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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE JULHO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZ =============================================== 

ACTA N.º 15/10 

========== Aos vinte e três dias do mês de Julho do ano de dois mil e dez, nesta Vila 

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

Municipal, comigo, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Coordenador Técnico  

(nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de Novembro de 2009, 

elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA 

MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO E JORGE DE JESUS COSTA, o primeiro na 

qualidade de Vice-Presidente da Câmara,  que substitui o Senhor Presidente, nos 

termos do despacho, datado de 02 de Novembro de 2009, e de acordo com a 

deliberação tomada na reunião ordinária, realizada 04 de Novembro de 2009, exarada a 

folhas 88, ponto 085, do livro de actas 139, e os outros na de Vereadores para 

realizarem a presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada 

na reunião ordinária, realizada no dia 04 de Novembro de 2009, exarada a folhas 92, 

ponto 88, do livro de actas 139, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a 

todos os seus membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei nº. 

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

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artº. 64º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR a falta do Senhor Presidente, ausente por se encontrar de férias. ======= 

02.01- DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos 

001 - 110/192/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação da deliberação ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 19, 

datado de 30 de Junho, último, acompanhado do ponto da acta - parte respectiva -, 

referente à deliberação tomada em sessão ordinária, realizada na mesma data, referente 

à Aprovação do Regulamento de Organização e Funcionamento da Polícia Municipal de 

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

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

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 “Secção de Contabilidade” 

“Secção de Aprovisionamento e Património” 

002 – 130/151/700 – CONCURSO PÚBLICO PARA A EXPLORAÇÃO DO COMPLEXO 

TURÍSTICO DA BARRAGEM DO VILAR– “RESTAURANTE – SNACK BAR E 

PARQUE DE CAMPISMO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE ESTABELCIMENTO – Acta 
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de Abertura e Análise de Propostas ====================================== 

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

28 de Maio, último, exarada a folhas 09, ponto 57, do livro de actas 140, em que foi 

deliberado accionar adequado procedimento público, nos termos legais, para a 

concessão conjunta do restaurante “Pousada” e Parque de Campismo, sitos na 

Barragem do Vilar, em regime de Locação de Estabelecimento, pelo período de cinco 

anos, eventualmente prorrogável, tendo por base de licitação o valor de € 36.000,00       

(trinta e seis mil euros), presente à reunião a Acta de Abertura e Análise de Propostas, 

assinada  pela Comissão designada para o efeito, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, nos termos da qual dá 

conhecimento que a única proposta apresentada para o referido concurso pertence ao 

Senhor JOSÉ CARLOS MENDES SOBRAL no valor de € 36.000,00 ( trinta e seis mil 

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

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

concessão em regime de locação do estabelecimento, “COMPLEXO TURÍSTICO DA 

BARRAGEM DO VILAR– RESTAURANTE – SNACK BAR E PARQUE DE CAMPISMO”, 

pelo período de cinco anos, ao Senhor JOSÉ CARLOS MENDES SOBRAL, pelo valor 

de € 36.000, 00 (trinta e seis mil euros). ----------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado que o locatário deverá apresentar caução referente ao ano de 

prestação mensal, nos ternos do nº. 2, do artº. 7º., do Programa do Concurso. ======== 

003 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 
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========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 22, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 625.890,34  

(seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa euros e trinta e quatro cêntimos), 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €  548.092,85 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €    77.797,49 

                                                                              TOTAL .......  €  625.890,34 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

004 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

reunião realizada em 13 de Novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do 

livro de actas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

seguir se identificam, ”PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS, COM 

CONDICIONANTES”, “PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA INDEFERIDO”, 

“PROJECTOS  DE ARQUITECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTO  DE ARQUITECTURA 

INDEFERIDO”, “PROJECTO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 04 de Novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor Vereador, 
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em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. --------------------------- 

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

----- MARIA JOSÉ GARCIA DA COSTA, para construção de um telheiro com 45 m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Ronho, na Freguesia de Castelo, a que se 

refere o Proc.º n.º 142.10, devendo a construção ser implantada no limite tardoz da 

parcela de terreno, não possuindo aberturas para os vizinhos, cumprir os afastamentos 

mínimos previstos no regulamento do PDM, assim como deverá solicitar apoio à 

Fiscalização para implantação do telheiro; ------------------------------------------------------------- 

----- ISABEL OLIVA TELES SOBRAL, para construção de um muro de vedação com 

85m, que pretende levar a efeito na Rua da Carreira, na localidade de Vide,  Freguesia 

de Vila da Rua, a que se refere o Proc.º n.º 143.10, devendo ser respeitado o disposto 

no artigo 72º., do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do 

Município de Moimenta da Beira, assim como deverá ser solicitado o alinhamento à 

Fiscalização Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------

----- RAUL LOUREIRO DOS SANTOS, para construção de um muro de vedação com 

20m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Penedo Gordo, na Freguesia de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 144.10, devendo ser respeitado o 

disposto no artigo 72º., do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas 

do Município de Moimenta da Beira, assim como deverá ser solicitado o alinhamento à 

Fiscalização Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANIBAL FERNANDO DE ALMEIDA LOUREIRO, para ocupação da via pública, 
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numa área de 6 m2, na Rua Vasco Batista Mergulhão,  nesta Vila de Moimenta da Beira, 

a que se refere o Proc.º n.º 147.10, devendo salvaguardar a normal circulação dos 

peões e viaturas; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO MANUEL DA COSTA SEIXAS, para ocupação da via pública com andaimes, 

numa área de 16 m2, na Rua do Pombal,  na Freguesia de Nagosa, a que se refere o 

Proc.º n.º 150.10, devendo salvaguardar a normal circulação dos peões e viaturas. ------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA INDEFERIDO: =========================== 

----- ANTÓNIO JOSÉ DOS SANTOS PENELA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Alto, na Freguesia de 

Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 8.10.--------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS  DE ARQUITECTURA DEFERIDOS: ============================ 

----- JUDITE DA SILVA CARVALHO ABELHA, para instalação de um estabelecimento de 

bebidas com música ao vivo, que pretende levar a efeito no lugar denominado Farol, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 248.07;-------------------------- 

----- JOSÉ LUIS RAMALHO SANTOS, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Salgueiro, na Freguesia de Paradinha, 

a que se refere o Proc.º n.º 9.10;--------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ MANUEL FONSECA OLIVEIRA, para demolição / construção e ampliação de 

um edifício destinado a habitação colectiva, comércio e serviços, sito na Av. 25 de Abril, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 89.10;--------------------------- 

----- MARIA AMÁLIA DE SÁ PIMENTA AUGUSTO GARCIA, para remodelação e 
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ampliação de um palheiro, sito na Rua da Torre, na Freguesia de Leomil, a que se refere 

o Proc.º n.º 101.10;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- GIL TIBÉRIO SIMÃO CALHAU, para reconstrução de um edifício destinado a 

arrumos, sito na Rua do Mosteiro, na Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 

102.10;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- CASA NOSSA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SÃO 

MARTINHO, para construção de uma cozinha destinada a apoio domiciliário, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Vale, na localidade de São Martinho, 

Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 104.10.--------------------------------------------- 

PROJECTO  DE ARQUITECTURA INDEFERIDO: ============================ 

----- MANUEL LOURENÇO GIL, para alteração da cobertura de um edifício destinado a 

arrumos, sito na localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos, a que se 

refere o Proc.º n.º 101.09.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- MANUEL PEREIRA PIMENTA, para reconstrução de um anexo para arrumos, sito 

na Rua de Baixo, na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Proc.º n.º 120.09;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO DE JESUS PINTO, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende elevar a efeito no lugar denominado Poideira, na Freguesia de Paradinha, a 

que se refere o Proc.º n.º 237.09.-------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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AUSÊNCIA DA REUNIÃO: ============================================= 

========== A Vereadora, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ausentou-se 

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

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

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

005 – 360/338/354.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Arquitectura e de 

Especialidades ====================================================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu solicitar o parecer do delegado de 

saúde, relativamente ao projecto de alterações de um edifício para lar de idosos, que a 

CASA DO POVO DE LEOMIL está a levar a efeito na Av. Leontino Fonseca Martins, 

Freguesia de Leomil, presente à reunião o referido processo, acompanhado dos 

pareceres solicitados, assim como do respectivo projecto de especialidades. ----------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou as informações ns.º 150-

RJ/DPOM/2010 e 153-RJ/DPOM/2010, datadas de 17 e 19 do corrente mês, 

respectivamente, em que, pelos motivos ali descritos, emitem parecer favorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao projecto 

de arquitectura e respectivo projecto de especialidades. ======================== 

REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 
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========== Resolvido o assunto precedente, a Vereadora, ALEXANDRA MARIA 

FONSECA MARQUES, regressou à reunião. =================================  

006 – 360/338/310.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de isenção de 

apresentação de documentos =========================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MÁRIO RIBERIO FERNANDES, presente à 

reunião um requerimento, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela 

fica a fazer parte integrante, onde solicita a isenção da apresentação do alvará industrial 

de construção civil, assim como da apólice de seguro de acidentes de trabalho, uma vez 

que se trata da legalização de uma habitação, sita na Rua da Capela, na Freguesia de 

Alvite, o requerente vem ainda solicitar que lhe seja permitido apresentar a certidão do 

registo predial após a emissão da licença de construção, uma vez que a mesma é 

necessária para efeitos de registo na Conservatória. ------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 147-

RJ/DPOM/2010, datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: Dado tratar-se da legalização de obras já executas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, isentar o requerente, no acto do levantamento do alvará de 

licença de construção, da apresentação do alvará industrial de construção civil, bem 

como da apólice de seguro de acidentes de trabalho.------------------------------------------------

----- Mais, foi deliberado, e também por unanimidade, conceder um prazo de 90 
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(noventa) dias, após a emissão da licença de construção, para apresentação da certidão 

do registo predial. ===================================================== 

007 – 360/338/165.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Reconstrução e ampliação de um edifício ================================= 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, onde solicitou os elementos em falta relativamente 

à reconstrução e ampliação de um edifício, sita no Largo General Humberto Delgado, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, pertencente à Firma PLACOBEIRA – PLANEAMENTO 

E CONSTRUÇÕES DA BEIRA, LDA, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado dos elementos em falta, em que pelos motivos ali descritos requer  o 

deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 156-

RJ/DPOM/2010, datada de 20 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, 

emite parecer favorável à pretensão. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

008 – 360/347/4.83 – LOTEAMENTOS URBANOS – Alteração ao alvará de 

loteamento ========================================================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu solicitar à Senhora ELISABETE 
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CARVALHO QUINTAIS FRIAS, que a alteração ao loteamento, sito no lugar 

denominado Alto do Facho ou Nozedo, na Freguesia de Leomil, fosse devidamente 

instruída, tendo por base o alvará de loteamento nº. 4/83, de 20 de Dezembro, 

actualizado pelo apenso de 26 de Julho de 1989, presente à reunião um novo pedido de 

alteração ao lote nº. 11 do loteamento, acima descrito.---------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 157-

RJ/DPOM/2010, datada de 20 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer desfavorável à pretensão. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração situações idênticas, existentes no loteamento, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à operação de loteamento, 

devendo a requerente compensar financeiramente a Câmara Municipal pela não 

cedência de 208m2. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, recomendar-se à Câmara Municipal 

que proceda ao registo da nova alteração de loteamento que resolve as dificuldades 

detectadas. ========================================================== 

009 – 360/347/6.02 – LOTEAMENTOS URBANOS – Redução de caução ========== 

========== Oriundo da Firma PAVILOTES – CONSTRUÇÕES LDA, , presente à 

reunião um pedido de redução de caução, relativamente às obras de urbanização do 

loteamento, a que se refere o alvará n.º 04/2009, sito no lugar denominado Ribeira ou 
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Tapada, na Freguesia de Leomil. -------------------------------------------------------------------------  

----- Submetido o processo à Comissão de Vistoria, a mesma prestou o Auto de Vistoria 

n.º 01, datado de 14 do corrente mês, 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 deverá ser reduzido o valor de € 50.754,30 

(cinquenta mil, setecentos e cinquenta e quatro euros e trinta cêntimos), ficando retido o 

valor de € 37.295,68 (trinta e sete mil, duzentos e noventa e cinco euros e sessenta e 

oito cêntimos), correspondente a 42,36% do valor de caução inicial. --------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação da Comissão de Vistorias, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reduzir o valor de € 50.754,30 (cinquenta mil, setecentos e cinquenta e 

quatro euros e trinta cêntimos), correspondente a 57,64% da garantia bancária, ficando 

retido o valor de € 37.295,68 (trinta e sete mil, duzentos e noventa e cinco euros e 

sessenta e oito cêntimos), correspondente a 42,36%.=========================== 

010 – 360/347/5.02 – LOTEAMENTOS URBANOS – Alteração ao alvará de 

loteamento ========================================================== 

========== Oriundo da Senhora ANA CRISTINA CONDE REBELO GOUVEIA, 

presente à reunião um pedido de alteração aos lotes nsº. 1 e 2 do loteamento a que se 

refere o alvará de nº. 01/08, sito no lugar denominado Sarzedo ou Bairro do Aguiar, 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 149-
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RJ/DPOM/2010, datada de 19 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer favorável à pretensão. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 

loteamento e emitir o respectivo alvará. ====================================  

011 – 360/991/58.10 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA GORETI MARQUES FERNANDES, 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 57-

OS/DPOM/2010, datada de 14 do corrente mês, emitindo parecer favorável. ---------------- 

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

pedido apresentado, e emitir a respectiva certidão em conformidade. =============== 

012 – 360/991/59.10 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA GORETI MARQUES FERNANDES, presente 

à reunião um pedido de parecer, à constituição de compropriedade resultante da partilha 
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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 56-

OS/DPOM/2010, datada de 14 do corrente mês, emitindo parecer favorável. ---------------- 

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

pedido apresentado, e emitir a respectiva certidão em conformidade. =============== 

013 – 360/991/58.10 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo da Senhora ROSA DE SOUSA, 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 59-

OS/DPOM/2010, datada de 19 do corrente mês, emitindo parecer favorável. ---------------- 

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

pedido apresentado, e emitir a respectiva certidão em conformidade. =============== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

 “Instrução” 
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014 - 710/714/300 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 1º. Ciclo do Ensino Básico e 

Ensino Pré-escolar – Actividades Desportivas de Enriquecimento Curricular – 

Contrato de Prestação de Serviços na Modalidade de Avença – Prolongamento de 

Prazo  ============================================================== 

========== Oriundo da Vereadora, em Regime de Tempo Inteiro, ALEXANDRA 

MARIA FONSECA MARQUES, presente à reunião, uma informação datada de 21 do 

corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------- 

-----“Tendo terminado as Actividades de Enriquecimento Curricular a 18 de Junho de 2010, afigura-se 

como necessária a clarificação no atinente aos contratos de prestação de serviços dos profissionais: 

Magda Fernanda Requeijo Alves Libório, Tânia Catarina Ferraz Martins e Vítor Carlos Dias Ferreira. ------ 

----- Dado a ausência de actividades lectivas, não seria justificável a manutenção dos referidos 

contratos para além da data supra referida. No entanto, os serviços prestados pelo três técnicos citados 

vão para além das actividades de enriquecimento curricular e estendem-se na manutenção de 

actividades desportivas nos espaços piscina e pavilhão. ------------------------------------------------------ 

----- Durante o mês de Julho, realizaram-se as Férias Desportivas, a vigilância apertada das actividades 

em meio aquático por parte dos grupos de crianças organizadas como ocupação de tempos livres e 

individualmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em Agosto, preconiza-se a continuidade da vigilância na piscina municipal e a organização de 

férias de carácter lúdico e desportivo para crianças carenciadas em articulação com a CPCJ. -------------

----- Pelo exposto, e dado que há necessidade das crianças disporem de oferta de actividades de 

complemento educativo, ocupação de tempos livres e apoio social, propõe-se o alargamento do período 

de contrato até 31 de Agosto, por forma a assegurar as actividades”. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o disposto no artº. 94º., da Lei nº. 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro, conjugado com o nº. 2, do artº. 3º., da mesma Lei, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, considerar a prestação de serviço dos referidos trabalhadores válida até 

31 de Agosto de 2010, inclusive, também por analogia do disposto no nº. 2, do artº. 4º., 

do Decreto-Lei nº. 212/2009, de 3 de Setembro, que considera os contratos de trabalho 

válidos até ao final do ano escolar e não ano lectivo. =========================== 

015 - 710/714/300 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 1º. Ciclo do Ensino Básico e 

Ensino Pré-escolar – Actividades de Enriquecimento Curricular – Ano lectivo 

2010/2011 =========================================================== 

========== Oriunda da Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, 

presente à reunião a informação nº. 52/DASC/10, datada de 21 do corrente mês, que 

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

que, pelos motivos ali descritos,  propõe a substituição das Tecnologias de Informação e 

Comunicação pela Área das Expressões, bem como a adequação dos postos de 

trabalho previstos no mapa de pessoal às necessidades existentes, de modo a ser 

assegurado funcionamento das actividades de enriquecimento curricular e a 

componente de apoio à família, no 1.º Ciclo do Ensino Básico. ----------------------------------- 

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

----- a) Substituir as actividades de TIC, pela área de expressões, passando a mesma a 

ocupar 4 postos de trabalho, devendo os outros 2 postos de trabalho serem integrados 

na área de Educação Física; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Autorizar a alteração do mapa de pessoal no sentido da criação de 3 postos de 

trabalho na área de Educação Física e 1 posto de trabalho na área da Música, devendo 
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este assunto ser submetido à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do 

disposto no nº. 4, do artº. 5º., da Lei nº. 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, conjugado com o 

nº. 2, do artº. 3º., do Decreto-Lei nº. 209/2009 de 3 de Setembro. ================= 

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 disposto nos nºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Vice-Presidente da Câmara, 

Vereadores e por mim, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

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

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

eram 11H30. ========================================================= 

O VICE-PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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