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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA OITO DE JULHO DO ANO DE 

DOIS MIL E ONZE ==================================================== 

========== Aos oito dias do mês de Julho do ano de dois mil e onze, nesta Vila de 

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

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

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de 

Novembro de 2009, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, 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 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 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 n.º 3, do art.º. 84º., da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ============== 

ACTA N.º 15/11 

ABERTURA DA REUNIÃO

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

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

 ==============================================  

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
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 “Gabinete Jurídico e de Contencioso” 

017 – 150/168/000 – CONTENCIOSO  - Obras de Jeremias de Macedo & Cª. Ldª, em 

contencioso nos Tribunais Administrativos e Fiscais de Coimbra e Viseu

========== Oriunda do Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, presente à reunião 

uma exposição, registada em 30 de Junho, último, sob o nº. 4010, 

 ======== 

que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente ao 

contencioso existente com a empresa supra referenciada. ---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:

02.01. 

 A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

“Secção de Expediente, Taxas e Licenças” 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

018 – 110/105/000 – LIMITES ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL E A 

JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA – Alteração de códigos postais 

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

13 de Maio, último, exarada a folhas 220, ponto 194, do livro de actas 142, em que foi 

deliberado manifestar disponibilidade para vir a assumir os encargos com o Instituto 

Geográfico Português, logo que se verifique que essa intervenção é pertinente, à luz do 

actual momento político e das propostas que existem sobre esta matéria, presente à 

reunião o ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA, nº. 33/JF, 

datado de 30 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, que acompanha a exposição/reclamação feita aos 

CTT, a propósito da alteração do código postal da zona do Bairro dos Sinos. ----------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar aos CTT que informe 

sobre a aludida alteração dos códigos postais, bem como das razões legais e 

regulamentares que a fundamentaram. ===================================== 

019 - 150/167/200 – PEDIDO DE LICENCIAMENTO PRÉVIO PARA LANÇAMENTO DE 

FOGUETES E OUTRAS FORMAS DE FOGO

---- Oriundo de SAÚL DE CARVALHO GOMES, em representação da Comissão de 

Festas em Honra de Nossa Srª. da Conceição, a realizar na Freguesia de Castelo, 

presente à reunião, nos termos e para efeitos do artigo 29º., do Decreto-Lei nº. 

124/2006, de 28 de Junho, o respectivo pedido de autorização prévia para posterior 

licenciamento de lançamento de foguetes e outras formas de fogo, no dia 20 do próximo 

mês de Agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ================================ 

DELIBERAÇÃO:

02.02 - 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para os efeitos do 

artigo 29.º, do Decreto-Lei nº. 124/2006, de 28 de Junho, autorizar a utilização de fogo 

de artifício solicitada. ================================================== 

“Secção de Contabilidade” 

DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

020 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO 

PERÍMETRO DE LEOMIL – Manutenção da equipa de sapadores florestais - Pedido 

de apoio financeiro

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

09 de Junho, último, exarada a folhas 268, ponto 240, do livro de actas 142, em que foi 

 =================================================== 
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deliberado manifestar disponibilidade para atribuir um novo subsídio no montante de € 

3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta euros), presente novamente à reunião o 

referido processo para apreciação e decisão. --------------------------------------------------------- 

----- 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 0303/040701, onde, em 17 de 

Junho, último, existia um saldo disponível de € 34.250,00 (trinta e quatro mil duzentos e cinquenta 

euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 1.2.1., Código 05 e 

Projecto nº. 4/2011, onde, na mesma data existia um saldo disponível de € 3.750,00 (três mil 

setecentos e cinquenta euros).”-------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um novo subsídio no 

valor de € 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta euros), para manutenção da equipa 

de sapadores florestais, prefazendo, no corrente ano, um apoio financeiro global de € 

7.500,00 (sete mil e quinhentos euros). ===================================== 

021 – 210/207/000 – LIGA DOS COMBATENTES – Apoio à edição do livro 

“Memórias de Abril – O RI 14 na Revolução de Abril” – Aquisição de exemplares

========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma comunicação, 

datada de 06 de Junho, último, informando que a organização supra referenciada, 

apresentou um pedido de apoio à edição do livro em epígrafe, pelo que recomenda a 

aquisição de vinte exemplares para constarem nas nossas bibliotecas para consulta, 

permitindo assim que o nosso Município se apresente associado a esta edição com a 

 == 
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sua imagem, com um custo de capa de cada exemplar de € 6,50 (seis euros e cinquenta 

cêntimos), já com IVA incluído, o que representa um custo total de € 130,00 (cento e 

trinta 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/020120, onde em 05 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 5.937,50 (cinco mil novecentos 

e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos).” ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo o interesse histórico-cultural da referida obra, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir vinte exemplares, com um custo unitário de 

€ 6,50 (seis euros e cinquenta cêntimos), a distribuir pelas Escolas, Biblioteca e 

Associações diversas. ================================================== 

022 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE SEVER – Acesso ao Centro de Bem 

Estar e Repouso da Freguesia de Sever – Pedido de apoio financeiro

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

reunião o ofício n.º 4/JF, datado de 28 de Janeiro, último, informando que, após terem 

sido mandatados por esta Câmara Municipal para negociarem o terreno junto à Estrada 

Nacional 226, necessário para o acesso ao equipamento referenciado em epígrafe, 

chegou a um acordo com os proprietários no sentido da aquisição da parcela de terreno 

pelo preço de € 2.000,00 (dois mil euros). -------------------------------------------------------------- 

 =========== 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 
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----- “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 0302/07010408, onde, em 05 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 191.908,92 (cento e noventa e um mil novecentos e 

oito euros e noventa e dois cêntimos), estando previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no 

objectivo 3.3.1. código 07 e n.º 71/2010, com a dotação de € 12.880,47 (doze mil oitocentos e oitenta 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir directamente a referida 

parcela de terreno, concedendo à proprietária uma indemnização no valor de € 2.000,00 

(dois mil euros), devendo, para o efeito, o Gabinete Jurídico diligenciar no sentido de ser 

outorgado o respectivo contrato-promessa de compra e venda. =================== 

023 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Fabrica da Igreja 

Paroquial de Peravelha” - Obras de beneficiação da nave principal da Igreja

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado à beneficiação/remodelação 

do interior da Igreja de Peravelha, cujo orçamento é de € 40.000,00 (quarenta mil 

euros), solicitando o apoio de € 10.000,00 (dez mil euros), correspondente a 25%. -------- 

 ===== 

----- Submetido o assunto ao Vereador, em regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, o mesmo prestou a seguinte 

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

----- “Na sequência da informação pedida pelo Sr. Presidente da Câmara, conforme anexo, e relativa ao 

assunto referido em epígrafe é apropriado dizer que em consonância com o “Regulamento para a 
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Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social e Recreativo” esta candidatura prevê a 

atribuição de 25 % relativamente ao valor da obra referido no orçamento, correspondendo a um total 

de € 10 000.00 (dez mil euros), conforme o solicitado nesta proposta e a considerar por esta 

edilidade.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/080701, onde em 6 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 24.250,00 (vinte e quatro mil, 

duzentos e cinquenta euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

Objectivo 2.5.3., Código 01 e n.º 2011/47, onde, na mesma data existia um saldo disponível de € 

6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta euros).”------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Apesar do Regulamento prever uma comparticipação financeira até 25 

% do valor orçamentado para a obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar 

disponibilidade para atribuir um subsídio no valor de € 9.000,00 (nove mil euros), 

atendendo às dificuldades económicas e financeiras que atravessa, devendo, para o 

efeito, serem criadas as respectivas condições orçamentais. ===================== 

024 – 230/270/000 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

relação de todos os pagamentos autorizados durante os meses de Maio e Junho, 

últimos, 

 =========================== 

que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer 

parte integrante, nos montantes de € 1.212.952,26 (um milhão duzentos e doze mil 

novecentos e cinquenta e dois euros e vinte e seis cêntimos) e de € 709.543,81 
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(setecentos e nove mil quinhentos e quarenta e três euros e oitenta e um cêntimos), 

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

DELIBERAÇÃO

“Património” 

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

025 - 130/151/100 – CTT CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. – Alienação do prédio sito 

na localidade de Vila da Rua

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

4 de Março, último, exarada a folhas102, ponto 097, do livro de actas 142, em que foi 

deliberado mandatar o Senhor Presidente a encetar as diligências necessárias com a 

Junta de Freguesia de Rua e os CTT, no sentido da aquisição do referido imóvel ser 

feita por esta autarquia, presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente da 

Câmara, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, datada de 01 do corrente mês, 

 ============================================ 

que 

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

----- 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 0102/08050102, onde, em 05 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), estando previsto 

no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 4.2. código 04 e n.º 3/2011, com a dotação de € 

25.000,00 (vinte e cinco mil euros).” -------------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada, aprovando a transferência para a Junta de Freguesia da Rua do valor 
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mensal de € 2.361,11 (dois mil, trezentos e sessenta e um euros e onze cêntimos), 

durante trinta e seis meses, com início no corrente mês de Julho e termo em Junho de 

2014, perfazendo um total de € 85.000,00 (oitenta e cinco mil euros). ------------------------- 

---- Neste sentido, tendo em conta o encargo plurianual, deve a DIVISÃO ECONÓMICA 

E FINANCEIRA prever a dotação orçamental necessária ao pagamento do montante 

total da transferência que, em cada ano económico, tiver que realizar. ------------------------  

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que a Junta de Freguesia da Rua 

prescinda do direito à celebração de próximo protocolo de colaboração técnica e 

financeira, ficando a respectiva comparticipação afecta a esta aquisição. ===========  

026 – 130/151/200 – ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE CASTELO – Cedência 

de terreno onde funcionava a lixeira

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

ofício, datado de 25 de Maio, último, solicitando, pelas razões ali descritas, a cedência 

do terreno que se denominava “lixeira”, situado junto aos depósitos do gás nos lugares 

de Lages dos 2 Irmãos ou Lamais de Cima, pertença desta Câmara Municipal. -------------  

 ===================================== 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência precária e 

gratuita do referido terreno, devendo, para o efeito, o Gabinete Jurídico elaborar 

documento a subscrever pelas partes, que deve prever expressamente a possibilidade 

de resolução do acordo, com uma antecedência mínima de 90 dias. ===============  

027 – 150/151/700 – CONTRATO DE LOCAÇÃO DO RESTAURANTE / SNACK BAR E 

PARQUE DE CAMPISMO DA BARRAGEM DO VILAR ========================= 
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========== Oriunda do Senhor JOSÉ CARLOS MENDES SOBRAL, presente à 

reunião uma comunicação, registada nesta Câmara Municipal, sob o n.º 3370, em 27 de 

Maio, último, solicitando a revogação do contrato de locação supra referido, dado que 

apenas se encontra a usufruir da exploração de um dos espaços, nomeadamente o 

Restaurante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Submetido o assunto à Vereadora, em Regime de Tempo Inteiro, ALEXANDRA 

MARIA FONSECA MARQUES, a mesma prestou em 02 de Junho, último, uma 

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

integrante, sobre o pedido apresentado. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o assunto volte a uma 

próxima reunião para decisão, logo que a Câmara Municipal obtenha o competente 

licenciamento para o Parque de Campismo. -----------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que a Câmara Municipal coloque o 

referido equipamento de lazer à disposição do público, por sua conta e risco. ======== 

028 – 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 20 de Junho, último, informando que vai realizar a referida festa, no 

período de 12 a 15 de Agosto, próximo, pelo que solicita a disponibilização de um palco, 

com 12 metros de frente, 8 metros de profundidade e 8 metros de altura, com cobertura 

e tapado da parte de trás e lateralmente e ainda o empréstimo de dois camarins para o 

 ============================================== 
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dia 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação da Vereadora, em Regime de Tempo Inteiro, 

ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, a mesma prestou, em 30 de Junho, 

último, a seguinte informação: ----------------------------------------------------------------------------- 

----- “Relativamente ao pedido efectuado pela Comissão de Festas da N.ª S.ª das Queimas 2011, de 

Alvite, cumpre registar que o palco referido “… de frente 12m, profundidade 8m e altura 8m (com 

cobertura e tapado…)” terá que entrar na “bolsa” de palcos a alugar. Esta data tem, no Município, uma 

grande expressividade em termos de Festas e Romarias, sendo previsível o aluguer de vários palcos. A 

dimensão pretendida pressupõe um custo aproximado de € 1.500 + IVA, aguarda-se, nesta fase, a 

resposta aos pedidos de orçamento a várias firmas. --------------------------------------------------------- 

----- A cedência, a título de empréstimo, de dois camarins, para o dia 12 de Agosto, pressupõe o 

aluguer e comporta custos, pois o Município não possui estruturas preparadas para o efeito. Foram 

enviados pedidos de orçamento a diversas empresas, estando o aprovisionamento a aguardar resposta. 

Um primeiro orçamento estabelece os seguintes valores: Medida 6mx3m, sem ar condicionado – 

799,50€, com IVA (2 camarins 1599€); Medida 6mx3m, com ar condicionado – 984€, com IVA (2 

camarins 1968€). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tem sido pratica comum apoiar as festas promovidas nas localidades, cedendo palco, transporte 

para a banda e instalação de quadro eléctrico para suporte do som e luzes. Quando a banda contratada 

tem transporte próprio, algumas comissões de festas pedem para usufruir de transporte a título 

gracioso para orquestras ou grupos semelhantes.” ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Não tendo palcos e camarins com a dimensão pretendida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio até ao montante de € 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos euros), para os fins propostos. ================================= 

029 – 310/302/433 – CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA – Aquisição de 
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terreno

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma proposta, datada 

de 21 de Junho, último, com o seguinte teor: ---------------------------------------------------------- 

 ============================================================= 

----- “Considerando que a construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira, já a decorrer, se 

pretende que constitua uma intervenção integrada, expandindo o Campus de Ensino e relacionando-o 

com a envolvente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando ainda que as diversas intervenções físicas programadas devem incidir em áreas de 

terreno contínuas, e verificando-se a necessidade de adquirir mais uma parcela de terreno, para 

cumprir os objectivos enunciados, proponho: ----------------------------------------------------------------- 

----- 1 A aquisição à senhora Conceição Jesus Rebelo Centeio, residente no Campo do Matão, 3620 

Moimenta da Beira, contribuinte n.º 174969821, uma parcela de terreno, inscrita na Matriz Predial de 

Moimenta da Beira, sob o artigo n.º 490.º, e descrita na Conservatória do Registo Predial de Moimenta 

da Beira, sob o n.º 777/19980303, com a área de 1.313,00 m2, conforme planta anexa. ----------------- 

----- 2 Que o preço de aquisição seja € 7,50/m2 (sete euros e cinquenta cêntimos), perfazendo o valor 

total de € 9.847,50 (nove mil oitocentos e quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos). ----------------- 

----- Que as condições de pagamento sejam as que vierem a estabelecer-se no contrato.” ---------------  

----- 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/070101, onde em 4 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 362.732,64 (trezentos e 

sessenta e dois mil setecentos e trinta e dois euros e sessenta e quatro cêntimos), estando o mesmo 

previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.1.1., Código 07 e n.º 2010/81, onde, na 

mesma data existia um saldo disponível de € 310.795,14 (trezentos e dez mil setecentos e noventa e 

cinco euros e catorze cêntimos).”------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO

 “Tesouraria” 

: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno 

em causa, nos termos e condições referenciados na proposta acima transcrita. ======= 

030 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 7, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 164.561,08 (cento e 

sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e um euros e oito cêntimos), assim 

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

 ====================================== 

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   20.684,83  

                            b) Dotações não Orçamentais............ € 

                                                                     TOTAL……………...... €  164.561,08 

143.876,25 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

031 - 310/300/143 - 310/300/217 - EXECUÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO DE NAGOSA - Recepção Definitiva

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

MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante desta Câmara, e Engenheiro RUI 

JORGE MARANTES DIAS GOMES CORREIA e Arquitecta OLGA MARINA DA 

FONSECA SANTOS, como testemunhas, ao abrigo do disposto no n.º 4, do art.º 217.º, 

do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, presente à reunião auto de recepção definitiva 

 ========================== 
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da empreitada em epígrafe, datado de 3 de Junho último, que nesta acta se considera 

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

nele referidos e recebidos provisoriamente em 11 de Maio de 2004, data a partir da qual 

se iniciou o prazo de garantia, se encontram em condições de serem recebidos 

definitivamente, nos termos do art.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Mais 

informam que se encontram reunidas as condições para o cancelamento do seguro-

caução e restituição do depósito de garantia efectuado, nos termos do art.º 229.º, do 

diploma acima referido. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO

“Vias de Comunicação e Transporte” 

: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

da empreitada em epígrafe, bem como cancelar as garantias e restituir os depósitos de 

garantia, nos termos legais. ============================================== 

032 - 310/302/160 - RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS - E.M. 529 (PARADUÇA), E.N. 329 

(ESPINHEIRO) - Recepção Definitiva

========== Oriundo da Comissão constituída pelo Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante desta 

Câmara, e pelo Dr. DAVID DUQUE, na qualidade de Administrador da Massa Insolvente 

da firma PAVIA – Pavimentos e Vias, SA, presente à reunião auto de recepção definitiva 

da empreitada em epígrafe, datado de 6 de Junho último, 

 ===================================== 

que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual os trabalhos 
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nele referidos e recebidos provisoriamente em 18 de Abril de 2006, data a partir da qual 

se iniciou o prazo de garantia, se encontram em condições de serem recebidos 

definitivamente, nos termos do art.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Mais 

informam que se encontram reunidas as condições para o cancelamento da garantia 

bancária, nos termos do art.º 229.º, do diploma acima referido. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

da empreitada em epígrafe, bem como cancelar a respectiva garantia bancária. ====== 

033 - 310/302/173 - CONSTRUÇÃO DO PASSEIO NA RUA DA ESTRADA (581-1), EM 

SEGÕES - Recepção Provisória

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS, LUIS 

MANUEL FILIPE DA SILVA, como representante desta Câmara, e Engenheiro 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA e Engenheiro EDUARDO DE CARVALHO 

SEIXAS, como testemunhas, ao abrigo do disposto no n.º 4, do art.º 217.º, do Decreto-

Lei n.º 59/99, de 2 de Março, presente à reunião auto de recepção provisória da 

empreitada em epígrafe, datado de 15 de Junho último, 

 ========================================= 

que nesta acta se considera 

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

nele referidos se encontram em condições de serem recebidos provisoriamente. ----------- 

DELIBERAÇÃO

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

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

b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do disposto no artigo 

223º. e seguintes, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; --------------------------------------- 
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c) Que, o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro Civil, EDUARDO 

MANUEL MARTINS DA SILVA, elabore a respectiva conta final, no prazo de 44 dias, 

nos termos e para efeitos do disposto no nº. 1, do artigo 220º., do Decreto-Lei acima 

referido. ============================================================= 

“Edifícios e Equipamentos Educativos” 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO

========== O Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, ausentou-se da 

reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea a), 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. ============================================= 

 =============================================== 

034 - 310/302/411 - REFORMULAÇÃO DOS LAGOS DO JARDIM DO TABOLADO - 

Recepção Definitiva

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS, LUIS 

MANUEL FILIPE DA SILVA, como representante desta Câmara, e Engenheiro 

JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, como representante da firma adjudicatária, 

presente à reunião auto de recepção definitiva da empreitada em epígrafe, datado de 30 

de Maio último, 

 =================================================== 

que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, segundo o qual os trabalhos nele referidos encontram-se em condições 

de serem recebidos definitivamente, nos termos do art.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, 

de 2 de Março. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 
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da empreitada em epígrafe, bem como cancelar as garantias e restituir os depósitos de 

garantia, nos termos legais. ============================================== 

REGRESSO À REUNIÃO

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, regressou à reunião. ===================================== 

 =============================================== 

035 - 310/302/416 - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - EXTERNATO INFANTE D. HENRIQUE - 

Recepção Definitiva

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

MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante desta Câmara, e Engenheiro RUI 

JORGE MARANTES DIAS GOMES CORREIA e Arquitecta OLGA MARINA DA 

FONSECA SANTOS, como testemunhas, ao abrigo do disposto no n.º 4, do art.º 217.º, 

do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, presente à reunião auto de recepção definitiva 

da empreitada em epígrafe, datado de 3 de Junho último, 

 =================================================== 

que nesta acta se considera 

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

nele referidos e recebidos provisoriamente em 9 de Fevereiro de 2006, data a partir da 

qual se iniciou o prazo de garantia, se encontram em condições de serem recebidos 

definitivamente, nos termos do art.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Mais 

informam que se encontram reunidas as condições para o cancelamento das garantias 

bancárias e restituição do depósito de garantia efectuado, nos termos do art.º 229.º, do 

diploma acima referido. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

da empreitada em epígrafe, bem como cancelar as garantias e restituir os depósitos de 

garantia, nos termos legais. ============================================== 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO

========== O Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, ausentou-se da 

reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea a), 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. ============================================= 

 =============================================== 

036 - 310/302/438 - ESCOLA PRIMÁRIA DE CABAÇOS - REMODELAÇÃO TOTAL DA 

COBERTURA E ZONA POSTERIOR - Recepção Provisória

========== Oriundo do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

como representante desta Câmara, e Engenheiro JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA 

COELHO, como representante da firma adjudicatária, presente à reunião auto de 

recepção provisória da empreitada em epígrafe, datado de 2 de Junho último, 

 ==================== 

que nesta 

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

qual os trabalhos nele referidos se encontram em condições de serem recebidos 

provisoriamente. Mais informam que a obra em questão foi concluída em 14 de Maio de 

2010, data a partir da qual deverá ser iniciada a contagem do prazo de garantia, 

designadamente para efeitos do previsto no art.º 397.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a referida obra 
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recebida provisoriamente, nos termos da informação técnica. ==================== 

REGRESSO À REUNIÃO

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, regressou à reunião. ===================================== 

 =============================================== 

037 - 310/302/522 - BENEFICIAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO DO 

PATAMAR NORTE DO CEMITÉRIO DE MOIMENTA DA BEIRA - Conta Final

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS, LUIS 

MANUEL FILIPE DA SILSA, presente à reunião a informação com a referência 05-

LS/DOM/2011, datada de 15 de Junho último, que acompanha a conta final da 

empreitada em epígrafe, 

 ====== 

que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante

----- “Elaborada a Conta Final da empreitada de “BENEFICIAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO DO 

PATAMAR NORTE DO CEMITÉRIO DE MOIMENTA DA BEIRA”, (incluindo o respectivo mapa descritivo), 

estes documentos foram enviados à Firma Adjudicatária, (por carta registada com aviso de recepção), 

para que fossem aprovados e assinados pelo representante dessa Firma.----------------------------------- 

, com o seguinte teor: ---------------------------------------------------------- 

----- Tendo em conta que a carta enviada não foi recebida e que, entretanto, não foi possível contactar 

qualquer representante da Firma Adjudicatária, os documentos em causa poderão ser considerados 

aceites pela adjudicatária, colocando-se agora à consideração superior a aprovação dos mesmos.” ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a respectiva conta final.  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

038 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

mailto:cmmbeira@mail.telepac.pt�


 Fl.37 
____________ 

 

____________ 
2011.07.08 

L iv º .  14 3  
                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

 
                                                            CÂMARA MUNICIPAL    
 

               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 
                                                                   
 
========== No seguimento 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, “TELAS FINAIS DEFERIDAS”, “PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA DEFERIDO”, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA INDEFERIDOS”, 

“PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, 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, em Regime 

de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------- 

TELAS FINAIS DEFERIDAS:

----- MANUEL FERNANDES TEIXEIRA, telas finais referentes à construção de uma 

moradia unifamiliar, que levou a efeito na Rua do Muro, Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 232.06. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ============================================ 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO:

----- PAULO NUNO SALVADOR CARDOSO MARTINS, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Portela de Baixo, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 11.10. ------------------------------------------- 

 ============================ 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS:

----- ARMINDO DE JESUS OLIVEIRA, para ocupação da via pública com andaimes, em 

 ===================================== 
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20 m2, na Rua Luís de Camões, Freguesia de Sarzedo, a que se refere o Proc.º n.º 

80.11; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ DA TRINDADE SILVA, para construção de um muro de vedação com 17m, 

que pretende levar a efeito na Rua da Barra, na localidade de Beira Valente, Freguesia 

de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 81.11; ---------------------------------------------------------- 

----- INOBUR IRMÃOS ASSOCIADOS, para construção de um muro de vedação com 

43m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Ribeira ou Tapada, Lote nº. 4, do 

loteamento a que se refere o alvará nº. 4/2009, na Freguesia de Leomil, a que se refere 

o Proc.º n.º 83.11; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- INOBUR IRMÃOS ASSOCIADOS, para construção de um muro de vedação com 

17,50m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Ribeira ou Tapada, Lote nº. 5, 

do loteamento a que se refere o alvará nº. 4/2009, na Freguesia de Leomil, a que se 

refere o Proc.º n.º 84.11; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO FILIPE FERREIRA DA MARIANA, para ocupação da via pública com 

grua, em 15 m2, no lugar denominado Andinhos, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que 

se refere o Proc.º n.º 85.11; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANA CRISTINA CONDE REBELO GOUVEIA, para construção de um muro de 

vedação, com 41,30m, que pretende levar a efeito no lote nº. 2, do loteamento a que se 

refere o alvará nº. 01/2008, no lugar denominado Sarzeda ou Bairro do Aguiar, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 86.11; ----------------------------------- 

----- MARIA DINA FERREIRA GOUVEIA, para ocupação da via pública com materiais, 
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em 10 m2, na Rua Direita, Freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 88.11; --- 

----- CARINA EUNICE FIUZA DE SOUSA, para construção de um muro de vedação com 

9,60m, que pretende levar a efeito na Rua Central, na localidade de São Martinho, 

freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 89.11; ---------------------------------------------- 

----- AFONSO RIBEIRO TADEU, para ocupação da via pública com materiais, em 5 m2, 

na Rua Direita, Freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 91.11. ------------------ 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS:

----- DOMINGOS DOS SANTOS SILVA, para reconstrução de um edifício para habitação 

e comércio, sito na Rua da Fonte, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 

175.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ============================ 

----- MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA CORREIA ALVES, para alteração de um edifício 

destinado a habitação, sito no lugar denominado Senhor dos Caminhos, Freguesia de 

Caria, a que se refere o Proc.º n.º 295.04; -------------------------------------------------------------- 

----- NELSON OLIVEIRA GOMES – SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA, para alteração ao 

projecto inicial de um edifício, que está a levar a efeito no lugar denominado Solveira, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 228.09; ------------------------------------- 

----- CRISTIANE FIGUEIREDO SEQUEIRA, para construção de um estábulo para 

caprinos, que pretende levar a efeito no lugar denominado Gondomar, Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 25.10; -------------------------------------------------------------- 

----- NORBERTO GOMES TEIXEIRA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Fonte Cerdeira, na localidade de Semitela, 
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Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 87.11. ------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA INDEFERIDOS:

----- ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA BATISTA SANTOS, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Travessa, 

Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 43.11; ------------------------------------------ 

 ========================== 

----- ARISTIDES DE JESUS CORREIA, para alteração e ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Marmelal, Freguesia de Rua, a que se refere o 

Proc.º n.º 44.11. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJECTOS  DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS:

----- COMISSÃO FABRIQUEIRA DA IGREJA PAROQUAIL DE ARCOZELOS, para 

reconstrução de um edifício destinado a sala de catequese e de convívio para idosos, 

sito na localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º 

n.º 227.08; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ========================== 

----- MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA, para alteração de um edifício 

destinado a habitação, sito na Av. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 108.09; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- PAULO JORGE DA SILVA BERNARDO, para construção de uma habitação 

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

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 115.10; -------------------------------------------------------------- 

----- ABILIO DE AZEVEDO DOS SANTOS, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Vinha da Faustina, 
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Freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 223.10; ------------------------------------- 

----- LUÍS MANUEL CASEIRO GUEDES, para construção de uma habitação unifamiliar, 

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

que se refere o Proc.º n.º 64.11; --------------------------------------------------------------------------- 

----- PALMIRA RODRIGUES LOUREIRO, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Cabreira, Freguesia de Caria, a que se 

refere o Proc.º n.º 66.11. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

04.01 – 

04 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO 

“Habitação” 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

039 - 720/725/000 – COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE MENORES – Relatório de 

Actividades

========== Oriunda da C.P.C.J. – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 

Moimenta da Beira, presente à reunião o Relatório Anual das Actividades dando conta 

das actividades desenvolvidas durante o ano 2010. ------------------------------------------------- 

 ========================================================= 

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

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

Vereadores e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 

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

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

12H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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