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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E DOIS DE ABRIL DO ANO 

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

ACTA N.º 09/09 

========== Aos vinte e dois dias do mês de Abril do ano de dois mil e nove, nesta Vila 

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

Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe 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 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 n.º 3, do art.º. 84º., da Lei n.º 

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. ===================================== 

02. 01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 



 FlFlFlFl.45 
______________ 

 
                                                          09.04.22 

 
Liv º .  137L iv º .  137L iv º .  137L iv º .  137     

                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 

                                                                   

 

“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

042 - 150/158/000 – ENEÁGONO DESIGUAL, Gestão Comercial, Lda. – Pedido de 

licenciamento para colocação de uma placa informativa ===================== 

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

25 de Março, último, exarada a folhas 228, ponto 196, do livro de actas 136, em que foi 

deliberado remeter o processo ao Gabinete Jurídico desta Câmara Municipal, para se 

pronunciar sobre o deferimento tácito reclamado pelo interessado, presente à reunião o 

processo acompanhado do Parecer nº. 10.09, com o seguinte teor: ---------------------------- 

----- “É solicitado parecer a este Gabinete Jurídico “para se pronunciar sobre o deferimento tácito” 

reclamado pela ENEÁGNO DESIGUAL- -GESTÃO COMERCIAL L.da. ------------------------------------------

----- A este respeito, interessa começar por dizer que os órgãos administrativos têm o dever de se 

pronunciar sobre todos os assuntos da sua competência que lhe sejam apresentados pelos particulares, 

nomeadamente: sobre quaisquer petições. -------------------------------------------------------------------- 

----- Dispõe o artigo 59.º, do Código de Procedimento Administrativo, (CPA), que, em qualquer fase do 

procedimento podem os órgãos administrativos ordenar a notificação dos interessados para se 

pronunciarem acerca de qualquer questão. ------------------------------------------------------------------- 

----- No mesmo sentido, diz o artigo 66.º, alínea a), do CPA, que devem ser notificados os interessados 

dos actos administrativos que: a) decidam sobre quaisquer pretensões por eles formuladas. ------------- 

----- Por ter interesse e adiante vir a ser invocado para solução do caso que agora nos é colocado, 

sempre se relembra o que refere o artigo 67.º, n.º 1, al. b), do diploma a que nos temos vindo a 

referir: é dispensada a notificação dos actos nos casos seguintes: b) Quando o interessado, através de 

qualquer intervenção no procedimento, revele perfeito conhecimento do conteúdo dos actos em causa. 

----- As notificações podem ser feitas, entre outras formas, por via postal – cfr. artigo 70.º do CPA. --- 

----- Por vir a propósito, salienta-se que o artigo 79.º, do mesmo CPA, refere que os requerimentos 

dirigidos aos órgãos administrativos (além de deverem ser apresentados nos serviços dos órgãos aos 
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quais são dirigidos) podem ser remetidos pelo correio, com aviso de recepção. ---------------------------- 

Ora, nas suas relações com os particulares, a Administração Pública, neste caso os órgãos das 

Autarquias Locais, deve reger-se pelo princípio da igualdade. ----------------------------------------------- 

----- Da conjugação dos dois últimos dois preceitos citados, e tendo em conta o princípio da igualdade a 

que acima se fez alusão e está referido no artigo 5.º do CPA, resulta que, em nosso entender, as 

notificações por via postal por parte da Administração Pública devem sê-lo através de carta registada 

com aviso de recepção. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No caso em apreço, não o tendo sido feito, antes se tendo optado via postal simples (forma esta 

que o nosso Código de Processo Civil excluiu em 08 de Março de 2003), à primeira vista, parece que o 

caso sub judice deveria caber no âmbito do deferimento tácito. --------------------------------------------- 

----- Dizemos parece porque da leitura do artigo 108.º, do CPA, resulta que tal deferimento tácito não é 

de contemplar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- É que a Câmara Municipal de Moimenta da Beira proferiu uma decisão no prazo a que se refere o 

n.º 2, do citado artigo 108.º, isto é, dentro do prazo de 90 dias a contar da formulação do pedido, que 

ocorreu no dia 18 de Novembro de 2008, tendo notificado a firma requerente, através da via postal 

simples, em 26 de Dezembro de 2008, isto é, 39 dias após a formulação do pedido. ---------------------- 

----- Em 3 de Fevereiro de 2009, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira notificou a mesma firma 

interessada de que deveria proceder à remoção do placard em questão. ----------------------------------- 

----- Por sua carta, datada de 12 de Fevereiro de 2009, a requerente vem invocar o deferimento tácito, 

alegando, aliás, erradamente, que o prazo de 90 dias, acima referido, do artigo 108.º, n.º 2, do CPA, 

para tomada de decisão, estava já ultrapassado. ------------------------------------------------------------- 

----- Compulsados os autos, verifica-se que a decisão poderia ser tomada até ao dia 17 de Fevereiro de 

2009, isto é, até uma data dentro da qual a Câmara Municipal notificou a requerente, uma vez em 26 

de Dezembro de 2008, para os termos do artigo 100.º do CPA, e uma segunda vez em 3 de Fevereiro 

de 2009, para a remoção do placard irregularmente implantado. ------------------------------------------- 

----- Quer dizer, que a firma requerente tomou conhecimento da decisão da Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira no sentido do indeferimento do seu pedido de licenciamento, bem como da 
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cominação de remoção do placard, pelo menos, e de modo inequívoco, em 12 de Fevereiro de 2009, 

data da sua carta que aqui se dá como reproduzida para todos os efeitos, e que, também ela, está 

ainda dentro do prazo dos 90 dias a que acima nos referimos, o que significa que a referida firma 

requerente admite que foi notificada da decisão camarária ainda dentro do prazo legal para a tomada 

de decisão”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao teor do parecer do Gabinete Jurídico, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manter a deliberação já tomada sobre o assunto, notificando a requerente 

para, no prazo de dez dias, a contar da data da respectiva notificação, retirar o referido 

“placard” irregularmente implantado, sugerindo, como novo local, a área afecta ao seu 

empreendimento. ===================================================== 

 043 - 150/167/500 – PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UMA PROVA DESPORTIVA 

“PASSEIO DE BTT” ================================================== 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SOUTOSA, 

presente à reunião um requerimento, datado de 22 de Março, último, a solicitar o 

licenciamento da prova referida em epígrafe. ---------------------------------------------------------- 

----- O referido assunto vem acompanhado da informação nº. 20, datada de 14 do 

corrente mês, da SECÇÃO de TAXAS e ABASTECIMENTO PÚBLICO, com o seguinte 

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

----- “ Em cumprimento do Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, datado de 1 do corrente 

mês, cumpre-me informar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------ 

----- A pretensão formulada pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SOUTOSA, para 

licenciamento de uma prova desportiva (Passeio de BTT), a realizar no próximo dia 26 de Abril, 

cumpre com os requisitos nas alíneas a), b), c), d) e e), do nº. 1 e alíneas a),  b), e c),  do nº. 2, do 
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artº. 62º., do Regulamento do Licenciamento e Fiscalização de Actividades Diversas, em vigor neste 

Município, estando o mesmo em condições de ser licenciado pela Câmara Municipal. ---------------------- 

----- Mais se informa, que o valor a pagar pela emissão da respectiva licença é de € 16,99 (dezasseis 

euros, sessenta e nove cêntimos”). ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar o licenciamento do referido evento. ====================== 

044 - 150/167/500 – OUTRAS LICENÇAS – Junta de Freguesia de Moimenta da 

Beira – XIII Comemorações do Dia de 25 de Abril – Licenciamento ============= 

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

n.º 522/JF, datado de 05 do corrente mês, informando que irá levar a efeito uma Prova 

de Cicloturismo, no âmbito das “XIV Comemorações do Dia 25 de Abril”. --------------------- 

----- O processo vem acompanhado do itinerário, e do Parecer favorável da Guarda 

Nacional Republicana, bem como da Fiscalização Municipal. ------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à SECÇÃO DE TAXAS E ABASTECIMENTO PÚBLICO, a 

mesma prestou a informação nº. 21, datada de 14 do corrente mês, segundo a qual “ … o 

pedido formulado pela Junta de Freguesia de Moimenta da Beira não carece de licenciamento, dado 

enquadrar-se com o disposto no nº. 2, do artigo 56º., do Regulamento do Licenciamento e Fiscalização 

de Actividades Diversas neste Município …”. ------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando os pareceres favoráveis atrás referidos, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da prova identificada, isentando a 

Junta de Freguesia de Moimenta da Beira do licenciamento, nos termos legais e 

regulamentares. ====================================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
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“Secção de Contabilidade” 

045 – 210/206/100 – JUNTA DE FREGUESIA DE SEGÕES – Manutenção da Praia 

Fluvial de Segões ==================================================== 

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

17 de Dezembro de 2008, exarada a folhas 222, ponto 206, do livro de actas 135, em 

que foi deliberado manter a comparticipação mensal no montante de € 500,00 

(quinhentos euros), dado que se considera adequada ao nível das despesas de gestão 

e manutenção inventariadas, presente à reunião o respectivo processo acompanhado 

do ofício n.º 04/09, datado de 12 de Fevereiro, último, da referida Junta de Freguesia, 

informando que, em sua reunião realizada em 29 de Janeiro, último, deliberou aceitar a 

comparticipação mensal proposta, desde que produza efeitos a partir do mês de 

Novembro de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “Em cumprimento do Despacho do Senhor Presidente, datado de 15 de Abril, do corrente ês, 

informa-se que, este ecargo teve cabimento na rubrica orçamental 0102/04050102, onde em 12 de 

Janeiro do corrente ano foi feita uma cabimentação de € 6.500,00 (seis mil e quinhentos euros) que 

corresponde ao mês de Dezembro de 2008 e de Janeiro a Dezembro de 2009.” --------------------------- 

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

proceder ao pagamento da referida comparticipação mensal, com início a partir do mês 

de Janeiro, último, inclusive. ============================================= 

046 – 210/207/000 – REGULAMENTO DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

DESPORTIVO – “Pedaladas – Clube de Cicloturismo” – Plano de 
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Actividades/Orçamento 2009 =========================================== 

=========== Oriundo do Clube de Cicloturismo “PEDALADAS”, presente reunião o 

ofício n.º 2/SG/09, datado de 20 de Janeiro, último, através do qual apresentam o 

Relatório de Contas do ano de 2008, solicitando também a atribuição de um subsídio de  

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

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

sentido desta Colectividade merecer continuar a ser apoiada, considerando, também, 

que a referida candidatura está devidamente instruída nos termos regulamentares e 

satisfaz os critérios estabelecidos. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/020225, onde, em 17 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 273.952,32 (duzentos e setenta e três mil, novecentos e 

cinquenta e dois euros e trinta e dois cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais, no Objectivo 2.5.1., Código 02 e Projecto nº 21/2008, no montante de € 52.000,00 

(cinquenta e dois mil euros)”. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

regulamentares, e com vista a comparticipar as despesas regulares com a prática 

desportiva, no corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida 

Associação um apoio financeiro no montante global de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), incluindo neste valor a verba de € 1.000,00 (mil euros), já atribuída para a prova 

BTT, realizada no passado mês de Março. ================================== 
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047 – 210/207/000 – REGULAMENTO DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

DESPORTIVO – “Clube Desportivo de Leomil” – Apoio financeiro para a realização 

do III passeio T.T. Serra de Leomil ======================================= 

=========== Oriundo do Clube Desportivo de Leomil, presente à reunião o Ofício n.º 

2/DIR/DM, datado de 26 de Fevereiro, último, através do qual solicita a esta Câmara 

apoio logístico, bem como um subsídio de 5.000,00 € (cinco mil euros) para fazer face 

às despesas com o evento em epígrafe. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

sentido desta colectividade merecer ser apoiada, considerando, também, que a referida 

candidatura está devidamente instruída nos termos regulamentares e satisfaz os 

critérios estabelecidos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/020225, onde, em 17 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 278.952,32 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e 

cinquenta e dois euros e trinta e dois cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais, no Objectivo 2.5.1., Código 02 e Projecto nº 21/2008, no montante de € 57.000,00 

(cinquenta e sete mil euros)”. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação um 

apoio financeiro no montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para os fins 
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propostos. =========================================================== 

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

========== A Vereadora, ISABEL MARIA SOARES PINTO, ausentou-se da reunião 

por se encontrar impedida de participar na discussão do ponto seguinte, nos termos da 

alínea a), do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado 

com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99. ================================== 

048 – 210/207/000 – COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO/2009 – Pedido de subsídio  

========== Oriundo da Comissão de Festas referenciada em epígrafe, presente à 

reunião o ofício n.º 3/2009, datado de 31 de Março, último, acompanhado do Programa 

das Festas e do respectivo orçamento, cujo valor global em receitas e despesas é 

estimado em € 119.100,00 (cento e dezanove mil e cem euros), solicitando a atribuição 

de um subsídio para fazer face às despesas enunciadas, dividido em duas tranches, 

sendo a primeira no próximo mês de Maio e a outra em Junho. ---------------------------------- 

----- 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 04/020225, onde, em 17 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 102.583,00 (cento e dois mil, quinhentos e oitenta e três 

euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.5.1., Código 04 e 

Projecto nº 17/2008, no montante de € 24.266,90 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e seis euros 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando o custo global estimado para a realização das Festas 

de S. João, no corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar 
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disponibilidade para atribuir uma comparticipação até ao valor de € 60.000,00 (sessenta 

mil euros), devendo serem criadas as condições orçamentais para o efeito. ----------------- 

----- Excepcionalmente, dada a difícil conjuntura económica e financeira que o País 

atravessa, principalmente com incidência no sector empresarial, comercial e nas 

famílias, mais foi deliberado, e também por unanimidade, admitir poder vir a reavaliar o 

apoio ora concedido. ===================================================   

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

========== Resolvido o assunto precedente, a Vereadora, ISABEL MARIA SOARES 

PINTO, regressou à reunião. ============================================= 

049 – 210/207/000 – CENTRO DE BEM-ESTAR E REPOUSO DA PARÓQUIA DE 

SEVER – Pedido de comparticipação no Equipamento Social ================= 

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

com a referência CBERPS295, datado de 20 de Janeiro, último, solicitando a atribuição 

de um apoio financeiro destinado a comparticipar a construção de um equipamento 

social de apoio à Terceira Idade e à Infância, que está a levar a efeito, naquela 

Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

sentido de poder vir a ser atribuída uma comparticipação financeira até ao montante de 

€ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros), referindo, também, que a referida 

candidatura está devidamente instruída nos termos regulamentares e satisfaz os 
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critérios estabelecidos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/080701, onde, em 27 de 

Março, último, existia um saldo disponível de € 71.548,50 (setenta e um mil, quinhentos e quarenta e 

oito euros e cinquenta cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 

2.5.1, código 05 e n.º 18/2008, com a dotação de € 13.033,50 (treze mil, trinta e três euros e 

cinquenta cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 664, no valor de € 13.000,00”. --- 

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

atribuir à referida Instituição um apoio financeiro no valor de € 100.000,00 (cem mil 

euros), para os fins propostos, devendo serem criadas as condições orçamentais que 

garantam o pagamento em duas prestações de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), uma 

no corrente ano e outra em 2010. ========================================= 

050 - 230/262/000 – PRESTAÇÃO DE CONTAS RESPEITANTES AO ANO DE 2008 = 

========== Com vista a proceder a uma análise dos instrumentos de gestão 

financeira, nos termos e para efeitos do cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 54- 

A/99, de 22 de Fevereiro de 1999, presente à  reunião a Prestação de Contas, referente 

ao ano de 2008, organizada de acordo com  a Resolução nº. 4/2001, de 18 de Agosto, 

do Tribunal de Contas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Da análise das referidas contas, verificou-se que o montante das receitas 

arrecadadas foi de € 10.767.298,32 (dez milhões, setecentos e sessenta e sete mil, 

duzentos e noventa e oito euros e trinta e dois cêntimos), e o montante das despesas 
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realizadas foi de € 10.782.194,56 (dez milhões, setecentos e oitenta e dois mil, cento e 

noventa e quatro euros e cinquenta e seis cêntimos), sendo de realçar que havia 

transitado um saldo da Prestação de Contas, do ano de 2007, no valor de € 35.152,99 

(trinta e cinco mil, cento e cinquenta e dois euros e noventa e nove cêntimos). ------------- 

----- Relativamente às Operações de Tesouraria, verificou-se uma entrada de fundos no 

valor de € 514.956,47 (quinhentos e catorze mil, novecentos e cinquenta e seis euros e 

quarenta e sete cêntimos), e uma saída de fundos no valor de € 517.495,59 (quinhentos 

e dezassete mil, quatrocentos e noventa e cinco euros e cinquenta e nove cêntimos). --- 

----- Na recompilação dos respectivos saldos, verificou-se que, relativamente ao 

orçamento, transitam os seguintes saldos para a Prestação de Contas do ano de 2009: - 

----- 1. Da conta da execução orçamental, transita o valor de € 20.256,75 (vinte mil, 

duzentos e cinquenta e seis euros e setenta e cinco cêntimos). --------------------------------- 

----- 2. Relativamente às Operações de Tesouraria, transita o valor de € 121.524,52 

(cento e vinte e um mil, quinhentos e vinte e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos). - 

DELIBERAÇÃO: Posto o assunto à discussão e votação, e tendo em conta as 

explicações constantes do Relatório de Gestão, a Câmara deliberou, por maioria, com 

os votos a favor do Senhor Presidente e dos Vereadores do Partido Social Democrata, 

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

DE JESUS COSTA, e os votos contra dos Vereadores do Partido Socialista, JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO e ANTÓNIO PEDRO 

PEREIRA DIAS, estes com fundamento na declaração de voto a seguir transcrita, 
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APROVAR a prestação de contas respeitante ao ano de 2008, nos termos da alínea e), 

do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, devendo os respectivos documentos serem remetidos à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal, tendo em conta o disposto na alínea c), do nº. 2, do 

artigo 53º., dos referidos diplomas legais. -------------------------------------------------------------- 

----- DECLARAÇÃO DE VOTO QUE JUSTIFICA A POSIÇÃO TOMADA PELOS 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA ---------------------------------------------------------- 

----- “ Estamos de novo perante a apreciação de documentos, que como a prestação de contas, têm um 

grande significado para o concelho e são reveladores da estratégia seguida e do caminho percorrido. --- 

  Temos vindo a tentar, ao longo de anos, estabelecer contributos para a governação, deixando clara a 

nossa visão sobre a forma como a Câmara Municipal tem sido conduzida. Não raramente dissemos da 

necessidade de inverter a tendência de degradação das finanças Municipais, como forma de garantir 

alguma sustentabilidade no futuro. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Apesar de, ano após ano, terem vindo a ser cometidos os mesmos erros, entendemos ser nosso 

dever, ainda assim, continuar a pugnar por aquilo em que acreditamos. Em Democracia, cada um 

cumpre as suas responsabilidades, e o Povo julgar-nos-á a todos. ------------------------------------------ 

----- É neste contexto que faremos a apreciação destes documentos, sabendo bem da inconsequência 

das nossas apreciações, mas cumprindo, ainda assim a nossa obrigação. ---------------------------------- 

----- A prestação de contas relativa ao exercício de 2008 será a última a ser apreciada, no actual 

mandato autárquico. Deixaremos por isso, em jeito de balanço, também, alguns dados que nos 

permitam, a todos, aquilatar da respectiva evolução. -------------------------------------------------------- 

----- Pelas razões que a seguir aduziremos, teremos alguma dificuldade em avaliar, de forma precisa, 

todos os aspectos da vida Municipal contidos nestes documentos. Ainda assim, cremos serem de realçar 

os seguintes aspectos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Ao longo de todos estes anos, sempre apreciámos os documentos que nos eram apresentados sem 
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questionar minimamente os seus aspectos técnicos. Sempre depositámos toda a confiança na sua 

autenticidade. Infelizmente não podemos desta vez ter a mesma conduta. De uma forma que 

consideramos ilegal, tecnicamente insustentável, e politicamente inadmissível, os documentos 

conhecidos sobre o real valor da dívida da câmara municipal não são coincidentes. O valor desta 

incoerência não é, do nosso ponto de vista, negligenciável. Consideramos muito grave que os 

documentos juntos à prestação de contas não revelem toda a realidade documental da Câmara 

Municipal. Não se trata já de ninguém saber, como afirmámos há pouco tempo, qual a verdadeira 

dimensão da dívida, por esta não se encontrar toda assumida documentalmente. Trata-se de esconder 

uma parte dos documentos, com o objectivo de baixar o valor da dívida. Ficamos sem saber quais 

seriam as consequências, se todos os documentos de dívida estivessem reflectidos, como deviam estar, 

nos documentos oficiais da Câmara. Entendemos que este é já um caminho sem retorno, a manterem-

se os mesmos responsáveis pela gestão da câmara municipal. Lamentável. -------------------------------- 

2. Apesar da dificuldade de análise com que nos confrontamos, por se confirmar a escolha dos 

documentos de despesa que se fazem constar das contas, e os que se afastam das mesmas, sempre 

nos arriscamos a tirar, dos documentos apresentados, as seguintes conclusões: -------------------------- 

a) Apesar da execução orçamental ter subido, como não podia deixar de ser, entre 2005 e 2008, o valor 

das despesas correntes sobe mais do dobro das despesas de capital. --------------------------------------- 

b) O ganho corrente baixou entre 2005 e 2008. -------------------------------------------------------------- 

c) O valor da dívida confirmada subiu imenso – 1.479.221,78 – representando uma subida de mais de 

15% neste período. Levamos apenas em linha de conta o valor da dívida confirmada, não sabendo qual 

a verdadeira dimensão da dívida real, muito menos da dívida potencial, gerada nestes últimos anos de 

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

3. Com esta evolução, as consequências para o Município não podiam ser mais nefastas, tanto no 

presente, com valores de investimento ridículos, como se verifica, por exemplo, na agricultura e 

pecuária, pilares essenciais do desenvolvimento do concelho, como para o futuro, com sérios riscos 

quanto às possibilidades de investimento, em tantas áreas como aquelas que serão necessárias. -------- 

4. Encontramo-nos cada vez mais longe de poder desfrutar das comparticipações comunitárias à 
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disposição dos Municípios, para investimento, por deixarmos de ter recursos próprios para o efeito, e 

até, capacidade de endividamento, para suprir essas carências. Em 2008, por exemplo, não 

conseguimos arrecadar mais de € 952.610,98, quando a previsão apontava para mais de € 

4.500.000,00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Reconhecendo a grande dificuldade em que a Câmara Municipal se encontra, como consequência 

de políticas erradas seguidas consecutivamente, ao longo de demasiados anos, entendemos ainda 

assim ser possível inverter, gradualmente, este ciclo extremamente negativo para a vida do Município. -

----- É para isso necessário corrigir os erros em que, ano após ano, cada vez com maior gravidade, se 

vai incorrendo. Pela nossa parte, nestas circunstâncias, apenas podemos condenar, votando contra, 

este desempenho, que penaliza de forma extremamente gravosa o Município que servimos.” ------------  

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

051 – 130/151/700 – EDP DISTRIBUIÇÃO – Renda de concessão 2009 =========== 

========== Oriundo do Gabinete de Regulação e Autarquias, da empresa 

referenciada em epígrafe, presente à reunião uma carta datada de 18 de Março, último, 

informando que, de acordo com o estipulado no artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 230/2008, 

de 27 de Novembro, procedeu ao cálculo do valor da renda de concessão a pagar pela 

EDP a este Município, em 2009, sendo o valor trimestral de € 98.060,53 (noventa e oito 

mil, sessenta euros e cinquenta e três cêntimos). ---------------------------------------------------- 

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

052 – 130/151/700 – CONCESSÃO, EM REGIME DE EXPLORAÇÃO, DO 

RESTAURANTE E SNACK-BAR, SITO NO BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR ==== 

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

17 de Dezembro de 2008, exarada a folhas 228, ponto 214, do livro de actas 135, em 
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que foi deliberado poder vir a equacionar a transferência de cessão de exploração do 

restaurante referenciado em epígrafe para a Senhora CIDÁLIA MARIA PIMENTA 

PEREIRA, desde que todas as importâncias sejam liquidadas, presente à reunião uma 

carta do Senhor EMÍLIO AUGUSTO DE JESUS, datada de 10 de Março, último, 

solicitando que lhe seja perdoada, a título de compensação pelos trabalhos realizados 

no referido edifício e cujas obras teve de suportar a expensas próprias, conforme 

documento anexo, a dívida do consumo de água no valor de € 465,07 (quatrocentos e 

sessenta e cinco euros e sete cêntimos), ficando assim com uma dívida de € 3.590,04 

(três mil, quinhentos e noventa euros e quatro cêntimos). ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo a Câmara que o cessionário, EMÍLIO AUGUSTO DE 

JESUS, colaborou com a mão-de-obra, nas acções de limpeza, pintura e reparação de 

equipamentos no restaurante referenciado em epígrafe, no valor equiparado ao 

consumo de água em dívida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a 

compensação proposta. -------------------------------------------------------------------------------------

----- No entanto, mais foi deliberado, e também por unanimidade: ------------------------------- 

a) Que o valor de € 3.590,04 (três mil, quinhentos e noventa euros e quatro cêntimos), 

já apurado como dívida, seja liquidado no prazo de dez dias, sob pena de não ser aceite 

a transmissão do direito de cessão de exploração solicitada; ------------------------------------- 

b) Que seja inventariado o restante valor em dívida até à presente data, notificando o 

referido cessionário para o respectivo pagamento, no prazo de trinta dias a contar da 

data da notificação. ==================================================== 
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“Tesouraria” 

053 - 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 € 530.488,73, 

(quinhentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e oito euros e setenta e três cêntimos), 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. € 446.349,66 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €   84.139,07 

                                                                               TOTAL ....... € 530.488,73 

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

========== Quando eram 12H40, o Senhor Presidente interrompeu a reunião para 

almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse pela 15H00. = 

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

========== Quando eram 15H00, pelo Senhor Presidente, foi reaberta a reunião. ====  

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

054 - 310/302/433 - CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA – Programa 

Operacional Regional do Norte (ON.2) – Contrato de financiamento ============ 

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

5 de Novembro de 2008, exarada a folhas 100, ponto 93, do livro de actas 135, onde foi 
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deliberado aprovar o contrato de financiamento, presente à reunião o ofício com a 

referência ON2 ID593122, datado de 6 do corrente mês, do PROGRAMA 

OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE, que acompanha a adenda ao contrato de 

financiamento do projecto acima referido, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta de uma alteração feita à 

decisão de financiamento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

a referida adenda ao contrato de financiamento, ratificando a assinatura do Senhor 

Presidente nela aposta. ================================================= 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

055 - 500/501/100 – CONSULTA PÚBLICA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DE 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO “PARQUE EÓLICO DO 

DOURO SUL E LINHA ELÉCTRICA A 400 KV DE INTERLIGAÇÃO DO PARQUE 

EÓLICO À SUBESTAÇÃO DE ARMAMAR – AIA 2009” ======================== 

========== Oriundo da Agência Portuguesa do Ambiente, presente à reunião uma 

comunicação, datada de 18 de Março, último, registada nesta Câmara Municipal em 24 

do mesmo mês, sob o nº 2420, a informar que está a decorrer no Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional o procedimento 

de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto acima referido, o qual deverá ficar 

disponível para Consulta Pública nesta Autarquia, durante 41 dias úteis. ---------------------- 
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----- Submetido o assunto ao CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, o mesmo prestou a informação n.º 27-LS/DEPE/2009, de 02 do 

corrente mês de Abril, com o seguinte teor: ”A presente informação surge perante o teor do 

despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que refere que, “objectivamente, e no âmbito da 

revisão do PDM interessa que a CM avalie a proposta e possa até sugerir adaptação”.--------------------- 

----- Em causa está o período de Consulta Pública no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental do projecto “Parque Eólico do Douro Sul e Linha Eléctrica a 400 kV de Interligação do Parque 

Eólico à Subestação de Armamar – AIA2009”. ---------------------------------------------------------------- 

----- Na realidade, nos termos do definido no n.º 2, do art.º 14.º e nos art.º(s) 24.º e 26.º, do Decreto-

Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro, a Agência Portuguesa do Ambiente decidiu promover a Consulta Pública em causa, durante 

41 dias úteis, neste caso, entre 24 de Março e 21 de Maio.--------------------------------------------------- 

----- No período em causa, é pois possível apresentar por escrito opiniões e sugestões para que possam 

ser apreciadas e consideradas, desde que relacionadas especificamente com o projecto de Avaliação de 

Impacte Ambiental. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, julga-se importante informar a Câmara Municipal que, nesta fase, poderá apresentar as 

suas próprias opiniões e/ou sugestões, no que a questões ambientais dizem respeito. -------------------- 

Para que possa sustentar essas opiniões e/ou sugestões em parecer(es) técnico(s) de carácter 

ambiental, a Câmara Municipal deverá recorrer a outros meios humanos com formação específica na 

área em causa, já que, o signatário entende não ser possuidor de conhecimentos que lhe permitam 

adiantar qualquer parecer técnico nesta matéria.” ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, convocar as Juntas de 

Freguesia implicadas neste processo, para uma reflexão sobre as implicações 

ambientais do equipamento proposto, tendo em vista a obtenção de uma posição 

conjunta sobre o assunto. =============================================== 
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 03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

056 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

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

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

identificam, ”PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, ”PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES”, “PROCESSOSIMPLES INDEFERIDO”, 

“PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDA”, “ PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO, COM 

CONDICIONANTES”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA INDEFERIDOS”, 

“PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”  e “ PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

PARA ENTREGA DOS PROJECTOS DE ENGENHARIA 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 e 

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

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

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDO: ====================================== 

----- JOSÉ MARIA PIRES, para colocação de telha em arrumos com a área de 45m2, 
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que pretende levar a efeito no lugar denominado “Mansilha”, Cruzamento de Paraduça, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 36.09. ------------------------------------------  

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

----- ARSENIO DA SILVA CARDOSO, para construção de arrumos agrícolas com a área 

de 30m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Quintais”, Freguesia de 

Nagosa, a que se refere o Proc.º n.º 173/08, devendo o requerente entregar a Certidão 

do Registo Predial onde conste um único artigo matricial resultante da anexação dos 

dois prédios, até ao acto do levantamento do alvará de licença de construção; ------------- 

----- PATRICIA ISABEL ANTUNES LEMOS BOTELHO, para construção de um muro de 

vedação, com cerca de 22 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

“Cotovias”, na localidade de Prados de Cima, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º 

n.º 32.09, nos termos exigidos na informação técnica n.º 67-SV/DPOM/2009, datada de 

01 do corrente mês; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- AMADEU RIBEIRO TEIXEIRA, para ocupação da via pública em 60m2, que 

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

34.09, devendo o requerente salvaguardar a normal circulação do trânsito e de peões, 

na via em causa; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARGARIDA ROSETA RIBEIRO CARDOSO e SILVA, para ocupação da via 

pública em 20m2, que pretende levar a efeito na localidade de Beira Valente, Freguesia 

de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 35.09, devendo o requerente salvaguardar a 

normal circulação do trânsito e de peões, na via em causa; --------------------------------------- 
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----- PAULA ALEXANDRE PIRES LOPES, para construção de arrumos agrícolas, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Carril”, Freguesia de 

Peravelha, a que se refere o Proc.º 37.09. Contudo, a construção pretendida não deverá 

encostar às construções existentes; --------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO MANUEL DE ALMEIDA, para ocupação da via pública em 20m2, que 

pretende levar a efeito na Rua de Lisboa, na Vila de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 

38.09, devendo o requerente salvaguardar a normal circulação do trânsito e de peões, 

na via em causa; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- PLACOBEIRA – Planeamento e Construções da Beira, Ld.ª, para ocupação da via 

pública em 5 m2 e pintura, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de 

Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 39.09, devendo o requerente salvaguardar a normal 

circulação do trânsito e de peões, na via em causa. ------------------------------------------------- 

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

----- MANUEL PEREIRA PIMENTA, para construção de arrumos agrícolas, com a área 

de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Vale”, Freguesia de Leomil, 

a que se refere o Proc.º n.º 31.09, conforme a informação da Fiscalização Municipal. ----- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDA: ============================ 

----- ANTÓNIO DE JESUS PINTO, para edificação de uma moradia unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “ Poiadeira”, Freguesia de Paradinha, a que 

se refere o Proc.º n.º 1.09. ---------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS: ============================ 
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----- ANTÓNIO SANTOS LOPES, para alteração da construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Alagoa”, Freguesia de Rua, 

a que se refere o Proc.º n.º 244.07; ---------------------------------------------------------------------- 

----- JORGE RODRIGUES GOMES, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Corgo”, Freguesia de Ariz, a que se refere 

o Proc.º n.º 271.08. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- ANTÓNIO JOSÉ MONTEIRO SANTOS, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da Estrada ou Corgo da Preta, na Vila de 

Alvite, condicionado à demolição da construção existente e à entrega da Certidão do 

Registo Predial emitida pela respectiva Conservatória, aquando da entrega dos projectos 

de engenharia de especialidades. -------------------------------------------------------------------------  

PROJECTOS DE ARQUITECTURA INDEFERIDOS: ========================== 

----- LÍDIA DE SOUSA, para legalização e ampliação de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Chão Comprido”, Freguesia de Baldos, a 

que se refere o Proc.º n.º 109.08, com base na informação técnica n.º 60-SV/DPOM/09, 

datada de 17 de Março, último; ---------------------------------------------------------------------------- 

----- FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA, para construção de um armazém para 

garagem e arrumos, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Fontainhas”, 

Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 9.09, com base na informação técnica 

n.º 73-SV/DPOM/09, datada de 09 de Abril. ----------------------------------------------------------- 
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PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: =========================== 

----- TERESA ISABEL GOMES VEIGA DA COSTA, para ampliação e legalização de 

alterações efectuadas ao projecto de arquitectura inicial de uma habitação unifamiliar e 2 

(dois) comércios, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Lameira”, Freguesia 

de Aldeia de Nacomba, a que se refere o Proc.º n.º 90.07; ---------------------------------------- 

----- ANTÓNIO MANUEL DE SOUSA SANTOS, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Curral”, Freguesia de 

Sever, a que se refere o Proc.º n.º 205.07. ------------------------------------------------------------- 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DOS PROJECTOS DE ENGENHARIA 

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

----- JÚLIO MANUEL DOS SANTOS FERREIRA, pedido de prorrogação de prazo por 

mais 3 (três) meses, para entrega dos projectos de engenharia de especialidades 

relativos à reconstrução de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na 

localidade e Freguesia de Nagosa, a que se refere o Proc.º n.º 151.08. ----------------------- 

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

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

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

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

do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, 

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

refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão do indeferimento por si 



 FlFlFlFl.68 
______________ 

 
                                                          09.04.22 

 
Liv º .  137L iv º .  137L iv º .  137L iv º .  137     

                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 

                                                                   

 

proferida, no âmbito da competência a que se refere o ponto 56, desta acta. ========= 

057 – 360/338/151.07 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Ampliação e legalização de arrumos agrícolas ============================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os Termos de Responsabilidade 

em falta ao Senhor ANTÓNIO DE JESUS PINTO, relativamente à ampliação e 

legalização de arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

“Solto”, Freguesia de Ariz, presente à reunião os projectos de especialidades. -------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 74-RJ/DPOM/09, 

datada de 30 de Março, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável, devendo os serviços administrativos entregar ao requerente, um exemplar do 

projecto de águas pluviais, devidamente carimbado, no acto do levantamento do alvará 

de licença de construção. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção, devendo os 

serviços administrativos entregarem ao requerente um exemplar do projecto de águas 

pluviais, devidamente carimbado, no acto do levantamento do respectivo alvará. ====== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, 

regressou à reunião. =================================================== 
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058 – 360/337/12.08 – OBRAS PARTICULARES – Informação Prévia – Construção 

de uma avicultura – Abaixo assinado ===================================== 

========== No seguimento do Despacho do Senhor Presidente, presente à reunião um 

abaixo-assinado dos moradores da Freguesia de Paradinha, que nesta acta se 

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

informação prévia para construção de uma avicultura, que o Senhor LUIS FILIPE 

SEIXAS, pretende levar a efeito no lugar denominado “São Miguel”, Freguesia de 

Paradinha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aguardar que o promotor 

apresente o respectivo projecto de arquitectura, nos termos legais. ----------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, remeter as preocupações ora 

manifestadas pela população aos Ministérios do Ambiente e da Agricultura, no âmbito da 

emissão dos respectivos pareceres. ======================================= 

059 – 360/337/3/09 – OBRAS PARTICULARES – Informação Prévia – Construção de 

um aviário – CAE 01470 =============================================== 

========== 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 

SIDÓNIO DE JESUS RIBEIRO, relativamente ao pedido de informação prévia para 

construção de um aviário – CAE 01470, que pretende levar a efeito na Freguesia de 

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

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 81-OS/DPOM/09, 

datada de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta as eventuais implicações de carácter ambiental que, 

aparentemente, parecem existir, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à Junta 

de Freguesia de Leomil competente parecer sobre a pretensão formulada. ========== 

060 – 360/338/309.80 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Ampliação e alteração de um armazém de frutos e produtos hortícolas ========== 

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

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

PAIVA MENDES, relativamente à ampliação e alteração de um armazém de frutas e 

produtos hortícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Verdogal”, 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 66-SV/DPOM/09, 

datada de 01 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente que a 

Câmara só poderá avaliar o processo se forem apresentados os artigos matriciais que 
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irão constituir a parcela única e, face à sua área global, poderá conduzir à aprovação ou 

não da pretensão requerida. ============================================= 

061 – 360/338/239.06 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Alteração de uma habitação ============================================ 

========== 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 

AMADEU RIBEIRO FERREIRA, relativamente à alteração de uma habitação, que 

pretende levar a efeito na Travessa do Bairro Novo, na localidade e Freguesia de 

Castelo, 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 71-SV/DPOM/09, 

datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

favorável, desde que seja entregue a Certidão emitida pela Conservatória do Registo 

Predial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente entregar a Certidão de Registo Predial, no prazo de 

90 (noventa) dias, a contar da data da emissão do alvará de licença de utilização. =====   

062 – 360/338/6.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma oficina de reparação de automóveis e de um stand de 

automóveis ========================================================= 
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========== 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 

AUTO REPARADORA VILARINHO & GOMES, LD.ª, relativamente à construção de uma 

oficina de reparação de automóveis e de um stand de automóveis – CAE 50200 (CAE 

Ver.345200) – Oficina de Manutenção e Reparação de Veículos Automóveis (actividade 

principal) – CAE 45320 – Comércio a Retalho de Peças e Acessórios para Veículos 

automóveis (actividade secundária) – CAE – Comércio de Veículos Automóveis 

(actividade secundária), que pretende levar a efeito nos lotes n.ºs 24-G e 24-H, no 

loteamento a que se refere o alvará n.º 05/02 (5.ª fase), sito no Parque Industrial em 

Moimenta da Beira, 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 81-RJ/DPOM/09, 

datada de 31 de Março, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

favorável ao projecto de arquitectura. No entanto, o licenciamento está condicionado à 

aprovação da alteração do referido loteamento. ------------------------------------------------------ 

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

arquitectura, localizado nos lotes n.ºs 24-G e 24-H, devendo o requerente entregar o 

documento de legitimidade relativo ao lote n.º 24-H, até ao acto do levantamento do 

alvará de licença de construção. --------------------------------------------------------------------------
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----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar à DEPE – Divisão de 

Estudos e Planeamento Estratégico, a competente alteração do lote, isto é, junção dos 

lotes 24-G e 24-H, no âmbito da ampliação e alteração do loteamento do Parque 

Industrial. =========================================================== 

063 – 360/338/56.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de isenção de pagamento 

de taxas ============================================================ 

========== Oriundo da FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE 

ALVITE, presente à reunião um requerimento a requerer a isenção do pagamento de 

taxas, relativamente  ao licenciamento de requalificação da residência paroquial de 

Alvite, que pretende levar a efeito na Rua do Santo, na Vila de Alvite, trazendo, inserta, a 

informação da Assistente Técnica, ANA CRISTINA AGUIAR BONDOSO FONSECA, do 

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

------ “ Relativamente a este pedido, informo V. Ex.ª que nos termos do n.º 2, do art.º 106.º do RMUET 

– Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas “poderá conceder redução ou isenção das 

taxas de licença ou autorização”. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a requerente do 

pagamento de todas as taxas inerentes a este processo. ======================== 

064 – 360/991/10.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA LUISA SALGADO, presente à reunião um 

pedido de parecer, relativamente à constituição de compropriedade resultante da partilha 

de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, 
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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 53A-

OS/DPOM/09, datada de 08 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

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

065 – 360/991/11.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo das Senhoras PALMIRA GOMES DE ALMEIDA e MARIA DO CÉU 

GOMES DE ALMEIDA RODRIGUES, presente à reunião um pedido de parecer, 

relativamente à constituição de compropriedade resultante da partilha de bens rústicos, 

nos termos do n.º 1, 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 54-OS/DPOM/09, 

datada de 08 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

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

conformidade. ======================================================== 
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066 – 360/991/12.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo das Senhoras MARIA LUISA SALGADO, QUITÉRIA GOMES DE 

ALMEIDA e MARIA DO CÉU GOMES DE ALMEIDA RODRIGUES, presente à reunião 

um pedido de parecer, relativamente à constituição de compropriedade resultante da 

partilha de bens rústicos, nos termos do n.º 1, 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 á apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 55-OS/DPOM/09, 

datada de 09 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

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

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

067 – 360/991/13.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo dos Senhores ANTÓNIO GOMES DE ALMEIDA, MANUEL 

GOMES DE ALMEIDA e MARIA DO CÉU GOMES DE ALMEIDA RODRIGUES, 

presente à reunião um pedido de parecer, relativamente à constituição de 

compropriedade resultante da partilha de bens rústicos, nos termos do n.º 1, 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, 
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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 56-OS/DPOM/09, 

datada de 09 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

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

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

068 – 360/991/14.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo dos Senhores JOSÉ GOMES DE ALMEIDA e MANUEL GOMES 

DE ALMEIDA, presente à reunião um pedido de parecer, relativamente à constituição de 

compropriedade resultante da partilha de bens rústicos, nos termos do n.º 1, 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 57-OS/DPOM/09, 

datada de 09 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

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

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

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 
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========== 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 pelo Senhor 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 

18H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 


