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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SEIS DE MAIO DO ANO DE DOIS 

MIL E NOVE ========================================================= 

ACTA N.º 10/09 

========== Aos seis dias do mês de Maio 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. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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069 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA DE ALDEIA DE NACOMBA, ALVITE, ARCOZELOS, CABAÇOS, CARIA, 

LEOMIL, PARADINHA, PEVA, RUA, SARZEDO E VILAR – Protocolo de Cooperação 

Técnica e Financeira – Assinatura ======================================= 

========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

informação, datada de 30 de Abril, último, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, dando que, após terem sido aprovadas, 

pela Câmara Municipal, as candidaturas apresentadas pelas Juntas de Freguesia supra 

mencionadas, foram convidados os respectivos Presidentes de Junta a estarem 

presentes nesta reunião para formalizarem o acto de assinatura dos Protocolos de 

Cooperação Técnica e Financeira, nos termos e condições referidas no quadro síntese 

demonstrativo das intervenções, respectivos investimentos e montantes de 

comparticipação financeira, que acompanha a aludida informação. ----------------------------- 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

070 – 020/015/000 – CDS/PP – PARLAMENTO EUROPEU – Interpelações ======== 

========== Oriundo do Gabinete do Deputado, JOSÉ RIBEIRO E CASTRO, presentes 

à reunião três comunicações, feitas no Parlamento Europeu, a propósito da defesa da 

liberdade de circulação de trabalhadores e dos problemas dos agricultores portugueses.  

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

071 – 020/015/000 – SINDICATO DOS PROFESSORES DA REGIÃO CENTRO – 
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Comunicado ========================================================  

========== Oriundo do SINDICATO referido em epígrafe, presente à reunião um “e-

mail”, datado de 14 de Abril, último, em que, pelas razões ali descritas, informa que o 

Governo enganou os Portugueses, ao anunciar que o encerramento de milhares de 

Escolas do 1º. Ciclo do Ensino Básico levaria as crianças para uma Escola melhor, 

quando, afinal, se confirma que há milhares de alunos que são obrigados a deslocar-se 

para escolas iguais às que encerraram. ----------------------------------------------------------------- 

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

072 – 020/015/008 – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – Projecto-Lei nº. 

714/X/4ª. Alteração ao Regime Jurídico de Recenseamento Eleitoral ============ 

========== Oriundo do Grupo Parlamentar do PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, 

presente à reunião um “e-mail”, datado de 07 de Abril, último, a remeter cópia do 

Projecto-Lei nº. 714/X/4ª, relativo à alteração ao Regime Jurídico de Recenseamento 

Eleitoral, entregue na Mesa da Assembleia da República. ----------------------------------------- 

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

073 – 020/023/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Comemorações do Centenário da República =============================== 

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

“e-mail”, datado de 09 de Abril, último, a enviar o Protocolo que foi assinado com a 

Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República, que 

decorrerão entre 31 de Janeiro – (início oficial) e 5 de Outubro de 2010. ---------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, incumbir 

o Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, de constituir uma Comissão Municipal com 

vista à apresentação de um programa próprio, a integrar nas acções de âmbito nacional.  

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 “Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

074 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS – Horário de funcionamento de 

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

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

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presentes à reunião as 

seguintes comunicações: ------------------------------------------------------------------------------------ 

1 – JÚLIA MORENO MARTINS, com estabelecimento comercial de “Móveis e 

decoração”, sito na Praceta Nossa Senhora das Mercês, nesta Vila, dando conta que 

pretende praticar o seguinte horário: --------------------------------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Domingo, das 09H00 às 22H00, com interrupção para o almoço das 12H00 ás 

14H00 e sem encerramento semanal ”. ----------------------------------------------------------------------- 

2 – PLANETA ENCANTADO, com estabelecimento comercial de “Pronto a Vestir”, sito 

na Avenida 25 de Abril, Edifício Tamariz, nesta Vila, dando conta que pretende praticar o 

seguinte horário: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Sábado, das 09H00 às 19H00, com interrupção para o almoço das 12H00 às 14H00 

e com encerramento semanal ao Domingo”. ------------------------------------------------------------------ 

3 – QUERER À VISTA ÓPTICA, LDA, com estabelecimento comercial de “Óptica”, sito 

na Avenida 25 de Abril, loja 2 – B R/C Posterior nesta Vila, dando conta que pretende 
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praticar o seguinte horário: ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Sábado, das 09H00 às 19H00, com interrupção para o almoço das 12H00 às 14H00 

e com encerramento semanal ao Domingo”. ------------------------------------------------------------------ 

----- Os processos vêm acompanhados das respectivas informações favoráveis, da 

Fiscalização Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as referidas informações favoráveis, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar os horários propostos. ====================== 

075 – 150/166/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº. 24/2008 ========= 

======= No seguimento da informação do Sector de Contra-Ordenações nº. 5/2008, 

datada de 21 de Abril de 2008, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, que traz exarado Despacho do Senhor Presidente, no 

sentido de, “A DPOM para prestar a conveniente informação requerida pela Câmara 

Municipal”, presente à reunião o processo acompanhado da informação da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, nº. 58-OS/DPOM/2009, datada 

de 09 de Abril, último, do seguinte teor. ----------------------------------------------------------------- 

----- “Em cumprimento do despacho do Sr. Presidente Dr. José Agostinho Gomes Correia, exarado em 

29/04/08, na informação n.º 5/2008, emitida pela técnica administrativa Dr.ª Elisabete Carvalho 

Quintais Frias, relativa a “Processo de contra-ordeinação n.º 24/2008, informa-se que: ------------------ 

1 – Conforme enunciado na informação acima descrita, à D. Maria Ofélia Botelho morgado foram 

aprovados e licenciados os projectos referentes à reconstrução de uma habitação, localizada na Rua da 

Travessa, em Castelo, em reunião de câmara de 24 de Janeiro de 2005, tendo sido emitida o respectivo 

alvará de licença de construção em 17 de Junho de 2005 (Pº Nº 271/2004); ------------------------------ 
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2 – Depois de várias queixas e denúncias assim como várias informações da fiscalização municipal e 

outros serviços desta câmara municipal, relativas à possibilidade da obra em causa estar a ocupar 

espaço público (arruamento), o assunto foi submetido à reunião de câmara de 5/12/2007, tendo sido 

deliberado que os “Serviço Técnicos, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, 

confirmem da eventual desconformidade da “platibanda” do telhado (beiral), agora, também projectada 

sobre a via pública e que não existia no projecto original”. -------------------------------------------------- 

3 – O despacho do Sr. Presidente, exarado na informação nº 5/2008, emitida pela técnica 

administrativa Drª Elisabete Carvalho Quintais Frias, relativa a “Processo de contra-ordenação nº 

24/2008, é no sentido de que a Divisão de Planeamento e Ordenamento de Município preste a “... 

conveniente infor. Requerida pela C.M.” Sobre esse assunto podemos informar que o “projecto original” 

foi cumprido, com excepção do facto de que, na obra, a telha apresenta-se saliente 10/15cm 

relativamente ao limite da laje de cobertura. O pormenor apresentado no projecto não identifica essa 

situação, certamente por lapso, porque aquele tipo de telhado deverá ser assim executado. Mais se 

esclarece que, conforme se poderá verificar nas fotografias constantes do processo de licenciamento, a 

construção existente também possuía o beiral sobre o arruamento.” --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que as questões contestadas pela população, e também 

assumidas por este órgão Executivo, se centram no revestimento exterior projectado 

sobre a via pública, a Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo baixe à 

Técnica Superior, Arquitecta, OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS, para, em 

concreto, se pronunciar sobre esta situação. ================================= 

076 – 380/383/000 – FARMÁCIA FERREIRA – Pedido de estacionamento para 

deficientes ========================================================== 

========== Oriundo da Farmácia Ferreira, sita na Avenida 25 de Abril, nesta Vila, 

presentes à reunião dois requerimentos a requererem um lugar de estacionamento para 
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deficientes, que pretendam utilizar não só os seus serviços, como os serviços públicos 

de Finanças, Tesouraria e Caixa de Crédito Agrícola, entre outros, dada a dificuldade de 

estacionamento que se verifica no local. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando pertinente a pretensão apresentada, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, sinalizar um lugar destinado a pessoas com mobilidade 

reduzida, integrado no espaço público existente no local. ========================  

077 – 510/501/000 – INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – Divulgação da 

abertura de posto de atendimento “Associação na Hora” ===================== 

========== Oriundo do INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, presente à 

reunião o ofício nº. 209/GP, datado de 20 de Março, último, a informar que foi 

inaugurado o serviço de “Associação na Hora”, na Conservatória do Registo Predial e 

Comercial de Moimenta da Beira, pelo que solicita a melhor colaboração na divulgação 

deste serviço, que irá seguramente incentivar e contribuir para um maior 

desenvolvimento do associativismo neste Município. ------------------------------------------------ 

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

este serviço pelas Freguesias do Município. ================================= 

 “Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

078 - 150/167/500 – PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UMA PROVA DESPORTIVA 

“1º. GRANDE PRÉMIO DE CARRINHOS DE ROLAMENTOS” ===================  
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========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE MOIMENTA 

DA BEIRA, presente à reunião um requerimento, datado de 08 de Abril, último, a 

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

----- O assunto vem acompanhado da informação n.º 22, datada de 27 de Abril, último, 

da SECÇÃO de TAXAS e ABASTECIMENTO PÚBLICO, com o seguinte teor: -------------- 

----- “Em cumprimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 14 do corrente mês, 

cumpre-me informar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------ 

----- A pretensão formulada pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE MOIMENTA DA BEIRA, 

para licenciamento de uma prova desportiva (1º. Grande Prémio de Carrinhos de Rolamentos), a 

realizar no próximo dia 10 de Maio, 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 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, contudo, o evento deverá respeitar o disposto nas alíneas a), b), c) e d), do artº. 

10º., do Decreto Regulamentar nº. 2-A/2005 de 24 de Março. -------------------------------------------- 

----- 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 atrás descrita, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável à realização do referido evento, concedendo, para 

o efeito, a respectiva licença. ============================================= 

079 - 160/999/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Taxa de Recursos Hídricos ============================================= 

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

Circular n.º 36/2009-PP, datada de 30 de Março, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, sugerindo que, face ao 
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quadro legal em vigor e ao parecer proferido pelo Senhor Professor Doutor Gomes 

Canotilho, a propósito da Taxa de Gestão de Recursos Hídricos, e dada a similitude das 

matérias, as Câmaras Municipais remetam para os Tribunais a decisão relativa ao 

pagamento da taxa em causa. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Para tal, deverão as Câmaras Municipais, num primeiro momento, contestar, junto 

da Administração da Região Hidrográfica, as notas de liquidação enviadas, acautelando-

se a não aplicação do mecanismo de dedução às transferências de fundos municipais, 

prevista no artigo 34.º, da Lei das Finanças Locais. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a deliberação tomada em reunião ordinária, realizada 

em 28 de Janeiro, último, a Câmara deliberou, por unanimidade, que qualquer decisão 

sobre o assunto em causa deve ser tomada, no mínimo, no âmbito da Associação 

Regional de Municípios do Vale do Douro Sul, no contexto de uma posição 

intermunicipal mais abrangente, fortalecida e sustentada. ======================= 

080 - 160/195/000 – 160/995/000 – TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS – TAXA DE 

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA =================================== 

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

28 de Janeiro, último, exarada a folhas 41, ponto 033, do livro de actas 136, em que foi 

deliberado submeter este assunto à Associação Regional de Municípios do Vale do 

Douro Sul, para uma eventual tomada de posição intermunicipal mais abrangente, 

fortalecida e sustentada, presente à reunião o ofício do Município de Lamego, n.º 2952, 

datado de 27 de Março, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 
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dela fica a fazer parte integrante, a solicitar que seja avaliada a possibilidade de, 

conjuntamente com o Município de Moimenta da Beira, não proceder ao pagamento da 

referida taxa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado dos Pareceres do Sr. Professor Doutor Joaquim 

Gomes Canotilho e do Gabinete Jurídico do Município de Lamego, produzidos a 

propósito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a deliberação tomada em reunião ordinária, realizada 

em 28 de Janeiro, último, e dada a similitude com o assunto a que se refere a 

deliberação do ponto anterior, a Câmara deliberou, por unanimidade, que qualquer 

decisão sobre o assunto em causa deve também ser tomada, no mínimo, no âmbito da 

Associação Regional de Municípios do Vale do Douro Sul, no contexto de uma posição 

intermunicipal mais abrangente, fortalecida e sustentada. ======================= 

081 - 160/195/000 – CRIAÇÃO DO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE TRIAGEM 

RECOLHA, VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DO NORTE CENTRAL E CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE ANÓNIMA 

ADJUDICATÁRIA DA CONCESSÃO DO MESMO – Parecer e pedido de autorização 

à Assembleia Municipal, para a Integração do Município na referida Sociedade === 

========== Oriundo do MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, presente à reunião o ofício, com 

a referência MAOTDR/1365/2009, sem data, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, informando sobre o beneficio e a 
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necessidade da criação do sistema referenciado em epígrafe, solicitando, também, 

autorização à Assembleia Municipal para integração deste Município na referida 

sociedade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim considerando que: ------------------------------------------------------------------------------ 

a) O Governo vai, através de Decreto-Lei, criar o “sistema multimunicipal de triagem, 

recolha, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos do Norte Central” (adiante 

abreviadamente designado “Sistema”), em substituição dos sistemas multimunicipais de 

resíduos sólidos urbanos do Baixo Tâmega, do Alto Tâmega e do vale do Douro Sul, 

criados pelos Decretos-Lei n.ºs 323-A/2000, de 20 de Dezembro, 226/2000, de 9 de 

Setembro, e 93/2001, de 23 de Março, incluindo também municípios que integram a 

Associação de Municípios do Vale do Douro Norte, o Sistema Intermunicipal de 

Resíduos do Vale do Ave e a Comunidade Urbana do Vale do Sousa, e constituir a 

sociedade anónima adjudicatária, em regime de concessão, do exclusivo da exploração 

e gestão do sistema, a sociedade RESINORTE  - Valorização e Tratamento de Resíduos 

Sólidos, S.A., por fusão das sociedades REBAT – Valorização e Tratamento de 

Resíduos Sólidos do Baixo Tâmega, S.A., RESAT – Valorização e Tratamento de 

Resíduos Sólidos, S.A., e RESIDOURO – Valorização e Tratamento de Resíduos 

Sólidos, S.A., concessionárias dos sistemas multimunicipais substituídos pelo diploma 

em causa, a qual contará, ainda, com a participação, como accionistas, dos novos 

municípios utilizadores, e, bem assim, aprovar os respectivos Estatutos; ---------------------- 



 FlFlFlFl.89 
______________ 

 
                                                           09.05.06 

 
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 

                                                                   

 

b) Os sistemas multimunicipais são os que, tidos por estratégicos em termos nacionais, 

sirvam pelo menos dois municípios e exijam um investimento predominante a efectuar 

pelo Estado em função de razões e interesse nacional (cfr. Art.º 1.º, n.º 2, da Lei n.º 88-

A/97, de 25/7, e art.º 1.º, n.ºs 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 379/93, de 5/11); ---------------------- 

c) Nos termos dos artigos 2.º, n.º 1 e 3, do Decreto-Lei n.º 294/94, de 16/11, a actividade 

de exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de tratamento dos resíduos sólidos 

e urbanos têm natureza de serviço público, a exercer em regime de exclusivo, mediante 

contrato de concessão a celebrar entre o Estado (concedente), representado pelo 

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

uma empresa pública, nomeadamente, uma sociedade de capitais exclusiva ou 

maioritariamente públicos; ---------------------------------------------------------------------------------- 

d) Segundo o n.º 3, do art.º 1.º, da Lei n.º 88-A/97, a concessão é dada a uma empresa 

cujo capital social seja maioritariamente subscrito por entidades do sector público, 

nomeadamente autarquias locais. Vale isto dizer que os municípios das áreas 

envolvidas (considerados “utilizadores”) podem ou não participar na empresa, sendo que 

a sua adesão não é requisito da constituição da mesma. Os municípios utilizadores, 

participem ou não na empresa, uma vez criado o sistema e dado de concessão o 

serviço, ficam constituídos no dever de articular os seus sistemas municipais com o 

multimunicipal, de modo que os resíduos sólidos urbanos gerados nas suas áreas sejam 

entregues à concessionária; -------------------------------------------------------------------------------- 
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e) O projecto do decreto-lei em preparação visa a criação de uma sociciedade anónima 

que resultará da associação dos municípios accionistas das sociedades REBAT – 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos do Baixo Tâmega, S.A., RESAT – 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., e RESIDOURO – Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., e, ainda da Associação de Municípios do Vale do 

Ave e de novos Municípios utilizadores do Sistema, que integram a Associação de 

Municípios do Vale do Douro Norte e a Comunidade Urbana do Vale do Sousa, bem 

como da Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, S.A., e da 

Empresa Geral do Fomento, S.A.; ------------------------------------------------------------------------ 

f) Nos termos da alínea l), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18/9, a integração 

do Município na sociedade depende a autorização da Assembleia Municipal; ---------------- 

g) É, por um lado, importante e urgente resolver de forma integrada o problema do 

tratamento dos resíduos sólidos e urbanos, visando a optimização da gestão de resíduos 

com salvaguarda de custos socialmente aceitáveis por todos os utentes; sendo, por 

outro, positiva a participação do Município na sociedade adjudicatária da exploração e 

gestão do sistema multimunicipal de triagem, recolha, valorização e tratamento de 

resíduos sólidos urbanos do Norte Central. ------------------------------------------------------------ 

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

1) Emitir parecer favorável à criação do sistema multimunicipal de triagem, recolha e 

valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos do Norte Central, bem como da 

sociedade concessionária da respectiva exploração e gestão, e à celebração com esta 
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de um Contrato de Entrega e Recepção de Resíduos Sólidos Urbanos, nos termos 

considerados supra expostos; ------------------------------------------------------------------------------ 

2) Apresentar à Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na alínea l), do n.º 2, do 

art.º 53.º, da Lei 169/99, de 18/9, o pedido de autorização da integração do Município na 

sociedade concessionária da exploração e gestão do sistema multimunicipal de triagem, 

recolha, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos do norte central, 

assumindo os direitos e obrigações daí resultantes. ============================ 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 “Secção de Contabilidade” 

082 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA ALVITE – Pedido de subsídio para 

aquisição de imóvel na Rua do Outeiro, em Alvite ========================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia referenciada em epígrafe, presentes à 

reunião dois ofícios, datados de 26 de Novembro de 2008 e 1 de Abril, último, 

solicitando a atribuição de um subsídio no valor de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

euros), correspondente a 50% do valor necessário para aquisição de um imóvel, sito na 

Rua do Outeiro, em Alvite, em virtude da necessidade de alargamento da referida rua. -- 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, a mesma prestou a informação n.º 88-LS/DEPE/2008 e 29-

LS/DEPE/2009, datadas de 05 de Dezembro, de 2008 e 16 de Abril, último, a última do 

seguinte teor: “A presente informação surge em consequência do teor do Despacho do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, para que o signatário “informe dos benefícios urbanísticos que se poderão obter 

desta demolição. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Em causa está a solicitação da Junta de Freguesia de Alvite para que esta Câmara Municipal lhe 

atribua um subsídio no valor de 7.500,00€ destinado à comparticipação em 50% na aquisição de um 

imóvel que estrangula, num dado local, a Rua do Outeiro, em Alvite. -------------------------------------- 

----- Recorda-se que esta situação foi já objecto da informação do signatário com o n.º 88-

LS/DEPE/2008, datada de 05/12/2008. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, reafirma-se que: ------------------------------------------------------------------------ 

----- a) O imóvel em causa tem uma área de implantação de 55,00m2, é composto por 2 pisos e está 

construído com paredes exteriores em alvenaria de granito; ------------------------------------------------ 

----- b) Efectivamente, este edifício é responsável pelo maior estrangulamento que se verifica na Rua 

do Outeiro, em Alvite; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- c) Nas suas duas extremidades, (confinantes com a referida rua), esta via possui uma largura de 

3,12m e de 3,35m; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) É pois verdade que, com a demolição deste imóvel, a rua em causa sofreria um alargamento 

importante nesse local; e, ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- e) No entanto, também é verdade que, a Nascente deste imóvel, existe um outro que, a manter-

se no local, irá fazer com que se mantenha o estrangulamento de 3,35m que se regista no local onde a 

extremidade Poente desse outro imóvel confina com o edifício que a Junta de Freguesia de Alvite 

pretende ver demolido. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em conclusão, efectivamente, a demolição do edifício em causa permitirá a anulação de um 

estrangulamento da via com uma largura de 3,12m. No entanto, não seja possível anular um outro 

estrangulamento de 3,35m a Nascente do mesmo edifício. -------------------------------------------------- 

----- Em anexo junta-se o levantamento topográfico que retrata a situação no local”. -------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/08050102, onde, em 30 
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de Abril, último, existia um saldo disponível de € 178.043,07 (cento e setenta e oito mil, quarenta e 

três euros e sete cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., 

código 08 e n.º 52/2008, com a dotação de € 35.851,47 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e 

um euros e quarenta e sete cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 813, no valor de 

€ 7.500,00”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

referida Junta de Freguesia, assumindo o compromisso de incluir no orçamento do 

próximo ano a verba de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), para os fins propostos, 

devendo ser encetadas negociações tendentes à aquisição de um outro imóvel, que, na 

mesma via, também está a provocar idêntico estrangulamento. ================== 

083 - 210/207/000 – ARATI – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE APOIO À TERCEIRA 

IDADE – Pedido de subsídio para despesas com viatura ===================== 

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

carta, datada de 13 de Março, último, solicitando a atribuição de um subsídio, nos 

termos do Protocolo assinado com esta Câmara Municipal, no valor de € 753,66 

(setecentos e cinquenta e três euros e sessenta e seis cêntimos), para liquidação das 

despesas obrigatórias efectuadas com o autocarro Nissan 74-62-FQ, nomeadamente 

seguro da viatura e ocupantes, vistoria e certificação. ---------------------------------------------- 

------ Submetido o assunto à apreciação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, a mesma prestou, em 01 do 

corrente mês, a seguinte informação: “Dando cumprimento ao despacho do Sr. Presidente, datado de 

16 de Março último, informa-se que este ano ainda não foi atribuído qualquer subsídio a esta 

Associação para este efeito, tendo cabimento na rúbrica orçamental orgânica-económica 04/040701, 

onde existe uma dotação orçamental disponível, nesta data, no valor de € 6.814,76 (seis mil, 
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oitocentos e catorze euros e setenta e seis cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 

691/09”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um subsídio no montante de € 753,66 (setecentos e cinquenta e três euros e sessenta e 

seis cêntimos), para os fins propostos. ===================================== 

084 – 210/207/000 – TUNA ACADÉMICA – INFANTUNA CIDADE DE VISEU – 

Intercâmbio cultural com a Casa de Viseu, no Rio de Janeiro – Brasil – Pedido de 

subsídio =========================================================== 

========== Oriundo da Tuna referenciada em epígrafe, presente à reunião um ofício, 

sem número, datado de 03 de Março, último, informando que, no período de 11 a 22 de 

Julho, próximo, pretende participar nos Festejos do 43.º Aniversário da Fundação da 

Casa de Viseu, Brasil, pelo que solicita a atribuição de um subsídio para fazer face às 

despesas da viagem, que estão orçadas em € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros). -------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 30 de 

Abril, último, existia um saldo disponível de € 5.061,10 (cinco mil, sessenta e um euros e dez 

cêntimos) tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 811, no valor de € 1.000,00”. ----------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando como importante a manutenção deste intercâmbio 

cultural com a comunidade luso-brasileira, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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manifestar disponibilidade para comparticipar as despesas da deslocação, com a quota 

que lhe couber no âmbito dos vinte e quatro Municípios do Distrito de Viseu. ========= 

085 - 210/207/000; 130/999/000 – FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DAS 

QUEIMAS EM ALVITE – Pedido de palco ================================== 

========== Oriundo da Comissão de Festas, presente à reunião um ofício, sem 

número, datado de 30 de Março, último, informando que vai realizar a referida festa, no 

período de 12 a 16 de Agosto, próximo, pelo que solicita a disponibilização de um palco, 

com 10 mt de frente, 8 mt de profundidade e 6mt de altura, com cobertura e tapado da 

parte de trás e lateralmente. --------------------------------------------------------------------------------  

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, 

a mesma prestou, em 15 de Abril, último, a seguinte informação: “Relativamente ao Palco 

solicitado, cumpre-me Informar V. Ex.ª. que esta Câmara Municipal não tem nenhum palco com as 

características solicitadas”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 30 de 

Abril, último, existia um saldo disponível de € 1.061,10 (mil e sessenta e um euros e dez cêntimos)”. -- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara não dispõe de um palco com as 

dimensões requeridas, a mesma deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade 

para assumir uma comparticipação financeira até ao montante de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros), devendo, para o efeito, ser criadas as respectivas condições 

orçamentais. =========================================================   
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086 - 230/260/000 - ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2009 – 1ª. 

REVISÃO ===========================================================  

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

25 de Março, último, exarada a folhas 235, ponto 204, do livro de actas 136, em que foi 

deliberado submeter a 1ª. Revisão ao Orçamento e Plano de Actividades, para 2009, à 

aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos de cumprimento do 

disposto na alínea a), do nº. 2, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 

presente à reunião o ofício n.º 6, datado de 03 de Abril, último, da referida Assembleia, 

acompanhado da minuta da acta, da sessão ordinária realizada no mesmo dia, 

informando que a mesma foi aprovada. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

========== Quando eram 12H35, 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 15H30, pelo Senhor Presidente foi reaberta a reunião. ====  

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

087 – 130/151/100; 310/302/433 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Aquisição de terrenos ================================================= 

========== Oriundo do representante dos herdeiros de ARTUR DA SILVA NETO, 

Senhor ARTUR MANUEL DE JESUS ALVES, presente à reunião uma carta, datada de 
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26 de Março, último, informando que aceita o seguinte plano de pagamentos proposto 

para a aquisição de uma parcela de terreno de 16.500/m2, a destacar do prédio rústico 

inscrito na respectiva matriz, sob o artigo n.º 574, mas por um valor de € 6,00/m2 (seis 

euros), perfazendo um valor global de € 99.000,00 (noventa e nove mil euros): ------------- 

----- 10%, em 2009, na assinatura do contrato; -------------------------------------------------------- 

----- 40%, em 2010, a pagar em duas parcelas semestrais; --------------------------------------- 

----- 50%, em 2011, a pagar em duas parcelas semestrais. ---------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/070101, onde, em 30 de 

Abril, último, existia um saldo disponível de € 200.000,00 (duzentos mil euros) estando, previsto no 

Plano de Actividades Municipais, no objectivo 3.2., código 01 e n.º 16/2008, com a dotação de € 

200.000,00 (duzentos mil euros), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 820, no valor de € 

9.900,00”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que grande parte dos terrenos estão localizados na área 

de expansão do Parque Industrial, onde, para aquisição dos respectivos terrenos, a 

Câmara tem praticado um preço de € 3,75/m2 (três euros e setenta e cinco cêntimos), a 

mesma deliberou, por unanimidade, propor ao Senhor ARTUR MANUEL DE JESUS 

ALVES, para esta negociação, o preço de € 5,00/m2 (cinco euros), concordando com o 

plano de pagamentos proposto. ==================== ====================== 

088 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Lote 24 C – 

Venda do furo artesiano ===============================================                                                                                          
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

26 de Setembro de 2007, exarada a folhas 218, ponto 196, do livro de actas 130, em 

que foi deliberado propor ao interessado, Senhor JOSÉ FERNANDO BASTOS 

FERREIRA, a venda do poço instalado no lote referenciado em epígrafe, pelo preço de € 

4.051,00 (quatro mil e cinquenta e um euros), aqui se incluindo o corredor de acesso, 

presente novamente à reunião o referido processo, acompanhado de três cartas, dos 

Senhores JOSÉ FERNANDO BASTOS FERREIRA, AUTO REPARADORA VILARINHO, 

LD.ª e ARLINDO ANDRADE BERNARDO, datadas de 31 de Outubro e 4 de Dezembro 

de 2007, e 8 de Junho do ano de 2008, respectivamente, informando do interesse na 

aquisição do referido poço e corredor de acesso. ---------------------------------------------------- 

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

de Janeiro, último, a Informação n.º 01.09, em que, pelas razões ali expostas, informa 

que deverão esgotar-se as tentativas de negociação com o referido Senhor JOSÉ 

FERNANDO BASTOS FERREIRA. ----------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito deste assunto, o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, prestou duas Informações, datadas de 04 de Setembro de 

2008 e 15 de Abril, último, esta última do seguinte teor: “No seguimento da deliberação da 

Câmara Municipal em sua reunião de 26/09/07, e uma vez que não se vislumbra necessidade em dar 

continuidade à captação de água do furo para o Parque Industrial, e ainda porque se torna necessário 

retirar o equipamento de bombagem, assim como transferir o fornecimento de energia para a casa de 

apoio dos reservatórios do mesmo parque deve a Câmara Municipal ultimar a venda do terreno, do furo 

e da casa de manobras. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Como foi informado oportunamente, havia três interessados na aquisição, tendo posteriormente a 

firma Auto Vilarinho, Ldª. manifestado verbalmente o seu desinteresse, em tal aquisição, passando a 

estar interessados os Snrs. José Fernando Bastos Ferreira e Arlindo Andrade Bernardo. ------------------ 

----- No entender do signatário, ao valor de base proposto para alienação, não deve a Câmara Municipal 

alterar para menos tal valor, uma vez que se considera justo. ---------------------------------------------- 

----- Houve vários contactos com os interessados, tendo resultado que o Snr. José Fernando Bastos 

Ferreira, encontra o valor como sendo elevado e o Snr Arlindo Andrade Bernardo, insistindo que 

abdicaria dos supostos trabalhos de manutenção ou de beneficiação da linha de água que corre no 

limite do seu terreno, se lhe fossem encaminhadas as águas sobrantes dos reservatórios. ---------------- 

----- Face ao exposto, resta à Câmara Municipal decidir superiormente a quem vender o referido furo ou 

a forma de o fazer”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, accionar um procedimento de 

hasta pública, nos termos legais, para a alienação do referido furo artesiano e respectivo 

corredor de acesso, tendo como base de licitação o valor de € 4.000,00 (quatro mil 

euros), com lances de € 50,00 (cinquenta euros), designando a seguinte Comissão do 

concurso: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: PAULO ALEXANDRE MATOS FIGUEIREDO, Chefe da Divisão 

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

VOGAIS EFECTIVOS: NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, Técnico Superior, que 

substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e PAULO MIGUEL RODRIGUES 

SOARES, Assistente Técnico. ----------------------------------------------------------------------------- 

VOGAIS SUPLENTES: ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa e JOÃO ANTÓNIO DE ANDRADE SILVA, Coordenador Técnico. ====== 

089 – 130/151/200 – RESTAURANTE SNACK/BAR DA PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES 
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– Ponto da situação da concessão ======================================= 

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

28 de Janeiro, último, exarada a folhas 52, ponto 46, do livro de actas 136, em que foi 

deliberado aceitar a rescisão do contrato de cessão de exploração com efeitos a partir 

do dia 01 de Janeiro, último, notificando o cessionário para liquidação das prestações 

em atraso, no montante de € 972,00 (novecentos e setenta e dois euros), presente 

novamente à reunião o processo, acompanhado de uma exposição do antigo 

cessionário JOSÉ JOAQUIM VILELA GRÁCIO FREITAS, datada de 23 de Março, último, 

reiterando o seu pedido de devolução do documento da caução bancária, bem como a 

isenção do pagamento das rendas em atraso, como compensação pelos trabalhos 

realizados no referido restaurante, bem como na zona envolvente de toda a praia fluvial. 

----- Assim, considerando: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a) Que a Câmara aceitou as razões aduzidas pelo referido cessionário, aprovando a 

denúncia do contrato de cessão de exploração com efeitos a partir do dia 01 do mês de 

Janeiro, último, apesar deste facto constituir uma perda de receita correspondente a seis 

meses de renda; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Que o valor da compensação dos encargos respeitantes ao consumo da energia 

eléctrica, se equipara à mão-de-obra prestada pelo cessionário na recuperação e 

valorização do referido equipamento. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o cessionário para, no 

prazo de trinta dias, liquidar as prestações em atraso, no montante de € 486,00 
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(quatrocentos e oitenta e seis euros), correspondentes aos meses de Novembro e 

Dezembro, de 2008, condição essencial para a restituição da caução prestada, nos 

termos legais. ========================================================  

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, LUÍS CARLOS PEREIRA DA 

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

alínea b), 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. =================== 

090 – 130/151/200 - PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Transmissão de Lote – Autorização ====================================== 

========== Oriundo da empresa POLIMAGRA – GRANITOS E MARMORES 

POLÍDOS, LDA, com sede na Zona Industrial de Moimenta da Beira, presente à reunião 

um requerimento, sem data, registado em 30 de Abril, último, sob o número 3598, que 

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

que, pelas razões ali descritas, propõe uma permuta com os proprietários dos lotes n.ºs 

20 e 27, sitos no Parque Industrial. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a necessidade de garantir a operacionalidade de uma 

linha de transformação, integrada na unidade industrial POLIMAGRA, e ainda 

considerando a relevância desta empresa no contexto nacional e internacional, para 

além da garantia do reforço da empregabilidade local, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, não exercer o direito de preferência, em nenhum dos casos, autorizando a 
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transferência da titularidade do Lote n.º 27, para a empresa POLIMAGRA, e do Lote n.º 

20 para a empresa CANALBEIRA, devendo ser garantidas todas as formalidades legais 

e regulamentares necessárias à transferência da titularidade dos referidos lotes. ====== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, regressou à reunião. ============================================= 

091 – 130/151/200 – RESTAURANTE SNACK/BAR DA PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES 

– Abertura de concurso público em regime de locação ======================= 

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

25 de Março, último, exarada a folhas 241, ponto 210, do livro de actas 136, em que foi 

deliberado lançar novo concurso, presente à reunião o respectivo processo, 

acompanhado da Acta da Comissão datada de 20 de Abril, último, do seguinte teor: ”Aos 

vinte dias do mês de Abril de dois mil e nove, e dando cumprimento à deliberação do Executivo, datada 

de vinte e cinco de Março de dois mil e nove, procedeu-se à Hasta Pública do CONCURSO PARA A 

CONCESSÃO, EM REGIME DE CESSÃO DE EXPLORAÇÃO, DO BAR/RESTAURANTE DO COMPLEXO DA 

PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES, cujo acto decorreu no Salão Nobre dos Paços do Município, estando 

presente a Comissão constituída pelos membros a seguir indicados: --------------------------------------- 

-- - Presidente – Dr. Paulo Figueiredo (Chefe de Divisão); --------------------------------------------------- 

-- - Vogal – Dr. Nuno Alves (Técnico Superior Jurista); ------------------------------------------------------ 

-- - Vogal – Paulo Soares (Assistente Técnico). --------------------------------------------------------------- 

----- Nesta conformidade, regista-se que, à hora marcada se realizou a referida hasta pública, tendo 

para o efeito, comparecido apenas um interessado, a saber; ------------------------------------------------ 

----- - Fernando José Carvalho Figueiredo. -------------------------------------------------------------------- 

----- Iniciou-se o acto com a respectiva leitura e explicação do teor do Edital. ----------------------------- 
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----- Após se ter prestado todos os esclarecimentos, procedeu-se à licitação, tomando como base o 

valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo cada lance 

no valor de € 5,00 (cinco euros), nos termos estabelecidos no Edital. -------------------------------------- 

----- Assim, ao primeiro lance, tendo em conta que não existia mais nenhum interessado, deu-se por 

encerrada a Hasta Pública, quando eram 11H00, entregando-se a concessão de exploração do 

Bar/Restaurante da Praia Fluvial de Segões ao Sr. Fernando José Carvalho Figueiredo, pelo período de 

um ano, em regime de Locação de Estabelecimento, com a prestação mensal de € 155,00 (Cento e 

cinquenta e cinco euros), acrescido de Iva à taxa legal em vigor. ------------------------------------------- 

----- Neste contexto, foi a adjudicatária notificada pessoalmente para, tão breve quanto possível, 

proceder à apresentação de caução (caso não opte por pagar todas as prestações mensais aquando da 

celebração do contrato), e dos documentos necessários para a celebração de contrato. ------------------- 

Não existindo mais nada a tratar, elaborou-se a presente acta, escrita em duas páginas, que vai ser 

assinada pelos membros da Comissão, tendo de seguida o Presidente dado por encerrado o acto 

público”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à adjudicação da 

concessão do Snack-Bar/Restaurante, sito na Praia Fluvial de Segões, em regime de 

locação de estabelecimento, pelo período de um ano, com efeitos a partir do próximo 

dia 01 de Junho, inclusive, ao Senhor FERNANDO JOSÉ CARVALHO FIGUEIREDO, 

pelo valor mensal de € 155,00 (cento e cinquenta e cinco euros), acrescido do IVA à 

taxa legal em vigor. ==================================================== 

092 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Sociedade 

Frigorifica da Estremadura, Lda. – Loja n.º 13 ==============================  

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

27 de Fevereiro de 2008, exarada a folhas 161, ponto 157, do livro de actas 136, em 
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que foi deliberado notificar o adjudicatário para assinar o respectivo contrato de 

arrendamento, presente à reunião um fax, datado de 19 de Fevereiro, último, da firma 

referenciada em epígrafe, informando que foi apurado um prejuízo comercial e 

financeiro naquele espaço, sendo sua intenção encerrar aquele posto de venda, no 

sentido de não agravar o prejuízo acumulado, pelo que solicita a possibilidade de 

terminar o aluguer do espaço, suportando a renda apenas até ao mês de Dezembro de 

2008, e não até 31 de Março do corrente ano, conforme o estipulado na cláusula 2.ª do 

Contrato-Promessa de Arrendamento, denunciando assim o referido contrato. ------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO E 

PATRIMÓNIO, a mesma prestou a informação n.º NAJUR/10/2009, datada de 27 de 

Fevereiro, último, do seguinte teor: “Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar 

V. Ex.a do seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Através de um fax, datado de 19 de Fevereiro de 2009, a firma SFE – Sociedade Frigorifica da 

Estremadura, L.da, pelos motivos ali expostos, solicita a possibilidade de terminarem o “aluguer” do 

espaço no dia 31 de Dezembro de 2008. ---------------------------------------------------------------------- 

----- O contrato-promessa de arrendamento da loja n.º 13, do Mercado Municipal de Moimenta da 

Beira, celebrado no dia 1 de Setembro de 2008, estabelecia, na sua cláusula segunda, que o prazo para 

duração efectiva é de um ano, a começar no dia 1 de Abril de 2008 e a terminar no dia 31 de Março de 

2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A firma SFE – Sociedade Frigorifica da Estremadura, L.da, no seu fax, datado de 19 de Fevereiro 

de 2009, não está, salvo melhor opinião, a impedir a renovação automática do contrato, como estatui o 

n.º 1, do artigo 1098.º, do Código Civil, mas está, isso sim, a denunciá-lo. Isto é, ------------------------ 

----- A cláusula sétima do contrato acima citado determina que (...) “Após seis meses de duração 

efectiva do contrato, o segundo outorgante pode denunciá-lo a todo o tempo, mediante comunicação ao 
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primeiro outorgante com a antecedência não inferior a 120 dias do termo do contrato, produzindo essa 

denúncia efeitos no final do mês do calendário gregoriano – cfr. artigo 1098.º, n.º 2, do Código Civil.--- 

----- Quer isto dizer que, tendo o contrato-promessa de arrendamento começado a produzir os seus 

efeitos no dia 1 de Abril de 2008, em Outubro de 2008 a firma SFE – Sociedade Frigorifica da 

Estremadura, L.da poderia usar a prerrogativa ínsita na cláusula sétima do contrato acima citado. ------ 

----- No entanto trazemos à colação o requerimento da firma peticionante, datado de 12 de Janeiro de 

2009, onde solicita a anulação do pagamento das rendas anteriores a Agosto de 2008, nomeadamente 

devido à realização de obras de adaptação “(...) que eram responsabilidade dessa Câmara Municipal 

(...)”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A firma SFE – Sociedade Frigorifica da Estremadura, L.da, acrescenta, ainda, no seu requerimento, 

datado de 12 de Janeiro de 2009, que só em Agosto de 2008 é que tomou posse efectiva do local. ------ 

----- Quanto a essa matéria dá-se aqui por integralmente reproduzida a informação n.º NA/5/2009, 

datada de 26 de Janeiro de 2009. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Por tudo quanto acima se disse, resulta um de dois cenários: ----------------------------------------- 

----- 1.º - Não obstante o conteúdo da cláusula segunda do contrato atrás citado dar como válida a 

data de 1 de Abril de 2008 para início de produção de efeitos, se se der anuência aos motivos aduzidos 

pela firma peticionante no seu requerimento, datado de 12 de Janeiro de 2009, o contrato só poderá 

ser denunciado em Fevereiro de 2009 (6 meses contados desde Agosto de 2008 a Fevereiro de 2009); - 

----- 2.º - Dá-se cumprimento ao disposto na cláusula segunda do contrato atrás citado e, nos termos 

do artigo 1098.º, n.º 2, do Código Civil, a firma SFE – Sociedade Frigorifica da Estremadura, L.da em 

Outubro de 2008 poderia usar a prerrogativa ínsita na cláusula sétima do contrato acima citado, 

devendo pagar as rendas em atraso de Abril a Agosto de 2008”. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Confirmando-se que a exploração do referido estabelecimento 

finalizou no mês de Dezembro de 2008, e que o arrendatário pagou, até essa data, os 

encargos que lhe eram devidos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a 

denúncia do contrato de arrendamento, nos termos propostos. =================== 
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“Tesouraria” 

093 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 05, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 178.289,92 (cento e 

setenta e oito mil, duzentos e oitenta e nove euros e noventa e dois cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €   62.422,66 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  € 115.867,26 

                                                                               TOTAL ....... € 178.289,92 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

094 - 310/302/100 – ARRUAMENTOS =====================================   

========== Oriundo do Senhor MANUEL JOÃO DE ALMEIDA BOTELHO, residente no 

Bairro do Aguiar – Estrada de Aldeia de Nacomba – Moimenta da Beira, presente à 

reunião uma carta, datada de 9 de Abril, último, com o seguinte teor: “Como é do seu 

conhecimento, visto ter enviado vários ofícios para a câmara dirigidos a Vossa Excelência, existem 

obras inacabadas por causa do rebaixamento do arruamento, que passo a citar: -------------------------- 

•  6m3 de blocos de granito e a sua aplicação; --------------------------------------------------------------- 

• Fornecimento e assentamento de 60m2 de mosaicos hidráulicos; ----------------------------------------- 

• Reparação do portão; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Pintura das paredes da casa, devido ao rebaixamento do pátio e parque; -------------------------------- 

• Devolução de duas gradas em ferro de 6m cada, que estavam fixas no antigo muro, que a 
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Construções Demo Lda., empresa que começou os trabalhos, levou. --------------------------------------- 

----- Apercebo-me portanto, que há pouca disponibilidade para executar o acabamento da obra, pelo 

que propunha, em compensação desta, e como junto ao meu quintal há a cedência de um pequeno 

canto de terreno à câmara, insignificante para a mesma, me fosse anexo esse tal canto ao meu quintal, 

em troca das tais obras, ficando assim, todos estes problemas resolvidos, visto que o prazo já passou o 

limite do aceitável. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De uma maneira ou de outra, queira o Sr. Presidente resolver este problema de uma vez por 

todas, pois já lá vão seis anos e estão ainda por acabar, como pode verificar nas cópias de 

correspondência que lhe foi enviada por mim mesmo. ------------------------------------------------------- 

----- Anexo o plano do tal canto de terreno em questão, contornado a cor de laranja. -------------------- 

----- Estou certo que o assunto em causa irá merecer de Vossa Excelência a melhor atenção e resolução 

para que o desfecho seja favorável a ambas as partes. Fico a aguardar notícias positivas.”---------------   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar esclarecimentos à 

empresa CONSTRUÇÕES DEMO, relativamente aos motivos que a terão impedido de 

concretizar os trabalhos reclamados, tendo em conta que esta Câmara assumiu e 

continua a assumir a sua quota de responsabilidade. ===========================  

095 - 310/301/025 - CONSTRUÇÃO DO CAMINHO RURAL ALVITE – SEVER – 

Relatório Final – Adjudicação =========================================== 

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

25 de Março, último, exarada a folhas 246, ponto 215, do livro de actas 136, em que foi 

deliberado proceder à abertura de concurso público para a execução da empreitada em 

epígrafe, presente à reunião o Relatório Final do Júri do concurso, que nesta acta se 

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

pelas razões ali descritas, propõe que a adjudicação deve ser feita à empresa 
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concorrente MONTALVIA CONSTRUTORA, S.A, com sede em Castro Daire, que 

apresentou proposta corrigida no montante de € 120.677,66 (cento e vinte mil, 

seiscentos e setenta e sete euros e sessenta e seis cêntimos). ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a avaliação efectuada pela Comissão de Análise de 

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

1. Adjudicar à empresa MONTALVIA CONSTRUTORA, S.A, a empreitada supra citada, 

pelo valor de € 120.677,66 (cento e vinte mil, seiscentos e setenta e sete euros e 

sessenta e seis cêntimos), com um prazo de execução de 90 dias; ----------------------------- 

2. Que, nos termos do disposto do artigo 88.º e seguintes, do Decreto-Lei nº 18/2008, de 

29 de Janeiro, a referida empresa seja notificada para apresentar caução, bem como 

para apresentação dos documentos de habilitação previstos no art.º 81.º, do referido 

Decreto-Lei; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Que, nos termos do disposto no nº. 1, do artigo 77º., do referido diploma legal, seja 

comunicada esta deliberação aos restantes concorrentes. ======================= 

096 - 310/301/028 - CONSTRUÇÃO DO CAMINHO RURAL SOUTOSA – S. 

MARTINHO – Relatório Final – Adjudicação ================================ 

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

25 de Março, último, exarada a folhas 248, ponto 216, do livro de actas 136, em que foi 

deliberado proceder à abertura de concurso público para a execução da empreitada em 

epígrafe, presente à reunião o Relatório Final do Júri do concurso, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual, e 
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pelas razões ali descritas, propõe que a adjudicação deve ser feita à empresa 

concorrente MONTALVIA CONSTRUTORA, S.A, com sede em Castro Daire, que 

apresentou proposta corrigida no montante de € 117.914,28 (cento e dezassete mil, 

novecentos e catorze euros e vinte e oito cêntimos). ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando a avaliação efectuada pela Comissão de Análise de 

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

1. Adjudicar à empresa MONTALVIA CONSTRUTORA, S.A, a empreitada supra citada, 

pelo valor de € 117.914,28 (cento e dezassete mil, novecentos e catorze euros e vinte e 

oito cêntimos), com um prazo de execução de 90 dias; --------------------------------------------- 

2. Que, nos termos do disposto do artigo 88.º e seguintes, do Decreto-Lei nº 18/2008, de 

29 de Janeiro, a referida empresa seja notificada para apresentar caução, bem como 

para apresentação dos documentos de habilitação previstos no art.º 81.º, do referido 

Decreto-Lei; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Que, nos termos do disposto no nº. 1, do artigo 77º., do referido diploma legal, seja 

comunicada esta deliberação aos restantes concorrentes. ======================= 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

097 – 310/308/000 - EDP – Obras efectuadas e a efectuar no Município de Moimenta 

da Beira ============================================================ 

========== Oriundo da EDP, Distribuição – Energia, S.A., presente à reunião um 

oficio, datado de 30 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente 
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transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a informar das obras efectuadas neste 

Município, no 4.º trimestre de 2008, bem como das que se encontram em curso. ----------- 

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

098 – 310/387/010 – PROGRAMA DE REGENERAÇÃO URBANA – Programa 

Integrado de Valorização do Centro Histórico de Moimenta da Beira – Assinatura 

de Protocolo de Financiamento ========================================= 

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

em 04 de Março, último, exarada a folhas 178 a 180, ponto 151, do livro de actas 136, 

em que foi deliberado aceitar a decisão de aprovação da referida candidatura, nos 

termos propostos, bem como aprovar a minuta do respectivo Protocolo de 

Financiamento, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respectiva assinatura, 

presente à reunião o original do referido Protocolo de Financiamento devidamente 

assinado pela Autoridade de Gestão, da ON.2 – PROGRAMA OPERACIONAL 

REGIONAL DO NORTE, e pelo Senhor Presidente da Câmara. --------------------------------- 

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

099 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Permanente com a Junta de Freguesia de 

Arcozelos – Aprovação ================================================ 

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

12 de Abril de 2007, exarada a folhas 261, ponto 243, do livro de actas 124, em que foi 

deliberado aprovar genericamente a proposta de protocolo de cooperação permanente a 
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celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., 

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

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

presente à reunião o Protocolo especifico relativo à “Toponímia – Aquisição de placas 

para a Freguesia de Arcozelos”, conforme previsto no ponto V, da 3ª cláusula, 

apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 742,50 (setecentos e 

quarenta e dois euros e cinquenta cêntimos), a que corresponde um valor máximo de 

comparticipação de € 519,75 (quinhentos e dezanove euros e setenta e cinco cêntimos).  

----- Submetido o assunto à apreciação técnica do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, o mesmo prestou a seguinte informação: ---------------- 

----- ” A presente informação surge no seguimento do Despacho do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. José Agostinho Gomes Correia, que orienta a solicitação da Junta de Freguesia de 

Arcozelos “ao Dr. José Carlos para em articulação com a DEPE preparar esta candidatura”. -------------- 

----- Em causa está a solicitação da requerente para que lhe seja concebido apoio financeiro para a 

aquisição e instalação de placas de toponímia na Freguesia de Arcozelos. ---------------------------------- 

----- Segundo indicações prestadas pela Junta de Freguesia em causa, há necessidade de instalar 25 

unidades, em complemento das já existentes. ---------------------------------------------------------------- 

----- Recorda-se que, os financiamentos atribuídos neste capítulo a outras Juntas de Freguesia têm tido 

por base o custo unitário das placas há algum tempo adquiridas e instaladas em Moimenta da Beira, 

(neste caso, de 19,75€). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Atenda-se também que, ao custo de aquisição das placas tem sido também acrescentado um valor 

para a sua instalação, bem como para o material necessário à fixação dessas mesmas placas. ----------- 
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----- Assim, (por comparação com os outros financiamentos já atribuídos neste domínio), no total, a 

intervenção pretendida pela Junta de Freguesia de Arcozelos poderá ser financiada em 742,50€, 

(incluindo já o valor do I.V.A. à taxa legal em vigor)”--------------------------------------------------------- 

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

Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânica-económica 03.02/08.05.01.02., onde em 

29 do corrente mês existia uma dotação orçamental disponível de 9.497,02€, e estando previsto no 

Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 05, e com o nº. 16/2006, onde existe uma 

dotação de 9.016,88 €”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura, considerando o valor 

elegível de despesa de € 742,50 (setecentos e quarenta e dois euros e cinquenta 

cêntimos), a que corresponde um valor máximo de comparticipação de € 519,75 

(quinhentos e dezanove euros e setenta e cinco cêntimos), correspondente a 70 % do 

valor elegível. ======================================================== 

100 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Permanente com a Junta de Freguesia de 

Segões – Aprovação ================================================== 

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

12 de Abril de 2007, exarada a folhas 261, ponto 243, do livro de actas 124, em que foi 

deliberado aprovar genericamente a proposta de protocolo de cooperação permanente a 

celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., 
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da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, e após a referida proposta ter sido igualmente 

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

presente à reunião o Protocolo especifico relativo à “Toponímia – Aquisição de placas 

para a Freguesia de Segões”, conforme previsto no ponto V, da 3ª cláusula, 

apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 891,00 (oitocentos e 

noventa e um euros), a que corresponde um valor máximo de comparticipação de € 

668,25 (seiscentos e sessenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos). -------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação técnica do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, o mesmo prestou a seguinte informação: ---------------- 

----- ” A presente informação surge no seguimento do Despacho do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. José Agostinho Gomes Correia, que orienta a solicitação da Junta de Freguesia de Segões 

“ao Dr. José Carlos para ajudar a formalizar esta candidatura, em articulação com a DEPE”.-------------- 

----- Em causa está a solicitação da requerente para que lhe seja concebido apoio financeiro para a 

aquisição e instalação de placas de toponímia na localidade de Segões. ------------------------------------ 

----- Segundo indicações prestadas pela Junta de Freguesia em causa, há necessidade de instalar 30 

unidades de placas de toponímia. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Tendo em conta o custo unitário das placas há algum tempo adquiridas e instaladas em Moimenta 

da Beira, (neste caso, de 19,75€), a aquisição das 30 unidades de toponímia agora em causa importará 

em 592,50€, (montante este, ao qual deverá ser acrescentado o valor do I.V.A.). ------------------------ 

----- Recorda-se que essas placas de toponímia têm as seguintes características: ------------------------- 

----- ⇒ Em chapa de alumínio de 2mm de espessura; ------------------------------------------------------- 

----- ⇒ Com as dimensões totais de 0,45m x 0,25m; -------------------------------------------------------- 

----- ⇒ De cor branca com inscrições a preto em vinil autocolante; ----------------------------------------- 

----- ⇒ Com brasão da freguesia, nome da rua e cercadura. ------------------------------------------------ 
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----- Atenda-se que, ao custo de aquisição das placas deverá ser acrescentado o valor da sua 

instalação, bem como o do material que será necessário para a fixação das placas, (como por exemplo, 

parafusos e, eventualmente, prumos metálicos). Neste capítulo, poder-se-á adiantar que, por 

comparação com estimativas feitas noutras situações em tudo idênticas, este valor deverá ser de cerca 

de 150,00€, (aos quais deverá ser acrescentado o valor do I.V.A.). -----------------------------------------  

----- Assim, (por comparação com os financiamentos atribuídos neste capítulo a outras Juntas de 

Freguesia), no total, a intervenção pretendida pela Junta de Freguesia de Segões poderá ser financiada 

em 891,00€, (incluindo já o valor do I.V.A. à taxa legal em vigor). ----------------------------------------- 

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

Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânica-económica 03.02/08.05.01.02., onde em 

29 do corrente mês existia uma dotação orçamental disponível de 8.274,38 €, e estando previsto no 

Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 05, e com o nº. 16/2006, onde existe uma 

dotação de 8.754,52 €”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura, considerando o valor 

elegível de despesa de € 891,00 (oitocentos e noventa e um euros), a que corresponde 

um valor máximo de comparticipação de € 668,25 (seiscentos e sessenta e oito euros e 

vinte e cinco cêntimos), correspondente a 75 % do valor elegível. ================= 

101 - 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” ======================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

de 22 de Abril, último, exarada a folhas 61, ponto 055, deste livro de actas, em que foi 

deliberado convocar as Juntas de Freguesia implicadas neste processo, para uma 

reflexão sobre as implicações ambientais do equipamento proposto, presente 

novamente à reunião o processo, com vista à obtenção de uma posição conjunta sobre 

o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar que sejam ponderadas 

novas soluções que salvaguardem as seguintes situações: --------------------------------------- 

1. A exagerada proximidade dos conjuntos torres / aerogeradores numerados de 51 e 

52, localizadas junto ao aglomerado urbano de Aldeia de Nacomba e às suas 

habitações.  Na verdade, esta Câmara entende que se está perante distâncias que 

poderão colocar em causa, em termos acústicos, o bem estar das populações rurais 

locais, podendo, posteriormente, desencadear contestação entre as mesmas 

populações e todos quantos tenham tido intervenção na construção e licenciamento do 

Parque Eólico. Assim, neste capítulo, julga-se dever ser preconizado o afastamento das 

torres em causa para espaços na proximidade da torre n.º 53; ----------------------------------- 

2. Pelas mesmas razões, (neste caso, pela pouca distância que se regista entre a torre 

n.º 40 e as habitações localizadas mais a Norte da localidade de Carapito), esta Câmara 

entende que este equipamento deverá ser afastado mais para Oeste/Noroeste; ------------ 
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3. Ainda pela proximidade que se verifica entre as torres n.º (s) 1 e 2, e o aglomerado 

urbano de Paraduça, propõe-se o seu deslocamento para espaços mais a Sul; ------------- 

4. De igual modo, esta Câmara manifesta preocupação pela pouca distância que se 

verificará entre as torres n.º (s) 59 e 61, e a futura área agro-industrial da Vila de Alvite, 

prevista no âmbito do Plano Geral de Urbanização de Alvite, (em elaboração). Na 

verdade, esta Autarquia entende que o deslocamento das torres em causa para Norte 

minimizará os eventuais impactes e interferências com a futura área empresarial daquela 

localidade, nomeadamente, nas estruturas agro-pecuárias que aí se pretendem 

concentrar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Por último, quanto ao traçado da linha eléctrica de 60kV, a construir entre o 

Subparque Eólico de Sernancelhe e a Subestação/Edifício de Comando do Subparque 

Eólico de Moimenta da Beira, esta Câmara é de opinião que a solução preconizada não 

é a melhor em termos ambientais e paisagísticos, uma vez que a implantação deste 

equipamento, na faixa para onde se encontra definida, irá provocar consequências 

prejudiciais na principal mancha florestal deste Município, neste caso, na área florestal 

compreendida entre as localidades de Granja do Paiva, Peravelha, Vila Chã, Vila Cova e 

o limite do Município para com Sernancelhe. ---------------------------------------------------------- 

----- Na verdade, quer a construção da linha eléctrica, quer a manutenção de faixas de 

gestão de combustível, terão certamente efeitos nefastos a esta área natural de 

interesse para a conservação da natureza e da biodiversidade, povoada por uma flora 
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autóctone diversificada e uma fauna rica (aves, raposa, javali, lobo, esquilo e outros), 

integrada na ZIF deste Município (em fase de homologação). ------------------------------------ 

----- Neste contexto, esta Câmara entende dever ser preconizado o afastamento do 

traçado da linha de 60kV, para Sul do local para onde está previsto, devendo a mesma 

ser deslocada no sentido de (mantendo o traçado definido no Município de 

Sernancelhe), passar junto a Sul do marco geodésico “Alva”, em direcção ao traçado já 

preconizado a Norte da localidade de Peravelha, e a Sul da localidade de Vila Chã, cuja 

linha proposta passa muito próxima das habitações. ------------------------------------------------ 

----- Com esta solução, o corredor minimizará a sua influência na mancha florestal em 

causa, atravessando, na sua maioria, áreas florestais ardidas e de incultos, bem como 

nos aglomerados populacionais mencionados. ================================ 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

102 - 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 

identifica, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS, 

COM CONDICIONANTES”, “INFORMAÇÃO PRÉVIA INDEFERIDA”, “INFORMAÇÃO 
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PRÉVIA DEFERIDA”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTO 

DE ARQUITECTURA DEFERIDO, COM CONDICIONANTES”, “PROJECTO DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDO”, “PROJECTOS DE ENGENHARIA DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDO ” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 03 do 

referido mês de Novembro, foram deferidos e indeferidos pelo Senhor Vereador, em 

Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA. -------------------------------------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- MARIA DA GRAÇA LOPES BERNARDINO, para construção de arrumos agrícolas, 

com a área de 40m2, que pretende levar a efeito na Rua do Cepo, na Vila de Alvite, a 

que se refere o Proc.º n.º 67.09. --------------------------------------------------------------------------- 

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

----- RICARDO MANUEL DE JESUS AMARAL, para construção de um muro de vedação 

com 75 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Chão Comprido”, na 

Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 47.09, devendo o requerente solicitar à 

Fiscalização Municipal o alinhamento, do respectivo muro; ---------------------------------------- 

----- FERNANDO DE ANDRADE CARVALHO, para construção de um muro de vedação 

com 170 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “São Miguel”, 

Freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 48.09, devendo o requerente 

solicitar à Fiscalização Municipal o alinhamento, do respectivo muro; -------------------------- 
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----- JOSÉ AUGUSTO PINTO FERREIRA, para ocupação da via pública com andaime 

em 20 m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Sarzedo, a que se 

refere o Proc.º 65.09, devendo o requerente manter a normal circulação de trânsito e dos 

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

----- ANTÓNIO DELFIM VEIGA, para construção de um muro de vedação com 40 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Valtrobeiro”, Freguesia de 

Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 70.09, devendo o requerente solicitar à 

Fiscalização Municipal o alinhamento, do respectivo muro; ---------------------------------------- 

----- ARMAMDO ALVES CORREIA, para ocupação da via pública em 10 m2, que 

pretende levar a efeito na Rua do Poço, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º 72.09, devendo o requerente manter a normal circulação de trânsito e dos 

peões, na via em causa. ------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÃO PRÉVIA INDEFERIDA: ===================================== 

----- JOÃO MANUEL PEREIRA CARDOSO, para construção de uma moradia, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Corgarcia”, na localidade de Paraduça, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 5/08, com base na informação técnica 

n.º 69-OS/DPOM/09, datada de 28 de Abril. ----------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDA: ====================================== 

----- MARIA JOSÉ RABAÇA DE CARVALHO OLIVEIRA, para construção de uma casa 

de habitação, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Cheira”, na localidade e 
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Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 27.07, nas condições da informação 

técnica n.º 64-OS/DPOM/09, datada de 21 de Abril, último. -------------------------------------- 

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

----- SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO FERNANDES, para recuperação de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no Largo das 7 Ruas, na Vila de Alvite, 

a que se refere o Proc.º n.º 188.06; ----------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ MARIA DOS SANTOS ANDRADE, para regularização de uma habitação, que 

pretende levar a efeito na Rua da Laginha, na localidade e Freguesia de Paradinha, a 

que se refere o Proc.º 162/08; ----------------------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO ANDRADE CARVALHO, para construção de uma habitação unifamiliar, 

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

que se refere o Proc.º n.º 260.08; ------------------------------------------------------------------------- 

----- VITOR MANUEL FERNANDES MALAIA, para construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Muro, na Vila de Alvite, a que se refere 

o Proc.º n.º 257.08; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA DOROTEIA DE ANDRADE VEIGA, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Outeiro, na Vila de Leomil, a que se 

refere o Proc.º n.º 11.09. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- JOÃO DA FONSECA PUREZA FERNANDES, para regularização de uma habitação, 

que pretende levar a efeito na Rua Direita, na localidade e Freguesia de Baldos, a que 
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se refere o Proc.º n.º 161.08, condicionado à entrega da Certidão do Registo Predial 

devidamente rectificada. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

----- LUIS FILIPE DA CRUZ SOARES, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no Lugar do Adro, na localidade e Freguesia de Sever, a que 

se refere o Proc.º n.º 47.08, devendo os serviços administrativos, no acto do 

levantamento do alvará de licença de construção, devolver ao requerente um exemplar 

do projecto de redes prediais de águas e esgotos, devidamente carimbado. ----------------- 

PROJECTOS DE ENGENHARIA DEFERIDOS: ============================== 

----- FERNANDO LUIS PEREIRA DA SILVA, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da Praça, na localidade e Freguesia de 

Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 372.07, devendo os serviços administrativos, no acto 

do levantamento do alvará de licença de construção, devolver ao requerente um 

exemplar do projecto de redes prediais de águas e esgotos, devidamente carimbado; --- 

----- NUNO MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA SANTO, para construção de arrumos, com 

a área de 85m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Macieira”, na 

localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 50.08, devendo 

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

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

devidamente carimbado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

proferida, no âmbito da competência a que se refere o ponto 102, desta acta. ======== 

103 – 360/338/22.08 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia – 

Construção de uma moradia unifamiliar – Recurso ========================= 

========== Oriundo do Senhor ILÍDIO MANUEL GOMES VIEIRA, presente à reunião 

um pedido de recurso nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que 

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

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

lugar denominado “São Miguel”, Freguesia de Paradinha. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as razões apresentadas pelo requerente, e sendo a 

área sobrante superior a 5.000 m2, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

pedido de informação prévia. ============================================= 

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

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

regressou à reunião. =================================================== 
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104 – 360/338/329.83 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Alteração ao projecto de arquitectura inicial de uma habitação unifamiliar ======= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 

JOSÉ MANUEL DA FONSECA GOMES, relativamente às alterações do projecto de 

arquitectura inicial de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado “Vale do Conde”, Freguesia de Baldos, 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 90 - RJ/DPOM/09, 

datada de 14 de Abril, último,  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 aceite o tempo solicitado pelo requerente para a entrega do 

documento de legitimidade com a área devidamente rectificada. ------------------------------- 

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

especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção. --------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, conceder ao requerente um prazo 

de 90 (noventa) dias para apresentar a Certidão do Registo da Conservatória Predial, 

após a emissão do alvará de licença de utilização. =============================  

105 – 360/338/556.85 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Alterações ao projecto inicial de uma habitação unifamiliar =================== 
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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 ao Senhor 

JOSÉ PEREIRA LOPES, relativamente à alteração de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito na localidade de Prados de Cima, Freguesia de Rua, 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 91-RJ/DPOM/09, 

datada de 15 de Abril, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável, devendo os serviços administrativos, no acto do levantamento do alvará de 

licença de construção, devolver ao requerente um exemplar do projecto de redes 

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

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

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

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

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

106 – 360/338/121.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Construção de uma vacaria – Alterações ================================= 

========== 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 

JOÃO FIGUEIREDO RIBEIRO, relativamente às alterações da construção de uma 
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vacaria, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Travesso”, Freguesia de 

Alvite, presentes 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 98-RJ/DPOM/09, 

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

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

devendo o requerente ter em consideração o mencionado na informação técnica. --------- 

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

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

requerente cumprir o mencionado no último parágrafo da informação técnica n.º 98-

RJ/DPOM/09, atrás referida. ============================================= 

107 – 360/338/169.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Alterações ao projecto de arquitectura inicial de uma habitação unifamiliar ====== 

========== Oriundos da Senhora FERNANDA DUARTE DE ALMEIDA FIGUEIRA 

PARENTE, presentes à reunião os projectos de especialidades, relativamente às 

alterações do projecto de arquitectura inicial de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito na Rua do Brasil, na Vila de Leomil. --------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 92-RJ/DPOM/09, 

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

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

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

108 – 360/338/186.06 – OBRAS PARTICULARES – Construção de um espaço para 

serviço de animação – Pedido de licenciamento a), do n.º 1, do art.º 7.º, do Decreto-

Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro ====================================== 

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

24 de Setembro de 2008, exarada a folhas 283, do ponto 255, do livro de actas 134, em 

que, a propósito da construção de um espaço para serviço de animação, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado “Cabeço de Lebrais”, Freguesia de Leomil, foi 

deliberado sugerir à Senhora JUDITE MARINELA AIRES FERREIRA GOUVEIA ROCHA 

“... a apresentação de um novo pedido em que afecte o licenciamento da tenda para actividade de 

restauração, bebidas e recinto de espectáculos e divertimento, todos os equipamentos, serviços e infra-

estruturas distribuídos pelo complexo “Moinhos da Tia Antoninha”” , presente à reunião a 

resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, solicita a aprovação da 

pretensão . ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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



 FlFlFlFl.127 
______________ 

 
                                                           09.05.06 

 
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 

                                                                   

 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara mantenha inteira disponibilidade para licenciar a 

pretensão formulada, a mesma deliberou, por unanimidade, solicitar à requerente a 

afectação concreta e objectiva dos espaços, equipamentos e serviços que legalmente 

viabilizem as actividades pretendidas, juntando, para o efeito, as respectivas peças 

desenhadas. ========================================================= 

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 

proferida, no âmbito da competência a que se refere o ponto 102, desta acta. ======== 

109 – 360/338/222.07 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Construção de uma oficina de manutenção e reparação de automóveis –  CAE 

50200 – Legalização ================================================== 

========== 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 

LUIS DE SOUSA FRANCISCO, relativamente à legalização de uma oficina de 

manutenção e reparação de automóveis – CAE 50200, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado “Santo Antão”, na localidade e Freguesia de Peva, presentes à 

reunião os projectos de especialidades. ---------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 96-RJ/DPOM/09, 

datada de 21 de Abril, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

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

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

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

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

regressou à reunião. =================================================== 

110 – 360/338/227.08 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de isenção de pagamento 

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

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

ARCOZELOS, presente à reunião um requerimento a solicitar a isenção do pagamento 

de taxas, relativamente à reconstrução de edifício, a sala de catequese e sala de idosos, 

que pretende levar a efeito na Freguesia de Arcozelos, trazendo, inserta, a informação 

do Coordenador Técnico, VICTOR MANUEL PAIVA SANTOS, 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 das respectivas taxas, nos termos da disposição legal atrás referida. ====== 
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111 – 360/338/53.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de isenção pagamento de 

taxas ============================================================== 

========== Oriundo da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOIMENTA DA BEIRA, 

presente à reunião um requerimento a solicitar a isenção do pagamento de taxas, 

relativamente  ao licenciamento de requalificação da ampliação e remodelação do Lar e 

Centro de Dia, que pretende levar a efeito no Bairro do Aguiar, na Vila de Moimenta da 

Beira, 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 das respectivas taxas, nos termos da disposição legal atrás referida. ====== 

112 – 360/338/66.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de isenção de pagamento 

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

========== Oriundo do CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CABACENSE, 

presente à reunião um requerimento a solicitar a isenção do pagamento de taxas, 

relativamente  à adaptação de uma Escola Primária em Serviço de Apoio Domiciliário, 

que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Cabaços, trazendo inserta, a 

informação a Técnica Superior, MARIA DE LOURDES DE MOURA LOUREIRO, 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 
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– 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 o requerente do 

pagamento das respectivas taxas, nos termos da disposição legal atrás referida. ====== 

113 – 360/338/273.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura –

Ampliação ========================================================== 

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

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

ANTUNES SOUSA, relativamente à ampliação de uma habitação, que pretende levar a 

efeito no Bairro de Nossa Senhora de Fátima, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente 

à reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito, que nesta acta se 

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

motivos ali descritos, solicita a aprovação. ------------------------------------------------------------- 

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

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

datada de 09 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

respeito ao Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, o mesmo ausentou-se da 
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reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea a), do n.º 1, do 

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

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

114 – 360/347/1.96 – OBRAS PARTICULARES -  Loteamento Urbano – Acesso às 

garagens dos lotes n.ºs 39 e 40 do loteamento n.º 1/96 de Urbe 96 e Placobeira, 

com o alvará n.º 02/98 ================================================= 

========== Oriundo da URBE 96 E PLACOBEIRA, LD.ª, presente à reunião o seguinte 

pedido: “ Na sequência da reunião tida com V. Ex.ª sobre o assunto em epígrafe, somos a solicitar 

autorização para proceder à pavimentação, de acordo com a planta que juntamos dos acessos à 

garagens dos edifícios construídos nos lotes n.ºs 39 e 40, do loteamento promovido por ambas as 

empresas. Como V. Ex.ª pode constatar, os acessos em causa servirão, para além das garagens 

referidas, todo o espaço público/equipamentos a constituir no local. ---------------------------------------- 

----- Mais informamos que, após autorização, a pavimentação será levada a cabo por conta e risco dos 

requerentes”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 47-OS/DPOM/09, 

datada de 28 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos 

promotores, nos termos preconizados, mantendo o arruamento de acesso como espaço 

do domínio privado municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, conceder um prazo de 90 (noventa) 

dias, para a execução das obras. ========================================== 

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

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

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

115 – 360/347/4.03 – OBRAS PARTICULARES – Loteamento Urbano – Pedido de 

libertação de caução – Recepção Provisória =============================== 

========== Oriundo da Senhora AURORA DE JESUS GOMES, presente à reunião um 

pedido de libertação da caução definitiva, relativamente às obras de urbanização do 

loteamento, a que se refere o alvará n.º 03/2004, sito na Quinta de Vale de Sapos ou 

Vale dos Sapos, Freguesia de Vilar. ----------------------------------------------------------------------  

----- Submetido o processo à Comissão de Vistoria, a mesma elaborou o Auto n.º 3, 

datado de 20 de Abril, último, para efeitos de recepção provisória, que nesta acta se 

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

motivos ali descritos, informa que este auto deve ser considerado como sendo o auto de 

recepção provisória das obras de urbanização, sendo a 2.ª redução no valor de € 

2.078,00 (dois mil e setenta e oito euros), ficando retido o valor de € 422,00 

(quatrocentos e vinte e dois euros), correspondente aos 10% do valor de caução inicial. - 

DELIBERAÇÃO: Face à informação da Comissão de Vistoria, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reduzir a caução no valor de € 2.078,00 (dois mil e setenta e oito euros), 
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ficando retido o valor de € 422,00 (quatrocentos e vinte dois euros), correspondente a 

10% do valor da caução retida. =========================================== 

116 – 360/991/19.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA DA LUZ RODRIGUES, presente à reunião um 

pedido de parecer, 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 62-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. ======================================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Cultura” 

117 – 710/702/000 – ESTUDOS PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL DO MUNICÍPIO, DA REGIÃO OU DO PAÍS – Protocolo de Colaboração 

entre o Município de Moimenta da Beira e a Fundação Aquilino Ribeiro ========= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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05 de Novembro, último, exarada a folhas 117, ponto 104, do livro de actas 135, 

presente à reunião uma minuta do Protocolo de Colaboração, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a celebrar com a 

referida Fundação, no âmbito da participação do Município de Moimenta da Beira na 

candidatura a submeter ao QREN – QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

NACIONAL, com vista a um projecto de intervenção física e dinamização cultural. --------- 

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

a referida minuta do Protocolo, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua 

assinatura. ========================================================== 

118 – 710/702/000 – ESTUDOS PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL DO MUNICÍPIO, DA REGIÃO OU DO PAÍS – Centro de Estudos 

Literários e Ambientais ”Aquilino Ribeiro” – Aprovação do projecto de arquitectura 

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folhas 72, ponto 067, do livro de actas 135, presente 

à reunião a informação da Técnica Superior, Arquitecta, OLGA MARINA DA FONSECA 

SANTOS, nº. 74-OS/DPOM/2009, com data de hoje, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, que acompanha o projecto 

referenciado em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar à equipa projectista que 
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tenha em consideração as recomendações mencionadas na informação técnica supra 

identificada. ==========================================================  

119 – 710/707/000 – CLASSIFICAÇÃO DE IMOVEIS E MOVEIS DE INTERESSE 

CONCELHIO OU NACIONAL – Zona Especial de Protecção do Solar das Guedes e 

Antigo Convento Beneditino de N.ª Sr.ª da Purificação ======================= 

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

03 de Dezembro de 2008, exarada a folhas 209, ponto 191, do livro de actas 135, em 

que foi deliberado aprovar a proposta de zona especial de protecção e enviar a mesma 

para o IPPAR, presente à reunião o oficio desta entidade, com a referência 611673 de 

22/04/2009/IPPAR, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, informa que foi indeferida a 

proposta apresentada por esta Câmara Municipal. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter os limites propostos 

para a zona especial de protecção, considerando que estes salvaguardam plenamente 

todo o conjunto monumental, pois que, além do mais, já assumiu o compromisso de 

viabilizar a intervenção urbana, que junto se remete, para competente apreciação, que 

não só salvaguarda a recuperação, como também respeita uma boa relação 

arquitectónica e paisagística com o referido conjunto monumental, dados que se podem 

constatar pelas quotas de implantação propostas e pela tipologia de construção 

preconizada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Neste contexto, mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar uma 

reavaliação do processo. ================================================ 

120 – 710/714/000 – INSTRUÇÃO – Proposta de Protocolo de Parceria do Plano 

Nacional de Leitura =================================================== 

========== Oriunda do Técnico Superior Bibliotecário, RICARDO INÁCIO DE 

CASTRO, presente à reunião a Informação com a referência BMAR 02-04/09, datada de 

24de Abril, último, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------- 

----- “No seguimento do e-mail/ofício com a referência S-DGIDC/2009/2999-PNL e data de 25-03-

2009, proveniente do Plano Nacional de Leitura, no qual é proposto ao Município de Moimenta da Beira 

a assinatura de um Protocolo de Parceria, informo que: ----------------------------------------------------- 

----- O Plano Nacional de Leitura já tinha feito chegar a esta Câmara Municipal a 12-12-2006 uma 

proposta de parceria (ver documentação anexa), à qual o Município de Moimenta da Beira respondeu 

positivamente através do Ofício Nº 173/Proc.º 710/714/700 de 07/01/2009. Contudo, não foi possível 

recolher informação para confirmar se o protocolo foi posteriormente assinado; --------------------------- 

----- Esta nova proposta vem reiterar o interesse do PNL em ser parceiro com o Município de Moimenta 

da Beira. Deste modo, e depois de analisar a minuta da proposta de Protocolo apresentada, destaco a 

alínea b) da cláusula nº 4 que no meu entender deveria ser melhor apreciada e, se for vossa intenção, 

ajustada. Esta alínea refere que o Município deverá financiar “ a aquisição de conjuntos de livros 

recomendados pelo PNL, no montante global de 3700 euros”, faseadamente até 2011. Assim sendo, a 

primeira questão levantada em relação a esta alínea é a de se decidir se o Município de Moimenta da 

Beira estará disponível para assumir estes encargos. Por outro lado, e ainda nesta alínea, visto que, no 

e-mail se mostra abertura “para ajustar os termos do protocolo”, sugeria que fosse sugerido ao PNL que 

em vez deste fundo ser adquirido para e pelas Bibliotecas Escolares, fosse o SABE (Serviço de Apoio às 

Bibliotecas Escolares) da Biblioteca Municipal a gerir essas aquisições e a organizar a sua itinerância 

(Biblioteca itinerante) pelas Bibliotecas Escolares, Jardins-de-infância e as Escolas de Ensino Básico.---- 
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----- Por fim, referir que a aquisição de fundo documental, independentemente de ser ou não 

referenciado pelo PNL, e a sua itinerância pelas diferentes escolas do concelho, através da Biblioteca 

Itinerante, é um serviço que vai de encontro às políticas das bibliotecas que é fomentar a leitura nos 

jovens desde a mais tenra idade e irá apoiar os professores na hora semanal que dispõem para o PNL.-- 

----- Caso seja pretensão desta Câmara Municipal assinar este protocolo, o processo deverá seguir para 

a DEF, tal como está mencionado no despacho dado no ofício em causa, e posteriormente será então 

agendado com o PNL a assinatura do Protocolo.”-------------------------------------------------------------- 

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/070109, onde em 29 de 

Abril, último, existia um saldo disponível de 45.063,11 (quarenta e cinco mil sessenta e três euros e 

onze cêntimos), previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.1., código 01 e n.º 

13/2008, com a dotação de € 5.471,44 cinco mil quatrocentos e setenta e um euros e quarenta e 

quatro cêntimos)”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aderir ao Plano Nacional de 

Leitura, aprovando os termos do respectivo Protocolo, autorizando o Senhor Presidente 

a proceder à sua assinatura. ============================================= 

121 – 710/714/000 – INSTRUÇÃO – “Transferência de Competências na área da 

Educação”========================================================== 

========== Oriundo do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, presente à reunião um estudo referente à transferência de novas competências 

para os Municípios em matéria de Educação, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, envolvendo os ensinos Pré-Escolar, Básico 
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e Secundário, que procede à avaliação de custos nas áreas do pessoal não docente, 

acção social escolar, construção, manutenção e apetrechamento dos estabelecimentos 

de ensino, transportes escolares e actividades de enriquecimento curricular, tendo em 

vista estimar as condições financeiras necessárias à sustentabilidade deste projecto, 

para eventual integração no contrato de execução a celebrar com o Ministério da 

Educação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encetar negociações com o Ministério da Educação, com vista a formalizar, em contrato 

de execução, a transferência das referidas competências, o qual deve ter em atenção os 

valores e restantes indicadores expressos no estudo ora apresentado. ============= 

122 – 710/999/000 – DIVERSOS – “Conselhos Municipais de Juventude” ======== 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, 

presente à reunião a comunicação com a referência 37/2009 – PB, datada de 31 de 

Março, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, dando conhecimento da Lei n.º 8/2009, de 18 de Fevereiro, onde 

estabelece o regime jurídico dos Conselhos Municipais da Juventude, determinando a 

sua composição, competências e regras de funcionamento. -------------------------------------- 

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

“Acção Social” 

123 – 720/715/000– SERVIÇOS DE SAÚDE – “Agrupamentos de Centros de Saúde”  
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========== Oriundo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, presente à 

reunião, a Circular com a referência 47/2009 – PB, datada de 14 de Abril, último, que 

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

dando conhecimento do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro, que cria os 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e estabelece o respectivo regime de 

organização e funcionamento. ----------------------------------------------------------------------------- 

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 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 

20H00. ============================================================= 

 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 


