
 FlFlFlFl.214 
______________ 

 
                                                           09.09.09 

 
Liv º .  138L iv º .  138L iv º .  138L iv º .  138     

                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 

                                                                   

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM NOVE DE SETEMBRO DO ANO 

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

ACTA N.º 19/09 

========== Aos nove dias do mês de Setembro 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, 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. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== 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 Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, por se encontrar 

no gozo de férias. ===================================================== 

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

201- 110/102/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Protocolo de cooperação tendente a divulgar a informação sobre o local onde 

deve ser exercido o direito de voto, incentivando a participação dos cidadãos nos 

próximos actos eleitorais ============================================== 

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

Circular nº. 112/2009-PB, datada de 24 de Agosto, último, a informar que celebrou um 

Protocolo de Cooperação com o Ministério da Administração Interna, que tem por 

objectivo o desenvolvimento de acções de informação e divulgação dos aspectos ligados 

à participação nos próximos actos eleitorais, em especial, no que diz respeito ao 

recenseamento eleitoral e à freguesia onde cada cidadão pode exercer o seu direito de 

voto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

202 - 110/195/002 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Actas das Reuniões do Conselho Directivo ======================= 
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========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião o 

ofício nº. 63, datado de 28 de Agosto, último, a remeter fotocópia das actas das reuniões 

do seu Conselho Directivo, realizadas em 5 e 19 de Dezembro de 2008 e 27 de Abril e 

30 de Junho, último. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

203 - 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, presente à reunião as 

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

1 – MANUEL LOPES BENTINHO, com estabelecimento comercial de “Mini-Mercado”, 

sito na Freguesia de Paçô, deste Município, dando conta que pretende praticar o 

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

----- "De Segunda a Domingo, das 08H00 às 20H00, sem interrupção para o almoço e sem 

encerramento semanal”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – MANUEL LOPES BENTINHO, com estabelecimento comercial de “Café”, sito na 

Freguesia de Paçô, deste Município, dando conta que pretende praticar o seguinte 

horário: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Domingo, das 08H00 às 02H00, sem interrupção para o almoço e sem 

encerramento semanal”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – SÉRGIO IVO AMARAL MATOS, com estabelecimento comercial de “Contabilidade 

Auditoria e Consultoria Fiscal”, sito na Praceta Fernão Mergulhão, Lote V, neste 
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Município, dando conta que pretende praticar o seguinte horário: ------------------------------- 

----- "De Segunda a Sexta, das 09H00 às 18H00, com interrupção para o almoço das13H00 às 14H00  

e com encerramento semanal ao Sábado e 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. ====================== 

204 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 96/2009 ========= 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião o Auto de 

Notícia de Contra-Ordenação nº. 65/2009, datado de 15 de Julho, último, instaurado ao 

Senhor RICARDO MANUEL SANTOS FONSECA, residente na localidade de Vide, 

Freguesia de Rua, por possuir um animal de espécie canina, potencialmente perigoso, 

sem estar devidamente identificado por método electrónico. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear como escrivã a Técnica 

Superior, ELISABETE CARVALHO QUINTAIS FRIAS para realizar os actos de instrução 

do processo, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto-

Lei n.º 312/2003, de 17 de Dezembro. ====================================== 

205 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 97/2009 ========= 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião o Auto de 

Notícia de Contra-Ordenação nº. 66/2009, datado de 15 de Julho, último, instaurado ao 

Senhor RICARDO MANUEL SANTOS FONSECA, residente na localidade de Vide, 

Freguesia de Rua, por possuir um animal de espécie canina, potencialmente perigoso 
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sem qualquer seguro de responsabilidade civil. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear como escrivã a Técnica 

Superior, ELISABETE CARVALHO QUINTAIS FRIAS, para realizar os actos de 

instrução do processo, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do 

Decreto-Lei n.º 312/2003, de 17 de Dezembro. =============================== 

206 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 196/2008 ======== 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 17/2009, datada de 22 de Julho, último, do seguinte teor: --------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º Marco António Rodrigues de Andrade 

Cardoso, residente na Rua Alexandre Herculano, n.º 1, 2.º dto, Sé, Município de Lamego, foi instaurado 

o processo de contra-ordenação n.º 196/2008, por circular na rua com um cão da raça Rottweiller, sem 

que o mesmo fosse portador de açaimo. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que, o arguido, após ter sido devidamente notificado, remeteu defesa por escrito, 

alegando que no dia referido no Auto de Notícia teve de se deslocar a Moimenta da Beira para aviar 

uma receita na farmácia e, como estava com pressa, não se lembrou de colocar o açaimo ao canídeo, 

no entanto, o mesmo estava preso com uma coleira curta e de corpo inteiro, o que permitia controlo 

dos movimentos do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais alegou que, o canídeo tem 1 ano, com estatura média e não tem a força de um animal já 

adulto, é muito brincalhão e ainda não tem ideia de se aproximar das pessoas para reagir. -------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 1, do art.º 19.º, do Decreto-Lei n.º 312/2003, 

de 17 de Dezembro, compete à Câmara Municipal instruir os processos de contra-ordenação 

instaurados por violação do Decreto-Lei supra referido, pelo que, submeto o processo de contra-

ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender por convenientes”. ------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os actos de instrução 

praticados, no âmbito do referido processo, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 

1, do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 312/2003, de 17 de Dezembro. ================ 

207 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 52/2009 ========= 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 18/2009, datada de 22 de Julho, último, do seguinte teor: --------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º Marcelino Ramos Oliveira, residente 

na Rua da Colheira, localidade e freguesia de Baldos, Município de Moimenta da Beira, foi instaurado o 

processo de contra-ordenação n.º 52/2009, por proceder à realização de uma fogueira para eliminar 

sobrantes da sua exploração, amontoados no interior de um prédio rústico. ------------------------------- 

----- Mais se informa que, o arguido, após ter sido devidamente notificado, compareceu para ser ouvido 

em auto de declarações, alegando que o seu prédio tinha ervas e silvas em volta dos pinheiros e 

resolveu cortar para limpar e aproveitou a cortar alguns pinheiros secos. Colocou num monte e resolveu 

queimar, no entanto, quando viu que a fogueira já estava apagada foi-se embora. ------------------------ 

----- Tendo em conta o disposto no n.º 3, do art.º 40.º, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, 

compete à Câmara Municipal instruir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do 

Decreto-Lei supra referido. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, s.m.o. deverá o processo de contra-ordenação supra mencionado ser apresentado à 

Câmara Municipal para, em sede de instrução, deliberar sobre os actos a praticar, a fim de o mesmo 

poder ser decidido pelo Sr.º Presidente da Câmara Municipal.” ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os actos de instrução 

praticados, no âmbito do referido processo, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 

3, do artigo 40.º, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho. =================== 

“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 
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208 - 150/158/000 – PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – CONHECIMENTO ======================= 

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

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

de actas 123, em que foram aprovadas as delegações e sub-delegações de 

competências fixadas pelo Despacho da Presidência, datado de 03 de Novembro de 

2005, e em cumprimento ao disposto do nº. 3, do art.º. 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da lei nº. 5-A/2000, de 11 de Janeiro, a seguir se identificam os 

processos relativos à concessão de licença para afixação de publicidade, que foram 

objecto de decisão de deferimento: ----------------------------------------------------------------------- 

----- “ANTÓNIA ROSA DE SOUSA PEREIRA PAIS – ÓPTICA PAIS” – sito na Avenida 

Calouste Gulbenkian, nº. 1, loja 6, nesta Vila, para colocação de um reclamo luminoso 

em frente ao seu estabelecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

----- “BRAZILINA MARIA DOS SANTOS ROMÃO” – sito na Avenida de S. João, nº. 7, 

nesta Vila, para colocação de um reclamo luminoso e dizeres num toldo, em frente ao 

seu estabelecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

209 – 150/160/000 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM ESPLANADA =========== 

========== Oriundo da Senhora VÂNIA FILIPA PAIVA RIBEIRO, presente à reunião 

um requerimento, datado de 18 de Agosto, último, a requerer a cedência de 8m de 

comprimento, por 2m de largura, no passeio público em frente do restaurante “Chamiço", 
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sito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila, para colocação de uma esplanada. ------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação nº. 342/FIS, datada de 01 do corrente 

mês, da Fiscalização Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento do despacho do Chefe da Divisão Administrativa exarado no requerimento da 

Senhora Vânia Filipa Paiva Ribeiro, onde solicita a ocupação da via pública em 8 metros de 

comprimento por 2 metros de largura, para uma esplanada, junto do restaurante Chamiço, sito na 

Avenida 25 de Abril, nesta Vila, informa-se o seguinte: ------------------------------------------------------

--- Em deslocação ao local, estes serviços verificaram que o referido passeio possui 2 metros e 80 

centímetros de largura, pretendendo assim, a requerente, ocupar quase na sua totalidade, pondo assim 

em causa a segurança das pessoas que por ali transitam, pelo que, são estes serviços do parecer que, 

não lhe deve ser concedida a respectiva licença". ------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação desfavorável, atrás transcrita, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, proceder à audiência do interessado, nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 100º., do Código do Procedimento Administrativo. ======= 

210 - 150/160/000 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM EXPOSIÇÃO DE ARTIGOS   

========== Oriundo da Senhora BRAZILINA MARIA DOS SANTOS ROMÃO, presente 

à reunião um requerimento datado de 27 de Julho, último, a requerer autorização para 

ocupação de via pública, para exposição de artigos para venda, em frente ao 

estabelecimento comercial, “Alva Lena”, sito na Avenida de S. João, nº. 7, nesta Vila, 

ocupando uma área de 2 metros quadrados. ---------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a informação nº. 302/Fisc, datada de 11 de Agosto, último, do seguinte teor: -----

----- “Dando cumprimento do despacho de V. Exª. Sr. Vice-Presidente, datado de 30 de Julho, do 
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corrente ano cumpre-nos informar que, não há inconveniente na emissão da licença, para ocupação da 

via pública para exposição de artigos, devendo esta apenas ocupar em largura de 0,40 cm, para que 

desta forma seja salvaguardada a normal circulação dos peões.” -------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de ocupação 

da via pública, nos termos preconizados na informação atrás transcrita. ============= 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

211 – 620/621/000 – TURISMO DO DOURO – Quota para 2009 – Aprovação ======= 

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

reunião ordinária, realizada em 22 de Outubro de 2008, exarada a folhas 70, ponto 066, 

do livro de actas 135, em que foi deliberado manifestar interesse na participação deste 

Município na Turismo do Douro – Entidade Regional de Turismo do Pólo de 

Desenvolvimento Turístico do Douro, tendo a Assembleia Municipal aprovado a referida 

participação, presente à reunião o ofício n.º 3240, datado de 31 de Julho, último, 

informando que foi fixado o regime de quotização dos seus associados, para o ano de 

2009, e que, no caso deste Município, o valor a pagar é de € 3.657,72 (três mil, 

seiscentos e cinquenta e sete euros e setenta e dois cêntimos), a pagar em duas 

tranches, metade em Junho e o restante no próximo mês de Outubro. ------------------------ 

----- 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 0102/020225, onde existe um 

saldo disponível de € 4.974,53 (quatro mil, novecentos e setenta e quatro euros e cinquenta e três 
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cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 

referida quota, no valor de € 3.657,72 (três mil, seiscentos e cinquenta e sete euros e 

setenta e dois cêntimos), a pagar em duas tranches, nos termos propostos. ========= 

212 – 620/621/100 – PORTO E NORTE – Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. 

– Quota para 2009 – Aprovação ========================================= 

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

reunião ordinária, realizada em 20 de Maio, último, exarada a folhas 188, ponto 163, do 

livro de actas 137, em que foi deliberado aprovar os termos e condições do Protocolo de 

Cooperação e Contrapartidas, presente à reunião o ofício n.º 3240, datado de 31 de 

Julho, último, da entidade referenciada em epígrafe, informando que, por deliberação da 

respectiva Assembleia Geral, foi fixada a quota dos seus associados, para o ano de 

2009, em € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), solicitando, desta forma, o seu 

pagamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 27 do 

mês de Agosto, existia um saldo disponível de € 6.611,10 (seis mil, seiscentos e onze euros e dez 

cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 1601”. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 

referida quota, no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), a pagar em duas 

tranches, nos termos propostos. ========================================== 
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213 – 160/997/000 – INSTITUTO REGULADOR DE ÁGUAS E RESÍDUOS – 

Legislação ========================================================== 

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

com a referência IRAR/O-4529/2009, datado de 24 de Agosto, último, apresentando 

diversa legislação sobre os regimes jurídicos dos serviços municipais e multimunicipais 

e recomendação tarifária. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

214 – 210/207/000;710/999/000 – DIVULGAÇÃO DA OBRA DO MESTRE AQUILINO 

RIBEIRO – Aquisição do livro “À Sombra de Mestre Aquilino” ================= 

========== Oriundo do autor do livro referenciado em epígrafe, MANUEL LIMA 

BASTOS, presente à reunião dois “e-mail´s”, datados de 1 e 22 de Julho, último, 

propondo a aquisição de 100 exemplares do referido livro, ao preço de € 6,51 (seis 

euros e cinquenta e um cêntimos), cada. --------------------------------------------------------------- 

----- 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 04/020120, onde, em 25 do 

mês de Agosto, existia um saldo disponível de € 755,91 (setecentos e cinquenta e cinco euros e 

noventa e um cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 1571”. -------------------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o Vereador, JORGE DE 

JESUS COSTA, proceda à avaliação do interesse social e cultural da referida obra. === 

215 - 210/207/000 – “PORTAS P´RÁ VIDA” – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 
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CIDADÃO DEFICIENTE DO AGRUPAMENTO DE CONCELHOS DO VALE DO 

DOURO-SUL – Construção de lar residencial e residências autónomas – Apoio 

financeiro ========================================================== 

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

ofício com a referência PP/SS/566, datado de 04 de Agosto, último, informando que está 

a construir um lar residencial e residências autónomas para cidadãos portadores de 

deficiência mental, cujo custo total é de € 1.088.759,86 (um milhão, oitenta e oito mil, 

setecentos e cinquenta e nove euros e oitenta e seis cêntimos), estando já 

asseguradas, por parte da Segurança Social e da Câmara Municipal de Lamego, as 

verbas de € 480.308,00 (quatrocentos e oitenta mil, trezentos e oito euros), e € 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros), respectivamente, assumindo a 

responsabilidade no montante de € 358.451,86 (trezentos e cinquenta e oito mil, 

quatrocentos e cinquenta e um euros e oitenta e seis cêntimos). Neste contexto, solicita 

a este Município a atribuição de um apoio financeiro. ----------------------------------------------- 

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

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

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

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

mês de Agosto, existia um saldo disponível de € 27.081,96 (vinte e sete mil, oitenta e um euros e 

noventa e seis cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 

2.3.2, Código 04 e Projecto nº 50/2008, no montante de € 4.958,46 (quatro mil, novecentos e 

cinquenta e oito euros e quarenta e seis cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 

1601”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara Municipal está envolvida e empenhada 

em apoiar financeiramente a construção de um equipamento similar, a levar a efeito 

pela ARTENAVE-ATELIER, sita nesta Vila, e face às dificuldades financeiras que 

atravessa, a mesma deliberou, por unanimidade, informar que não tem possibilidades 

de atribuir o apoio financeiro solicitado. ===================================== 

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 do disposto 

na alínea a), do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o 

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

216 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Associação de 

Desenvolvimento Rural Lobos Uivam” – Candidatura para atribuição de apoio 

financeiro ========================================================== 

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

processo de candidatura, para atribuição de apoio financeiro destinado à aquisição de 

uma viatura de nove lugares, cujo preço é de € 24.800,00 (vinte e quatro mil e 

oitocentos euros), solicitando uma comparticipação da Câmara Municipal, no montante 

de € 6.200,00 (seis mil e duzentos euros). ------------------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 09 de Maio de 2007, que emite parecer 
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favorável, considerando que a candidatura está devidamente instruída nos termos 

regulamentares e satisfaz a maioria dos critérios estabelecidos. -------------------------------- 

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

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

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

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

corrente mês, existia um saldo disponível de € 24.123,50 (vinte e quatro mil cento e vinte e três euros 

e cinquenta cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 

2.5.1., código 03 e n.º 4/2008, com a dotação de € 10.965,00 (dez mil novecentos e sessenta e cinco 

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

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

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

um apoio financeiro no montante de € 6.200,00 (seis mil e duzentos euros), para os fins 

propostos. ========================================================== 

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

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

regressou à reunião. ===================================================  

217 - 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Fábrica da Igreja 

Paroquial de Nagosa” – Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição de apoio 

financeiro ========================================================== 

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado à beneficiação/remodelação 
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de infra-estruturas, prevendo, para o ano de 2009, um orçamento no valor de € 

75.000,00 (setenta e cinco mil euros). ------------------------------------------------------------------- 

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

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

atribuição de uma comparticipação financeira da Câmara Municipal até ao montante de 

€ 12.500,00 (doze mil e quinhentos 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 0102/080701, onde, em 31 do 

mês de Agosto, existia um saldo disponível de € 19.009,00 (dezanove mil e nove euros), estando o 

mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.5.3., Código 01 e Projecto nº 

23/2008, no montante de € 17.209,00 (dezassete mil duzentos e nove euros), tendo sido feita a nota 

de cabimento com o n.º 1621”. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à referida Instituição, 

um apoio financeiro no montante de € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), para os 

fins propostos, a pagar em duas tranches de € 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta 

euros), uma no corrente ano, e o restante em 2010. =========================== 

218 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Associação de 

Promoção Social “Gente da Nave” – Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição 

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

processo de candidatura para atribuição de apoio financeiro, apresentando, para a 

época desportiva 2009/2010, um orçamento no valor de € 40.510,00 (quarenta mil, 

quinhentos e dez euros) e uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, no 

montante de € 20.500,00 (vinte mil e quinhentos euros). ------------------------------------------- 

 ----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 09 de Maio de 2007, que emite parecer 

favorável, considerando que a candidatura está devidamente instruída nos termos 

regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. ----------------------------------------------- 

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

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

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

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

corrente mês, existia um saldo disponível de € 48.066,17 (quarenta e oito mil e sessenta e seis euros e 

dezassete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 02 e n.º 21/2008, onde, em 04 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 33.500,00 

(trinta e três mil e quinhentos euros).” ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando os limites máximos previstos no Regulamento, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, que este assunto volte à próxima reunião para ser 

discutido com a presença do Vereador do Pelouro do Desporto. ---------------------------------

----- Entretanto, tendo em conta a necessidade de criar condições financeiras para o 

arranque da nova época desportiva, mais foi deliberado, e também por unanimidade, 

atribuir à Associação de Promoção Social “Gente da Nave”, um adiantamento no 
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montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), por conta do apoio financeiro a atribuir, após 

análise da candidatura, nos termos regulamentares. =========================== 

219 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Escola Prática de 

Andebol de Moimenta da Beira” – Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição de 

apoio financeiro ===================================================== 

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

processo de candidatura para atribuição de apoio financeiro, apresentando, para a 

época desportiva 2009/2010, um orçamento no valor de € 99.175,00 (noventa e nove 

mil, cento e setenta e cinco euros) e uma comparticipação financeira da Câmara 

Municipal, no montante de € 81.023,00 (oitenta e um mil e vinte e três euros). -------------- 

----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 09 de Maio de 2007, que emite parecer 

favorável, considerando que a candidatura está devidamente instruída nos termos 

regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. ----------------------------------------------- 

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

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

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

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

corrente mês, existia um saldo disponível de € 39.066,17 (trinta e nove mil e sessenta e seis euros e 

dezassete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 02 e n.º 21/2008, onde, em 04 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 24.500,00 
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(vinte e quatro mil e quinhentos euros).” --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os limites máximos previstos no Regulamento, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, que este assunto volte à próxima reunião para ser 

discutido com a presença do Vereador do Pelouro do Desporto. ---------------------------------

----- Entretanto, tendo em conta a necessidade de criar condições financeiras para o 

arranque da nova época desportiva, mais foi deliberado, e também por unanimidade, 

atribuir à Escola Prática de Andebol um adiantamento no montante de € 7.500,00 (sete 

mil e quinhentos euros), por conta do apoio financeiro a atribuir, após análise da 

candidatura, nos termos regulamentares. ==================================== 

220 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Clube de Desporto e 

Recreio de Moimenta da Beira” – Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição de 

apoio financeiro ===================================================== 

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

reunião ordinária, realizada em 26 de Agosto, último, exarada a folhas 189, ponto 180, 

deste livro de actas, em que foi deliberado atribuir um adiantamento no montante de € 

10.000,00 (dez mil euros), por conta do apoio financeiro a atribuir para a época 

desportiva 2009/2010, presente à reunião um processo de candidatura para atribuição 

de apoio financeiro, apresentando, para a época desportiva 2009/2010, um orçamento 

no valor de € 110.900,00 (cento e dez mil e novecentos euros) e uma comparticipação 

financeira da Câmara Municipal, no montante de € 80.000,00 (oitenta mil euros). ---------- 

----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, 
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nomeada em reunião de Câmara, realizada em 09 de Maio de 2007, que emite parecer 

favorável, considerando que a candidatura está devidamente instruída nos termos 

regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

corrente mês, existia um saldo disponível de € 72.066,17 (setenta e dois mil e sessenta e seis euros e 

dezassete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 02 e n.º 21/2008, onde, em 04 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 57.500,00 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando os limites máximos previstos no Regulamento, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, que este assunto volte à próxima reunião para ser 

discutido com a presença do Vereador do Pelouro do Desporto. ================== 

221 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Clube Desportivo de 

Leomil” – Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição de apoio financeiro ====== 

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

processo de candidatura para atribuição de apoio financeiro, apresentando, para a 

época desportiva 2008/2009, um orçamento no valor de € 19.650,00 (dezanove mil 

seiscentos e cinquenta euros) e uma previsão de comparticipação financeira da Câmara 

Municipal, no montante de € 10.000,00 (dez mil euros). -------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, 
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nomeada em reunião de Câmara, realizada em 09 de Maio de 2007, que emite parecer 

favorável, considerando que a candidatura está devidamente instruída nos termos 

regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. ----------------------------------------------- 

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

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

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

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

corrente mês, existia um saldo disponível de € 43.066,17 (quarenta e três mil e sessenta e seis euros e 

dezassete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 02 e n.º 21/2008, onde, em 04 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 28.500,00 

(vinte e oito mil e quinhentos euros).” ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os limites máximos previstos no Regulamento, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, que este assunto volte à próxima reunião para ser 

discutido com a presença do Vereador do Pelouro. --------------------------------------------------

---- Entretanto, tendo em conta a necessidade de criar condições financeiras para o 

arranque da nova época desportiva, mais foi deliberado, e também por unanimidade, 

conceder, ao Clube Desportivo de Leomil, um adiantamento no montante de € 2.500,00 

(dois mil e quinhentos euros), por conta do apoio financeiro a atribuir, após análise da 

candidatura, nos termos regulamentares. ==================================== 

222 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Clube Desportivo de 

Leomil” – Atribuição de apoio financeiro extraordinário na época 2008/2009 ===== 

========== Oriundo do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião o ofício 
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com a referência 03/DIR, datado de 17 de Julho, último, onde, pelas razões ali descritas, 

solicita a atribuição de um reforço ao apoio financeiro concedido que possa cobrir o 

prejuízo no montante de € 3.530.90 (três mil, quinhentos e trinta euros e noventa 

cêntimos), verificado nas contas da época desportiva 2008/2009. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que este assunto seja 

analisado pela Comissão de Análise de Candidaturas, no âmbito do respectivo 

Regulamento. ======================================================== 

223 – 230/270/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE PASSÔ – Caminho Rural da Renha 

– Pedido de subsídio ================================================= 

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

reunião o ofício n.º 26, datado de 11 de Maio, último, informando que formalizou uma 

pré-candidatura aos quadros comunitários, para intervenção no “Caminho Rural da 

Renha”, no valor de € 66.900,00 (sessenta e seis mil e novecentos euros), pelo que 

solicita um apoio financeiro no montante de € 16.725,00 (dezasseis mil, setecentos e 

vinte e cinco euros), correspondente a 25% do valor do respectivo projecto. ---------------- 

----- 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 0302/08050102, onde, em 25 

de Agosto, último, existia um saldo disponível de € 25.933,02 (vinte e cinco mil, novecentos e trinta e 

três e dois cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 3.3.1., código 

07 e n.º 22/2006, com a dotação de € 20.480,14 (vinte mil, quatrocentos e oitenta euros e catorze 

cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 1556”. ------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de um projecto candidatado directamente 

pela Junta de Freguesia de Passô, que esta Câmara não aprovou previamente, e 

apesar da Câmara manifestar disponibilidade para viabilizar uma comparticipação 

financeira para esta obra, a mesma deliberou, por maioria, com os votos a favor do 

Senhor Presidente da Câmara e dos Vereadores do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, 

usando o Senhor Presidente o voto de qualidade, nos termos do disposto no nº. 2, do 

artigo 89º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, e os votos contra dos Vereadores do 

PARTIDO SOCIALISTA, com fundamento na declaração de voto que a seguir se 

apresenta, solicitar à referida Junta de Freguesia de Passo uma cópia do projecto e os 

autos de medição dos trabalhos realizados, bem como informação sobre a 

comparticipação financeira obtida e montante do esforço financeiro que assumiu, no 

âmbito deste projecto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA ------- 

----- “Consideramos que a Câmara Municipal tinha obrigação de ter solicitado todos os esclarecimentos 

de que necessitava em tempo útil. O ofício da Junta de Freguesia de Passô está datado de Maio, não 

sendo compreensível que, havendo necessidade de esclarecimentos, eles apenas sejam pedidos em 

Setembro, depois de, como todos sabemos, a obra se encontrar fisicamente encerrada. Assim sendo, a 

Câmara deve atribuir o apoio financeiro solicitado, correspondente a 25% do valor da obra, à 

semelhança do que fez com todos os outros caminhos”. ============================== 

 “Secção de Património e Aprovisionamento” 

224 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Firma 

Lapifrutas, S.A. – Aquisição do Lote n.º 9 ================================= 
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========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em 

reunião ordinária, realizada em 25 de Março, último, exarada a folhas 240, ponto 209, do 

livro de actas 136, em que foi deliberado informar que foi accionada uma acção judicial 

contra a empresa AMAZINGREEN, com vista a ser ressarcida dos prejuízos causados, 

por incumprimento contratual, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado 

de uma comunicação, datada de 10 de Agosto, último, da firma LAPIFRUTAS, que nesta 

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

informando que, devido às dificuldades deste Município em cumprir o estipulado em 

escritura, propõe o pagamento da dívida, no valor global de € 135.000,00 (cento e trinta 

e cinco mil euros), em prestações, sendo que a primeira seria paga até 30 de Setembro 

do corrente ano, no valor de € 17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros), a segunda 

no mesmo valor até 31 de Dezembro, próximo, e os restantes € 100.000,00 (cem mil 

euros) liquidados em 8 prestações de € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros) cada, 

quatro no próximo ano de 2010 e as restantes quatro no ano de 2011, nos meses de 

Março, Junho, Setembro e Dezembro. ------------------------------------------------------------------- 

----- Informa, ainda, que caso a proposta seja aceite, não haverá acréscimo algum para 

além do valor de cada prestação, excepto se o pagamento ultrapassar os 30 dias 

seguintes à data do seu vencimento. --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após análise da proposta apresentada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, apresentar à empresa LAPIFRUTAS uma contraproposta, com o seguinte 

plano de pagamentos: € 15.000,00 (quinze mil euros), a pagar no corrente ano, sendo o 
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valor remanescente de € 120.000,00 (cento e vinte mil euros) pago nos anos de 2010, 

2011 e 2012, em tranches de € 40.000,00 (quarenta mil euros), de forma trimestral. ------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, assumir o compromisso de pagar 

antecipadamente o valor em dívida remanescente, logo que se verifique a alienação do 

referido lote e seja recebido o respectivo pagamento. ========================== 

225 – 110/195/000 – PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA PARA A ALIENAÇÃO 

DA PEDRA PROVENIENTE DA EMPREITADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO 

ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA e RESPECTIVOS ARRUAMENTO DE ACESSO  

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

reunião ordinária, realizada em 29 de Julho, último, exarada a folhas 113, ponto 112, 

deste livro de actas, em que foi deliberado accionar um procedimento de hasta pública, 

nos termos legais, com o preço base de licitação de € 1.000,00 (mil euros), e lances de € 

50,00 (cinquenta euros), presente à reunião o respectivo processo, acompanhado da 

Acta do procedimento referenciado em epígrafe, datada de 24 de Agosto, último, do 

seguinte teor: “Aos vinte e quatro dias do mês de Agosto de dois mil e nove, e dando cumprimento à 

deliberação do Executivo Camarário, datada de vinte e nove de Julho do corrente ano, procedeu-se à 

Hasta Pública do CONCURSO PARA ALIENAÇÃO DA PEDRA PROVENIENTE DA EMPREITADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA E RESPECTIVOS ARRUAMENTOS DE 

ACESSO, 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) ------------------------------------------------------------ 

----- - Vogal – Paulo Soares (Assistente Técnico). ------------------------------------------------------------ 
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----- Nesta conformidade, regista-se que, à hora marcada não compareceu qualquer interessado. ------- 

----- Assim sendo, deu-se por encerrada a Hasta Pública, quando eram 11H00. --------------------------- 

----- Não existindo mais nada a tratar, elaborou-se a presente acta, que vai ser assinada pelos 

membros da Comissão, tendo de seguida o Presidente dado por encerrado o acto púbico.” --------------- 

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

hasta pública, nos termos legais, com o mesmo preço base de licitação de € 1.000,00 

(mil euros), e lances de € 50,00 (cinquenta euros), na condição de ficar a cargo do 

arrematante a demolição e remoção completa, transporte e descarga a vazadouro de 

todas as infra-estruturas e estruturas (edifícios e muros), de forma a que a zona de 

intervenção fique completamente limpa e desimpedida. -------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, designar 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. ======                 

226 - 130/151/100 – “CENTRO ESCOLAR DE LEOMIL” – Aquisição de terrenos === 

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

reunião ordinária, realizada em 20 de Maio, último, exarada a folhas 152, ponto 133, do 
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livro de actas 137, em que foi deliberado aprovar a referida proposta de aquisição de 

terrenos, pelo preço de € 80.000,00 (oitenta mil euros), bem como as restantes 

condições apresentadas, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado de 

uma comunicação com a referência 04/09/CEL, datada de 06 de Agosto, último, do 

Senhor JOSÉ AUGUSTO MARTINS DE MATOS, informando que aceita as condições 

pré-estabelecidas, desde que sejam cumpridos todos os critérios descritos na sua 

comunicação com a referencia 03/08/CEL, que deverá constar do contrato-promessa de 

compra e venda. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a deliberação 

anteriormente tomada sobre este assunto, que já respondia a todas as solicitações do 

requerente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Nesta conformidade, mais foi deliberado, e também por unanimidade: ------------------ 

1. Concretizar a aquisição da referida parcela de terreno, com a área de 3.630 m2, a 

destacar do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 1281 e no Registo Predial da 

Conservatória de Moimenta da Beira, sob o número 31/19850703, limite da Freguesia de 

Leomil, devendo ser celebrada a respectiva Escritura Pública de Compra e Venda, nos 

termos e condições aprovadas; ---------------------------------------------------------------------------- 

2. Que o destaque da referida parcela de terreno não está sujeita ao regime de 

loteamento, previsto no artigo 7.º, do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a 

nova redacção dada pela Lei nº. 60/2007, de 04 de Setembro, por se tratar de destaque 

destinado à construção de uma obra pública, designada por “Centro Escolar de Leomil”.  
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227 – 130/151/100 – “CENTRO ESCOLAR DE ALVITE” – Aquisição de terrenos === 

========== Presente à reunião a Informação n.º NAJUR/38/2009, da SECÇÃO DE 

APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO, datada de 01 do corrente mês, que nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta 

que o Senhor SIDÓNIO FERNANDES LOPES ANACLETO, após uma reunião havida 

entre os Senhores Presidente da Câmara e Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, 

não aceitou o valor proposto de € 31.265,00 (trinta e um mil, duzentos e sessenta e 

cinco euros) pela aquisição do terreno acima indicado. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, apresentar ao referido 

proprietário uma última proposta no valor de € 37.950,00 (trinta e sete mil, novecentos e 

cinquenta euros), para a aquisição do terreno em causa, com a área de 1.265 m2, à 

razão de € 30 (trinta euros) o metro quadrado, que considera justa e adequada. ----------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar ao proprietário uma 

resposta no prazo máximo de trinta dias, a contar da data da notificação desta decisão. - 

228 - 130/151/200 - RESTAURANTE SNACK/BAR DA PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES 

– Contrato de locação de estabelecimento comercial ======================== 

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

reunião ordinária, realizada em 29 de Julho, último, exarada a folhas 120, ponto 115, 

deste livro de actas, em que foi deliberado aprovar a respectiva minuta do contrato de 

locação, presente à reunião um “e-mail”, datado de 18 de Agosto, último, da firma LADO 

ALTO – GESTÃO DE UNIDADES DE NEGÓCIO, LD.ª, solicitando a substituição da 
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garantia bancária, prevista na cláusula décima-sétima do contrato, pelo pagamento 

trimestral do valor das rendas, no montante de € 558,00 (quinhentos e cinquenta e oito 

euros) ou pagamento semestral no valor de € 1.116,00 (mil cento e dezasseis euros). --- 

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

PATRIMÓNIO, a mesma prestou, em 24 de Agosto, último, a informação n.º 

NAJUR/37/2009, do seguinte teor: “Por requerimento, datado de 18 de Agosto de 2009, o 

locatário acima indicado solicita que, para garantir o pontual e integral cumprimento no pagamento da 

prestação mensal, ao invés da apresentação de garantia bancária (conforme se estabelece na cláusula 

décima-sétima, da minuta do contrato de locação de estabelecimento comercial, aprovada pelo 

Executivo Camarário, em sua reunião ordinária, realizada no dia 29 de Julho do corrente ano), seja 

possível a sua substituição pelo pagamento das prestações mensais fraccionadas conforme dispõe o 

requerimento a que atrás se fez alusão. Ora, -----------------------------------------------------------------  

----- O Edital que publicitou o concurso para a exploração do Bar/Restaurante da Praia Fluvial de 

Segões, em regime de locação de estabelecimento comercial, determinava que, para garantir o 

completo, pontual e integral cumprimento do contrato, o cessionário deverá, no acto de assinatura do 

contrato, proceder ao pagamento integral do valor anual da prestação, ou, em alternativa, proceder ao 

pagamento da prestação mensal que lhe couber, mas ficando neste caso obrigado a apresentar uma 

caução de montante igual ao valor anual das prestações”. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão 

apresentada, tendo em conta que a mesma não está prevista no Regulamento do 

respectivo procedimento concursal. ======================================== 

229 – 130/151/700 – CONCESSÃO, EM REGIME DE EXPLORAÇÃO, DO 

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

Pedido de pagamento de dívida em prestações ============================ 
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========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em 

reunião ordinária, realizada em 22 de Abril, último, exarada a folhas 58 e 59, ponto 052, 

do livro de actas 137, em que foi deliberado que o valor de € 3.590,04, já apurado como 

dívida, fosse liquidado no prazo de 10 dias, a contar da data de notificação, presente à 

reunião uma comunicação do Senhor EMÍLIO AUGUSTO DE JESUS, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas 

razões ali descritas, solicita que a referida dívida seja paga da seguinte forma: € 1.000 

(mil euros) de imediato e € 100,00 (cem euros) por mês, até à sua liquidação total. ------- 

DELIBERAÇÃO: No contexto do encerramento deste processo, a título excepcional, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, conceder uma última possibilidade de liquidação 

da referida dívida, através do pagamento imediato do montante de € 1.000,00 (mil 

euros), sendo o remanescente pago em seis prestações, no valor de € 431,00 

(quatrocentos e trinta e um euros), com início no próximo mês de Outubro, inclusive. ---- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar a transmissão do direito 

de cessão de exploração do referido equipamento para Cidália Maria Pimento Pereira, 

cujo contrato deverá produzir efeitos a partir do mês de Janeiro do corrente ano. ===== 

230 – 130/999/000 – 710/733/000 – ESCOLA DE ANDEBOL DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Pedido de exploração do Bar do Pavilhão Municipal de Moimenta da 

Beira=============================================================== 

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

ofício, datado de 2 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 
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transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, solicita a 

cedência de exploração do Bar do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, pelo valor 

mensal de € 50,00 (cinquenta euros), responsabilizando-se pela sua exploração até à 

abertura do concurso público. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

hasta pública, nos termos legais, com o preço base de licitação de € 50 (cinquenta 

euros), e lances de € 10,00 (dez euros). ---------------------------------------------------------------- 

-----Mais foi deliberado, e também por unanimidade, designar 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. ====== 

“Tesouraria” 

231 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 08, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 163.737,32 (cento e 

sessenta e três mil, setecentos e trinta e sete euros e trinta e dois cêntimos), assim 
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discriminado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €  64.834,34 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €  98.902,98 

                                                                               TOTAL ...... € 163.737,32 

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

========== Quando eram 12H45, o Senhor Presidente interrompeu a reunião para 

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

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

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

a presença do Vereador, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, que foi autorizado a 

ausentar-se para a realização de uma consulta médica. ========================= 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

232 - 310/300/104 - 310/300/226 - EXECUÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO E 

RESIDUAIS DE CASTELO – Trabalhos a mais ============================== 

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

reunião ordinária, realizada em 20 de Maio, último, exarada a folhas 168, ponto 146, do 

livro de actas 137, em que foi deliberado conceder ao Engenheiro Civil, JOÃO PINTO 

CARDOSO, um último prazo de dez dias, para que informasse quais as razões de 

carácter técnico que justificavam a necessidade da realização dos trabalhos a mais na 
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obra em epígrafe, presente novamente à reunião o respectivo processo acompanhado 

da informação n.º INF055/DOM/2009, datado de 26 de Agosto, último, do Chefe da 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, com o seguinte teor: “Em aditamento ao já informado 

pelos serviços da DOM, com a ref.: INF277/DOM/2007, informação datada em 05/12/2007, e ref.: 

INF279/DOM/2007, datada em 13/12/2007, e Ref.: INF334/DOM/2008, datada em 2008/08/11, cabe-

nos ainda acrescentar o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 1.º O Sr. Eng.º João Pinto Cardoso foi notificado por várias vezes, de acordo com o informado, no 

dia 29/04/2009, pelo Chefe de Divisão Administrativa desta Edilidade, no sentido de dar cumprimento à 

deliberação da Câmara Municipal em referência; ------------------------------------------------------------- 

----- 2.º Não tendo sido obtida qualquer resposta por parte do notificado, resta-nos informar, mais uma 

vez, que todos os trabalhos constantes da lista de medições da adjudicatária e que se anexou à nossa 

última informação, Ref.: INF334/DOM/2008, datada em 2008/08/11, correspondem efectivamente a 

trabalhos a mais executados, com o enquadramento previsto no Art.º 26.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 

2 de Março, e respeitando o limite máximo para o seu valor acumulado, previsto no Art.º 45.º do 

mesmo Decreto-Lei, que é de 25% do valor do contrato da empreitada ( 25% x 359.655,53 € = 

89.913,88 € ) de que são resultantes; --------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, estes serviços mantêm a opinião, de que estão reunidas as condições para que sejam 

realizados os procedimentos administrativos correspondentes à celebração do competente contrato 

adicional, como fonte dos direitos e obrigações dos contratantes na execução dos trabalhos a mais, no 

valor total de 86.661,69 €, conforme disposto no número 7 do Art.º 26.º do já referido Regime Jurídico 

de Empreitadas de Obras Públicas.”---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a empresa adjudicatária se encontra em situação 

de insolvência, a Câmara deliberou, por unanimidade, que o Gabinete Jurídico, em 

articulação com os Chefes das DIVISÕES ADMINISTRATIVA e de OBRAS 

MUNICIPAIS, estudem o enquadramento legal a dar relativamente à eventual aprovação 
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dos referidos trabalhos a mais. =========================================== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

233 - 310/302/379 - CONSTRUÇÃO DE 4 CASAS TIPO T3, 2 CASAS T2, 2 CASAS T4, 

NO BAIRRO DA FORMIGA, EM MOIMENTA DA BEIRA – HABITAÇÃO SOCIAL 2.ª 

FASE – Indemnização ================================================= 

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

proposta, datada de 4 do corrente mês, com o seguinte teor: No decurso da obra “Construção 

da Habitação Social – 2.ª Fase – Bairro da Formiga” fui abordado pela Dr.ª Maria Custódia, moradora 

neste Bairro, agora realojada, requerendo adequada indemnização pela demolição de um anexo, em 

tempo autorizado pela Câmara Municipal, situado num espaço onde viriam a ser edificadas 3 moradias 

sociais, agora concluídas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Como o empreiteiro precisava de um estaleiro fechado foi-lhe proposto a ocupação do referido 

anexo, comprometendo este a indemnizar a Sr.ª Maria Custódia no final da obra em € 750,00 

(setecentos e cinquenta euros), o que não se verificou por incumprimento da empresa face à declarada 

situação de insolvência a que chegou. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Ainda assim, parece-me justo que a Câmara Municipal indemnize a referida Senhora, retendo igual 

quantia em créditos que ainda existam a favor desta empresa.” -------------------------------------------- 

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

E FINANCEIRA, segundo a qual, “este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 0302/07010201, onde, em 4 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 73.352,10 

(setenta e três mil, trezentos e cinquenta e dois euros e dez cêntimos), estando o mesmo previsto no 

Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.4.1., com o código 01 e número de projecto 17/2009, 

com a dotação de € 34.012,10 (trinta e quatro mil, doze euros e dez cêntimos)”. -------------------------- 

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



 FlFlFlFl.247 
______________ 

 
                                                           09.09.09 

 
Liv º .  138L iv º .  138L iv º .  138L iv º .  138     

                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 

                                                                   

 

atribuição da indemnização atrás referida, autorizando o respectivo pagamento. ====== 

234 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL 

– Trabalhos a mais =================================================== 

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

reunião ordinária, realizada em 17 de Junho, último, exarada a folhas 12, ponto 017, 

deste livro de actas, em que foi aprovada a conta final da obra mencionada em epígrafe, 

presente à reunião uma comunicação, da empresa SANTANA & CA., S.A., com a 

referência DP.080.2009.PM, datada de 30 de Julho, último, registada sob o n.º 6710, em 

31 do mesmo mês, com o seguinte teor: “Como tem sido habitual, continuamos sem qualquer 

resposta para a facturação dos trabalhos a mais realizados no decorrer dos primeiros meses de 2008, 

cujo montante já reconhecido por V/ Ex.as ascende a 141.933,10 €. Esta situação é extremamente 

grave e tem acarretado um prejuízo significativo para a empresa, principalmente num período adverso 

da nossa economia, ao que V/ Ex.as têm mostrado totalmente indiferentes. ------------------------------- 

----- Pelo exposto, concedemos um prazo até ao dia 31 de Agosto do corrente ano para que V/ Ex.as 

concretizem a formalização dos trabalhos em causa, tendo em vista a emissão da respectiva factura. 

Findo este prazo, vemo-nos forçados a resolver o assunto por outras vias”. -------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, 

prestou a informação n.º INF053/DOM/2009, datada de 13 de Agosto, último, que nesta 

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

qual, e pelos motivos ali apontados, caberia o custo de € 96.739,83, a erros e omissões 

do projecto, e o custo de € 45.193,29, de trabalhos a mais que se verificou ser 

necessário fazer no decurso da obra, dada a sua imprevisibilidade, somando as duas 

parcelas o valor total de € 141.933,10. ------------------------------------------------------------------
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----- Mais informa o dito dirigente que “ … é ónus exclusivo da adjudicatária a reclamação quanto 

a erros e omissões do projecto, subsistindo ainda e apenas a dúvida relacionada com a possibilidade 

legal, salvo melhor opinião, conferida à adjudicatária de arguir erros e omissões do projecto, em 

qualquer momento de execução da empreitada, no montante de € 96.739,83, desde que aquela 

fundamente e demonstre, o que até à presente data não o fez, que lhe era indubitavelmente impossível 

descobrir os erros e omissões do projecto mais cedo, de acordo com o disposto no número dois do 

artigo 14º., do DL 59/99, de 2 de Março;” ----------------------------------------------------------------------

----- Mais conclui o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, na sua informação “que 

estão reunidas as condições para serem realizados os procedimentos administrativos correspondentes à 

celebração do competente contrato adicional, como fonte de direitos e obrigações dos contratantes na 

execução dos trabalhos resultantes da rectificação dos erros e omissões do projecto”. -------------------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual, “este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 04/07010406, onde, em 25 de Agosto, último, existia um saldo disponível de € 187.490,28 

(cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa euros e vinte e oito cêntimos), estando o mesmo 

previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.5.2., com o código 0102 e número de 

projecto 85/2002, com a dotação de € 151.808,39 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e oito euros 

e trinta e nove cêntimos)”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta todas as deliberações anteriormente tomadas sobre 

este assunto, designadamente no que se refere à orientação dada no sentido da 

necessidade de compensação de trabalhos a menos existentes na obra, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, solicitar ao Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

que, no contexto do encerramento definitivo desta obra, informe, de forma rigorosa e 

definitiva, quais os trabalhos a mais e respectivos montantes que legalmente podem ser 
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assumidos. ========================================================== 

235 - 310/302/432 - ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DA 6.ª FASE DO PARQUE 

INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Aprovação ======================== 

========== Oriundo da equipa projectista, JORGE RIBEIRO TORRES, LDA, presente 

à reunião uma carta, datada de 31 de Julho, último, registada nesta Câmara sob o n.º 

6757, em 4 de Agosto, último, com o seguinte teor: “No âmbito da “Elaboração dos Projectos da 

6ª Fase do Parque Industrial de Moimenta da Beira”, somos a apresentar: --------------------------------- 

----- 3 exemplares físicos do projecto ------------------------------------------------------------------------- 

----- 1CD”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, os Chefes da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS e 

DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, prestaram a informação 

n.º 60-LS/DEPE/2009, datada de 27 de Agosto, último, com o seguinte teor: “A presente 

informação surge perante os elementos agora entregues pela firma JORGE RIBEIRO TORRES – 

Engenharia, Fiscalização e Coordenação de Segurança, Lda., em resposta à solicitação que lhe foi feita 

em consequência do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 15/05/2009. ---------- 

----- Recorde-se que a firma em causa encontra-se responsável pela “ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS 

DA 6.ª FASE DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA”. ------------------------------------------ 

----- Assim, perante os elementos e processos agora entregues, informa-se que o projecto encontra-se 

totalmente desenvolvido e em condições de ser aceite e aprovado pela Ex.ª Câmara Municipal. ---------- 

----- Entretanto, para que as alterações agora introduzidas à “operação de loteamento em vigor” sejam 

consubstanciadas na prática, urge instruir o respectivo processo na Divisão de Planeamento e 

Ordenamento do Município.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

execução, constituído pelos projectos das infra-estruturas, remetendo-os à DIVISÃO DE 
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PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNCIÍPIO para enquadramento da 

apresentação da respectiva operação de loteamento, nos termos da legislação em vigor.  

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

236 – 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 Julho, último, a informar das obras efectuadas no Município de 

Moimenta da Beira, no 2.º trimestre do corrente ano, bem como das obras em curso. ----- 

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

237 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 

Freguesia de Alvite – Aprovação ======================================== 

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

reunião ordinária, realizada em 25 de Março último, exarada a folhas 254 a 256, ponto 

220, do livro de actas 136, em que foi deliberado aprovar a candidatura da Junta de 

Freguesia de Alvite, com um valor elegível de € 42.652,05 (quarenta e dois mil, 

seiscentos e cinquenta e dois euros e cinco cêntimos), a que corresponde um valor de 

comparticipação de 60%, no montante de € 25.591,23 (vinte e cinco mil, quinhentos e 

noventa e um euros e vinte e três cêntimos), presente novamente à reunião uma nova 

candidatura com um valor elegível de € 29.153,25 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e 
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três euros e vinte e cinco cêntimos), perfazendo um total de € 71.805,30 (setenta e um 

mil, oitocentos e cinco euros e trinta cêntimos), a que corresponde um valor de 

comparticipação de 50%, nesta última, no montante de € 10.311,42 (dez mil, trezentos e 

onze euros e quarenta e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------------- 

----- A referida ficha de candidatura trás inserta as seguintes informações: ------------------- 

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico: “Em termos técnicos, a 

intervenção julga-se urbanisticamente adequada para o locail em causa e, por isso, entende-se em 

condições de ser aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à respectiva estimativa orçamental que acompanha o estudo apresentado, julga-se 

adequada aos trabalhos, materiais e equipamentos preconizados”. ----------------------------------------- 

----- B – Parecer da Divisão Económica e Financeira: “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 0303/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 51.491,44 

€, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 08, e com o nº. 

09/2009, onde existe uma dotação de 27.050,81 €”. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

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

elegível de despesa de € 71.805,30 (setenta e um mil, oitocentos e cinco euros e trinta 

cêntimos), a que corresponde um valor de comparticipação a atribuir no montante de € 

10.311,42 (dez mil, trezentos e onze euros e quarenta e dois cêntimos), já deduzida da 

verba anteriormente atribuída no montante de € 25.591,23 (vinte e cinco mil, quinhentos 

e noventa e um euros e vinte e três cêntimos). ================================ 
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03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

238 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

primeira reunião, realizada em 2 de Novembro de 2005, exarada a folhas 3, ponto 004, 

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

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

seguir se identificam, ”PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES”, “ PEDIDO DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS 

DEFERIDAS, COM CONDICIONANTES”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA 

DEFERIDOS”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO, COM 

CONDICIONANTES”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA INDEFERIDO”, “PROJECTOS 

DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA E DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDO” e “PROJECTO DE ENGENHARIA DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDO, COM CONDICIONANTES” que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 03 do referido mês de Novembro, foram deferidos e indeferidos 

pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA. -------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ===================================== 
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----- ERMELINDA ROSA DOS SANTOS, para reconstrução de arrumos agrícolas, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Fundo do Outeiro”, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 152.09; ----------------------------------------- 

----- JORGE MANUEL MARTINS OLIVEIRA, para construção de um muro de vedação 

com 20 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Alto da Portela”, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 154/09. ---------------------------------------- 

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

----- GRANITOS IRMÃOS SOARES, LD.ª, para construção de um muro de vedação com 

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

Caria, a que se refere o Proc.º n.º 139/09, devendo a requerente solicitar, à Fiscalização 

Municipal, o respectivo alinhamento; --------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA CREMILDE CARDOSO PENELA, para ocupação da via pública em 30m2, 

para pinturas e renovação de portas, que pretende levar a efeito na Rua do Cimo do 

Povo, n.º 1, na localidade e Freguesia do Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 140/09, na 

condição da requerente manter a normal circulação do trânsito e dos peões, na via em 

causa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ MANUEL ARROBAS DA SILVA, para construção de um muro de vedação 

com 10 metros, que pretende levar a efeito na Rua do Outeiro, Freguesia de Arcozelos, 

a que se refere o Proc.º n.º 141/09, devendo o requerente solicitar, à Fiscalização 

Municipal, o respectivo alinhamento; --------------------------------------------------------------------- 
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----- RAUL MANUEL DA CUNHA MOURA, para ocupação da via pública em 28m2, que 

pretende levar a efeito na Rua Aquilino Ribeiro, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que 

se refere o Proc.º n.º 143/09, na condição do requerente manter a normal circulação do 

trânsito e dos peões, na via em causa; ------------------------------------------------------------------ 

----- MANUEL DOS SANTOS CARDOSO, para construção de um muro de vedação com 

23 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Ónia”, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 144/09, devendo o requerente solicitar, à 

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

----- ANTÓNIO DE ALMEIDA, para ocupação da via pública com andaimes em 15m2, 

que pretende levar a efeito na Rua do Cornelho ou Tulha, Freguesia de Paçô, a que se 

refere o Proc.º n.º 145/09, na condição do requerente manter a normal circulação do 

trânsito e dos peões, na via em causa; ------------------------------------------------------------------ 

----- EDUARDO GOMES DA SILVA, para ocupação da via pública em 2m2, que 

pretende levar a efeito no Largo do Forno, na localidade de Granjinha, Freguesia de 

Sever, a que se refere o Proc.º n.º 146/09, na condição do requerente manter a normal 

circulação do trânsito e dos peões, na via em causa; ------------------------------------------------ 

----- JOSÉ DA COSTA MAGALHÃES, para ocupação da via pública em 10m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Vale Robão”, na localidade de Sanfins, 

Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 147/09, na condição do requerente 

manter a normal circulação do trânsito e dos peões, na via em causa; ------------------------- 
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----- ANTÓNIO LUIS LINHARES CORVELO DE SOUSA, para ocupação da via pública 

com andaimes em 10m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Picota”, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 148/09, na condição do requerente 

manter a normal circulação do trânsito e dos peões, na via em causa; ------------------------- 

----- JOÃO CORREIA BATISTA, para construção de arrumos agrícolas, com a área de 

45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Alto do Facho”, Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 150/09; no entanto, alerta-se o requerente, que não 

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

----- FERNANDO ARTUR PINTO GOMES, para ocupação da via pública com materiais 

em 15m2, que pretende levar a efeito na Rua da Quinta, na localidade e Freguesia de 

Nagosa, a que se refere o Proc.º n.º 157/09, na condição do requerente manter a normal 

circulação do trânsito e dos peões, na via em causa; ------------------------------------------------ 

----- EDUARDO ANTÓNIO DE JESUS LEMOS, para construção de um muro de vedação 

com 30 metros, que pretende levar a efeito na Rua do Terreiro, na localidade de Vila 

Chã, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 158.09, devendo o requerente 

solicitar, à Fiscalização Municipal, o respectivo alinhamento; ------------------------------------- 

----- JOÃO JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA, para construção de um muro de vedação, 

com 35m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Rio”, Freguesia de Sever, 

a que se refere o Proc.º n.º 170.09, devendo o requerente solicitar, à Fiscalização 

Municipal, o respectivo alinhamento. --------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS DEFERIDAS, COM CONDICIONANTES ===== 
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----- MÁRIO DOS SANTOS TORRES, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado “Seixalinho”, Freguesia de Peva, a que 

se refere o Proc.º n.º 07/09, devendo o requerente entregar, com o projecto de 

arquitectura, o documento de legitimidade com a área rectificada de 780,00m2; ------------ 

----- MANUEL DE ALMEIDA AGUIAR e ANTÓNIO JOSÉ PIMENTA DE MATOS, para 

construção de uma habitação unifamiliar, que pretendem levar a efeito no lugar 

denominado “Martinhalgo”, limite da Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 

9.09, na condição dos requerentes cumprirem o mencionado na informação técnica n.º 

195-RJ/DPOM/2009, datada de 21 de Agosto, último. ---------------------------------------------- 

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

----- NUNO ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO SALGUEIRO, para alteração e 

ampliação de um armazém para habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado “Abrunhais”, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 89.09; - 

----- RICARDO INÁCIO DE CASTRO, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Prazo”, Freguesia de Rua, a que se refere 

o Proc.º n.º 102.09; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- RAUL MANUEL DA CUNHA MOURA, para reconstrução de um edifício, que 

pretende levar a efeito no Largo Humberto Delgado, nesta Vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º 112.09. ------------------------------------------------------------------------- 

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

----- ÁLVARO RIBEIRO NOVO, para reconstrução e alteração de um edifício para 
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estabelecimento comercial – CAE 47112 – Comércio a retalho em outros 

estabelecimentos não especializados, com predominância de produtos alimentares, 

bebidas ou tabaco, que pretende levar a efeito na Rua da Tulha, na Vila de Alvite, a que 

se refere o Proc.º n.º 74.09, na condição dos vãos frestados serem tapados. ----------------  

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

----- ABÍLIO DIAS GOMES, para construção de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado “Seixal”, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o 

Proc.º n.º 13.09, com base na informação técnica n.º 178-SV/DPOM/09, datada de 24 de 

Agosto, último, bem como do parecer da Chefe da DPOM, exarado na respectiva 

informação técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: =========================== 

-----MARIA DE FÁTIMA CLARA DA FONSECA, para legalização e alteração ao projecto 

inicial de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

“Ribeiro”, na localidade de São Martinho, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 

203.04; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOAQUIM AGOSTINHO PAIVA PEREIRA, para alterações ao projecto de 

arquitectura inicial de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado “Fonte”, na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Proc.º n.º 247.0. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA E DE ESPECIALIDADES DEFERIDO: ========== 
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----- VASCO PEREIRA TRINTA, para reconstrução e ampliação de um edifício para 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua de Lisboa, na Vila de Leomil, a 

que se refere o Proc.º 306/06. ------------------------------------------------------------------------------ 

PROJECTO DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO, COM 

CONDICIONANTES: ================================================== 

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

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

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 259.08, devendo o requerente demolir a construção 

existente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

239 – 360/337/13.08 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia - 

Construção de um pólo comercial de materiais de construção e equipamento 

sanitário e produtos fitofarmacêuticos ==================================== 

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

reunião ordinária, realizada em 05 de Novembro de 2008, exarada a folhas 110, ponto 

096, do livro de actas 135, em que foi deliberado proceder à audiência do Senhor JOSÉ 

CARLOS PINTO DE OLIVEIRA, relativamente ao pedido de informação prévia para 

construção de um pólo comercial de materiais de construção e equipamento sanitário e 

produtos fitofarmacêuticos, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Solveira”, 

Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, por 

escrito, em que, pelos motivos ali descritos, solicita a aprovação da pretensão. ------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 142-

OS/DPOM/09, datada de 7 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

parecer desfavorável. --------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara reconheça este equipamento privado como de 

interesse municipal, e face à entrega de novos elementos, e à informação técnica n.º 

142 – OS/DPOM/09, datada de 7 do corrente mês, a mesma deliberou, por 

unanimidade, proceder a uma nova audiência do interessado, nos termos e para efeitos 

do disposto nos artigos 100.º e 101.º, do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. ========================   

240 – 360/337/20.08 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia - 

Ampliação de  uma habitação unifamiliar ================================== 

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

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

JOSÉ DE JESUS FERREIRA, relativamente ao pedido de informação prévia para 

ampliação de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no Largo da Igreja, 

na localidade e Freguesia de Segões, presente à reunião o processo, acompanhado da 

resposta, por escrito, onde são apresentados novos elementos. --------------------------------- 

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



 FlFlFlFl.260 
______________ 

 
                                                           09.09.09 

 
Liv º .  138L iv º .  138L iv º .  138L iv º .  138     

                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 

                                                                   

 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 129-

OS/DPOM/09, datada de 24 de Agosto, último, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer desfavorável. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que a reformulação do projecto mantém o mesmo número de 

pisos e garante os afastamentos já existentes, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

viabilizar a pretensão, devendo o requerente suprimir as escadas exteriores de acesso e 

propor uma outra solução com a apresentação do projecto. ====================== 

241 – 360/337/3.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia  - 

Construção de um aviário – CAE 01470 =================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta, bem como 

novo parecer do Médico Veterinário, relativamente à construção de um aviário – CAE 

01470, que o Senhor SIDÓNIO JESUS RIBEIRO, pretende levar a efeito na Freguesia 

de Leomil, presente à reunião o processo, acompanhado do parecer do Médico 

Veterinário, bem como a informação técnica n.º 132-OS/DPOM/09, datada de 26 de 

Agosto, último, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a 

fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, mantém o conteúdo da 

informação n.º 61-OS/DPOM/09, datada de 17/04/2009. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão, tendo em 

conta o parecer técnico da DPOM, bem como do parecer do Médico Veterinário. ====== 
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AUSÊNCIA DA REUNIÃO: ============================================== 

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

respeito a um familiar do Senhor Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da 

reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto na 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. ==============================  

242 – 360/337/11.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia - 

Construção de um parque ecológico – Animação ambiental =================== 

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

reunião ordinária, realizada em 26 de Agosto, exarada a folhas 206, ponto 194, deste 

livro de actas, em que, a propósito da informação prévia para construção de um parque 

ecológico – animação ambiental, que o Senhor LUIS PAULO SOEIRO NASCIMENTO 

CORREIA ALVES, pretende levar a efeito no lugar denominado “Penedo dos Trabalhos”, 

Freguesia do Vilar, foi deliberado “solicitar ao Senhor Engenheiro Rui Jorge Marantes Dias Gomes 

Correia e à Chefe de Divisão Arquitecta Olga Marina da Fonseca Santos para procederem a uma 

reapreciação do processo, tendo em conta os antecedentes da OPG5 e conjugar com o regulamento do 

POAV – Plano de Ordenamento da Albufeira do Vilar”, presente à reunião o processo, 

acompanhado de novos elementos, e da informação técnica n.º 136-OS/DPOM/09, 

datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, aponta para o 

deferimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar pareceres à CCDRN – 
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Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e à ARH Norte I.P - 

Administração da Região Hidrográfica do Norte I.P.. ===========================  

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Senhor Presidente regressou à reunião.  

243 - 360/338/133.99 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Arquitectura – 

Alteração e ampliação do Hotel Verdeal =================================== 

========== Oriundo da Firma DIAS & FILHOS – Empreendimentos Turísticos, Ld.ª, 

presente à reunião um pedido de alteração e ampliação do Hotel Verdeal, sito no lugar 

denominado “Verdeal”, Freguesia de Arcozelos. ------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 134-

OS/DPOM/09, datada de 09 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de arquitectura. ======================================================= 

244 – 360/338/188.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Arquitectura – 

Alteração da construção de um edifício destinado a habitação colectiva e comércio  

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Firma J. A 

MORAIS & FILHOS, LD.ª, relativamente à alteração de um edifício destinado a 
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habitação colectiva e comércio, que pretende levar a efeito no lote n.º 13, a que se refere 

o alvará de loteamento n.º 03/02, sito no lugar denominado “Poça Nova”, na 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 da pretensão. -------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 176-

SV/DPOM/09, datada de 24 de Agosto, último, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer desfavorável. ------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dado que continua a ser garantida a acessibilidade a pessoas de 

mobilidade condicionada, através de ascensor, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a alteração proposta. ============================================ 

245 – 360/338/189.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Arquitectura – 

Alteração da construção de um edifício destinado a habitação colectiva e comércio  

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Firma J. A 

MORAIS & FILHOS, LD.ª, relativamente à alteração de um edifício destinado a 

habitação colectiva e comércio, que pretende levar a efeito no lote n.º 12, a que se refere 

o alvará de loteamento n.º 03/02, sito no lugar denominado “Poça Nova”, na Vila de 

Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, por 
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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 175-

SV/DPOM/09, datada de 24 de Agosto, último, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer desfavorável. ------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dado que continua a ser garantida a acessibilidade a pessoas de 

mobilidade condicionada, através de ascensor, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a alteração proposta. ============================================ 

246 – 360/338/371.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de autorização de 

utilização =========================================================== 

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

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

JOÃO PINTO AMARAL, relativamente ao Auto de Vistoria n.º 8/09, 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 descritas, solicita a emissão da licença 

de utilização, comprometendo-se, logo que possível, concluir as obras em falta. ------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 137-

OS/DPOM/09, datada de 2 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 
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transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que a recente instalação da grade garante adequadas condições 

de segurança e considerando que a ventilação do fogão e do esquentador foi executada, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer esta habitação com tendo condições 

de habitabilidade, emitindo a respectiva licença de utilização em conformidade. ======= 

247 – 360/338/88.09 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura – 

Construção de um edifício destinado a avicultura – CAE 01470 – Exploração 

extensiva em semi-liberdade =========================================== 

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

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

FILIPE SEIXAS, relativamente à construção de um edifício destinado à avicultura – CAE 

01470 – Exploração Extensiva em semi-liberdade, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado “São Miguel”, Freguesia de Paradinha, 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 da pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 130-

OS/DPOM/09, datada de 26 de Agosto, último, do seguinte teor: -------------------------------- 

----- “Em termos de audiência, o requerente procedeu a uma resposta por escrito. -----------------------
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----- Mantém-se o conteúdo da informação n.º 124-OS/DPOM/09, datada de 24/07/2009, corrigindo-se 

o seguinte: o pedido de informação prévia referente à construção em causa, foi “viabilizado” na reunião 

de câmara realizada em 19/11/2008 e não em 19/11/2009 como foi referido”. ----------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o procedimento da 

Chefe de DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, ao enviar 

o projecto de arquitectura para a CCDRN – Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento regional do Norte, devendo também ser o mesmo enviado para a ARH 

– Administração da Região Hidrográfica do Norte I.P., a fim de ser emitido o respectivo 

parecer, dada a competência própria no domínio hídrico. ======================== 

248 – 360/338/159.09 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura – 

Reconstrução de uma habitação ======================================== 

========== No seguimento do Despacho, da Chefe de DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, em que decidiu proceder à audiência do Senhor 

EDUARDO DE JESUS VILELA, relativamente à reconstrução de uma habitação, que 

pretende levar a efeito na localidade da Barragem do Vilar, Freguesia do Vilar, presente 

à reunião o processo, acompanhado de novos elementos. ---------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 193-

SV/DPOM/09, datada de 7 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

respeito a um familiar do Senhor Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da 

reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto na 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. ==============================   

249 – 360/341/000 – OBRAS PARTICULARES – Demolições – Habitação degradada 

na Vila de Moimenta da Beira – Propriedade de Domingos Dieguez Requeijo ===== 

========== Oriundo da Senhora BENILDE FERREIRA GOMES, presente à reunião 

um requerimento do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------- 

----- “... viúva, natural da Freguesia de Sarzedo, Município de Moimenta da Beira, residente, 

actualmente na Rua 31 de Janeiro, n.º 12, nesta vila de Moimenta da Beira e, na França, na Rua 

Pasteur n.º 32, 16200 JARNAC, com o telefone 00354581121, titular do Bilhete de Identidade n.º 

5719373, passado pelo Arquivo de identificação Civil de Lisboa em 1 de Setembro de 2004, e do 

Número Fiscal  de Contribuinte 203762185, vem informar V. Ex.ª, senhor Presidente que, referindo-me 

ao ofício dessa Câmara Municipal n.º005151, datado de 3 de Outubro de 2008 – há quase um ANO -, 

cuja fotocópia se envia, que as obras de recuperação do referido imóvel, ainda não foram sequer 

iniciadas e, muito menos, executadas. ------------------------------------------------------------------------

----- 2. Assim, solicito a V. Ex.ª se digne providenciar no sentido de que o respectivo proprietário, 

Senhor Domingos Dieguez Requeijo, seja mais uma vez notificado para executar as respectivas obras 

de recuperação do referido edifício, dentro da maior brevidade possível ...”. --------------------------------     

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar, mais uma vez, o 
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proprietário do referido imóvel para iniciar as obras de recuperação, dentro do prazo de 

90 (noventa) dias, após a respectiva notificação. -----------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que, caso não seja respeitado o 

prazo atrás referido, a Câmara Municipal proceda, de imediato, à tomada de posse 

administrativa do imóvel, com vista à execução das obras de conservação necessárias à 

correcção de más condições de segurança ou salubridade ou à melhoria do arranjo 

estético, ou à determinação para ordenar a demolição total ou parcial, conforme o 

disposto no n.º 3, do art.º 89.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04 de Junho e Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro. ==== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Senhor Presidente da Câmara, 

regressou à reunião. ===================================================   

250 – 360/347/6.02 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento – 2.ª 

alteração ao projecto inicial ============================================ 

========== No seguimento do Despacho, da Chefe de DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, em que decidiu solicitar a alteração à operação do 

loteamento, que a Firma PAVILOTES – CONSTRUÇÕES, LD.ª, pretende levar a efeito 

no lugar denominado “Ribeira”, Freguesia de Leomil, presente à reunião a respectiva 

alteração. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 141-
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OS/DPOM/09, datada de 4 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que as alterações não prejudicam as condições da aprovação da 

operação de loteamento inicial, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 

alterações à operação de loteamento agora propostas, emitindo o respectivo alvará. === 

251 – 360/347/1.09 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento ======== 

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

reunião ordinária, realizada em 29 de Julho, último, exarada a folhas 138, ponto 134, 

deste livro de actas, em que foi deliberado dar conhecimento ao Senhor ANTONINO 

CASIMIRO, das insuficiências que ainda se mantêm no processo da operação de 

loteamento, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Alagoa”, na Vila de 

Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, acompanhado de novos elementos. - 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 139-

OS/DPOM/09, datada de 3 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

1. Aceitar, como bastante, o documento da permuta proposta, aprovando a mesma; ------ 

2. Admitir a justificação para a área agora representada; ------------------------------------------- 

3. Tendo em conta o disposto no art.º 73.º, do RMEU – Regulamento Municipal de 
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Edificação Municipal, o requerente, deve respeitar as cores a adoptar nas respectivas 

construções; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Aprovar a operação de loteamento e emitir o respectivo alvará. =================  

252 – 360/347/2. 09– OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento do Bairro 

Social de Nagosa ===================================================== 

========== Oriundo da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, presente à reunião a 

legalização da operação de loteamento do Bairro Social de Nagosa, que a Câmara 

Municipal pretende levar a efeito no lugar denominado “Baralha”, na localidade e 

Freguesia de Nagosa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aprovar o licenciamento da referida operação de loteamento, após consulta pública a ter 

lugar, nos termos e para efeitos do nº. 5, do artigo 7º., do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 

de Dezembro, republicado pela Lei nº. 60/2007, de 4 de Setembro, com vista à emissão 

do competente alvará. ================================================== 

253 – 360/347/3.09– OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento da 

Barragem do Vilar ==================================================== 

========== Oriundo da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, presente à reunião o 

processo referente à operação de loteamento do Bairro da Barragem do Vilar, que a 

Câmara Municipal, pretende levar a efeito no lugar denominado “Queimada”, na 

localidade da Barragem do Vilar, Freguesia de Vilar. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dado que todo o espaço do loteamento está devidamente infra-
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estruturado, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

aprovar o licenciamento da referida operação de loteamento do Bairro da Barragem do 

Vilar, após consulta pública a ter lugar nos termos e para efeitos do nº. 5, do artigo 7º., 

do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pela Lei nº. 60/2007, de 4 de 

Setembro, com vista à emissão do competente alvará. ========================= 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Habitação” 

254 – 370/353/400 – CONSTRUÇÃO DO BAIRRO PRÉ-FABRICADO DE NAGOSA-  

Escritura de justificação notarial ======================================== 

==========Oriundo do Técnico Superior Jurista, NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, 

presente à reunião o processo com a referência NAJUR/39/2009, datada de 01 do 

presente mês, com o seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------- 

----- “È intenção do Executivo Camarário proceder à alienação das casas de habitação social, sitas no 

Bairro Social de Nagosa, no Concelho de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------

----- O prédio rústico onde está inserido o referido Bairro encontra-se omisso no Serviço de Finanças e 

na Conservatória do Registo Predial. ---------------------------------------------------------------------------

----- Pelo que, dever-se-á avançar para uma escritura de justificação notarial a fim de inscrever e 

descrever o prédio rústico acima citado.”---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração da 

referida escritura de justificação notarial, nos termos legais. ====================== 

255 – 370/360/000 – HABITAÇÕES DO SECTOR PÚBLICO E PRIVADO – Bairro da 

Formiga – Actualização da renda ======================================== 
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========== Presente à reunião o processo relativo a MARIA ALICE PEREIRA 

SIMÕES, residente no Bairro da Formiga, n.º 7, Freguesia de Moimenta da Beira, 

acompanhado da Informação da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL nº. 

36/DASC/2009, datada de 07 de Agosto, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali 

descritas, é de opinião que seja efectuada a actualização do cálculo da renda, com base 

em novos elementos apresentados. ---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à avaliação feita pela Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E 

CULTURAL, a Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar o valor da renda para os 

valores propostos. ===================================================== 

256 – 370/360/000 – HABITAÇÕES DO SECTOR PÚBLICO E PRIVADO – Situações 

Sociais – Realojamento de agregados familiares ============================ 

========== Presente à reunião o processo referenciado em epígrafe, acompanhado da 

Informação da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL nº. 38/DASC/2009, datada 

de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, propõe o realojamento dos 

agregados familiares de MARIA FELISMINA VIEIRA PENELA e FERNANDO JOÃO 

NOBRE DUARTE, residentes na Freguesia de Peva. ----------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, a mesma informou que “o respectivo encargo tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 04/040802 onde existe um saldo disponível de € 40.449,40 (quarenta 

mil quatrocentos e quarenta e nove euros e quarenta cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano 
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de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 03 e nº. 7/2008, com a dotação de €38.699,40 ( 

trinta e oito mil seiscentos e nove2nta e nove euros e quarenta cêntimos), tendo sido efectuado o 

respectivo cabimento”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Após análise deste processo, a Câmara deliberou, por unanimidade: -- 

1. Assumir o encargo previsto com o realojamento provisório, pelo valor e prazos 

propostos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Realojar os agregados familiares referidos, nomeadamente o de MARIA FELISMINA 

VIEIRA PENELA, na habitação do Bairro Social de Peva, e o de FERNANDO JOÃO 

NOBRE DUARTE, na habitação do Bairro Social de Soutosa, logo que se obtenha a 

decisão judicial do processo de despejo. ==================================== 

257 – 370/389/000 - PROGRAMA RECUPERA – Programa municipal de apoio à 

habitação =========================================================== 

========== Presente à reunião o processo de candidatura ao programa referenciado 

em epígrafe, relativo a MARIA ALCINA ROCHA SANTOS, residente na Freguesia de 

SEGÕES, acompanhado da Informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO nº. 171/SV/DPOM/09, datada de 20 de Agosto último, 

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

----- “A presente informação surge no seguimento do despacho dado pelo Sr. Presidente, em 

2009/04/27, que por sua vez surgiu perante o teor da informação da Divisão de Acção Social n.º 

18/DASC/2008, de 2009/04/24. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após visita ao local verificou-se que a construção se encontra bastante degradada, não possuindo 

portanto condições de habitabilidade, necessitando para a sua reabilitação obras de: --------------------- 

----- a) Arranjo de instalação sanitária: ----------------------------------------------------------------------- 
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----- I) Mosaico e azulejo; -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- II) Louças: sanita, bidé, lavatório e base----------------------------------------------------------------- 

----- b) Janela em alumínio; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- c) Porta em alumínio; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Porta interior em mogno; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- e) Esquentador e tubagem de águas quentes e esgotos. ----------------------------------------------- 

----- O apoio a considerar para esta pretensão será o de financiamento em que é solicitado o valor total 

com iva de 2.662,00€, enquadrando-se assim no previsto no Regulamento do Programa Habitacional – 

Recupera, aprovado em Reunião de Câmara de 2004/05/31, no entanto, ainda não foi publicado em 

Diário da República, pelo que ainda não pode produzir efeitos”. --------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, a mesma informou que “o respectivo encargo tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 04/08050102, onde existe um saldo disponível de € 15.097,71 (quinze 

mil e noventa e sete euros e setenta e um cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no Objectivo 2.4.1., Código 02 e nº. 3/2007, com a dotação de €9.947,20 nove 

mil quatrocentos e quarenta e sete euros e vinte cêntimos), tendo sido efectuado o respectivo 

cabimento”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação favorável, atrás transcrita, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir a comparticipação financeira no montante de € 

2.662,00 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois euros), a protocolar com a Associação 

Cultural e Recreativa de Segões. ========================================== 

258 – 370/388/000 – PROGRAMA RECUPERA – Programa municipal de apoio à 

habitação =========================================================== 

========== Presente à reunião o processo de candidatura ao programa referenciado 
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em epígrafe, relativo a ARMANDA DE ALMEIDA, residente na Freguesia de Segões, 

acompanhado da Informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICIPIO nº. 172/SV/DPOM/09, datada de 20 de Agosto último, com o seguinte teor:-- 

----- “A presente informação surge no seguimento do despacho dado pelo Sr. Presidente, em 

2009/04/27, que por sua vez surgiu perante o teor da informação da Divisão de Acção Social n.º 

18/DASC/2008, de 2009/04/24.------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após visita ao local verificou-se que a construção se encontra bastante degradada, não possuindo 

portanto condições de habitabilidade, necessitando para a sua reabilitação obras de: --------------------- 

----- a) Construção de instalação sanitária, divisões, placa e cobertura e cozinha; ------------------------- 

----- b) Mosaico; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- c) Azulejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Cimento para o chão mais areia; ---------------------------------------------------------------------- 

----- e) Canalização; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- f) Cimento cola; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- g) Termaclor; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- h) Mão de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O apoio a considerar para esta pretensão será o de financiamento, em que é solicitado o valor 

total com iva de 6.294,00€, enquadrando-se assim no previsto no Regulamento do Programa 

Habitacional – Recupera, aprovado em Reunião de Câmara de 2004/05/31, no entanto, ainda não foi 

publicado em Diário da República, pelo que ainda não pode produzir efeitos”.------------------------------ 

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

FINANCEIRA, a mesma informou que “o respectivo encargo tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 04/08050102, onde existe um saldo disponível de € 22.652,51 (vinte e 

dois mil seiscentos e cinquenta e dois euros e cinquenta e um cêntimos), e que o mesmo está previsto 

no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.4.1., Código 02 e nº. 3/2007, com a dotação de € 

17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros), tendo sido efectuado o respectivo cabimento.” ----------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando a informação favorável, atrás transcrita, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir a comparticipação financeira no montante de € 

6.294,00 (seis mil, duzentos e noventa e quatro euros), a protocolar com a Associação 

Cultural e Recreativa de Segões. ========================================== 

259 – 370/388/000 - PROGRAMA RECUPERA – Programa municipal de apoio à 

habitação =========================================================== 

========== Presente à reunião o processo de candidatura ao programa referenciado 

em epígrafe, relativo a MARIA FILOMENA VIEIRA MAGALHÃES, residente na 

Freguesia de Vilar, acompanhado da Informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO nº. 189/SV/DPOM/09, datada de 02 de corrente mês 

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

----- “A presente informação surge no seguimento do despacho dado pelo Sr. Presidente, em 

2009/04/27, que por sua vez surgiu perante o teor da informação da Divisão de Acção Social n.º 

18/DASC/2008, de 2009/04/24. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após visita ao local verificou-se que a construção se encontra com a sua cobertura e forro 

bastante degradada, não possuindo portanto condições de habitabilidade, uma vez que chove dentro da 

habitação, necessitando para a sua reabilitação obras de construção de forro, aplicação de isolamento, 

e verificação e reparação da cobertura. ----------------------------------------------------------------------- 

----- O apoio a considerar para esta pretensão será o de financiamento em que é solicitado o valor total 

com iva de 2.165,00€, enquadrando-se assim no previsto no Regulamento do Programa Habitacional – 

Recupera, aprovado em Reunião de Câmara de 2004/05/31, no entanto, ainda não foi publicado em 

Diário da República, pelo que ainda não pode produzir efeitos.” --------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, a mesma informou que “o respectivo encargo tem cabimento na rubrica 
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orçamental orgânico-económica 04/08050102, onde existe um saldo disponível de € 12.459,71(doze 

mil quatrocentos e cinquenta e nove euros e setenta e um cêntimos),  e que o mesmo está previsto no 

Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.4.1., Código 02 e nº. 3/2007, com a dotação de € 

7.307,20 (sete mil trezentos e sete euros e vinte cêntimos) tendo sido efectuado o respectivo 

cabimento.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação favorável, atrás transcrita, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir a comparticipação financeira no montante de € 

2.165,00 (dois mil, cento e sessenta e cinco euros), a protocolar com a Junta de 

Freguesia de Vilar. ==================================================== 

“Cultura” 

260 – 710/701/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Núcleo Cultural do Município – “Conselhos Municipais da Juventude” ========== 

========== Oriundo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, presente à 

reunião a Circular com a referência 113/2009-PB, datada de 27 de Agosto, último, que 

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

dar conhecimento da forma como a Lei n.º 8/2009, de 18 de Fevereiro, foi aprovada e 

aos problemas que a mesma suscita, sendo a referida Associação de opinião que a 

instalação dos Conselhos Municipais de Juventude deve ser adiada, até que as 

questões por ela colocadas sejam completamente esclarecidas. -------------------------------- 

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

261 – 710/702/000 e N 01.02 – CULTURA E ACÇÃO SOCIAL – Estudos para a 

Preservação do Património Cultural do Município, da Região ou do País – “Centro 
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de Estudos Literários e Ambientais Aquilino Ribeiro – Casa Museu e Edifícios 

Existentes e Arranjos Exteriores” – Aprovação do Caderno de Encargos, dos 

Projectos de Arquitectura e de Engenharia de Especialidades ================= 

========== No seguimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

29 de Maio, último, em que decidiu solicitar os elementos e projectos em falta a equipa 

projectista “Carlos Almeida Marques, Arquitectura e Urbanismo, Ld.ª”, relativamente à 

obra de “Centro de Estudos Literários e Ambientais Aquilino Ribeiro - Casa Museu e 

Edifícios Existentes e Arranjos Exteriores”, que a ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS 

MUNICÍPIOS DO VALE DO TÁVORA (Fundação Aquilino Ribeiro), pretende levar a 

efeito no localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, presentes à reunião o Caderno de 

Encargos, acompanhado dos projectos de arquitectura e de engenharia de 

especialidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 144-

OS/DPOM/09, datada de 8 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Caderno de 

Encargos, bem como os Projectos de Arquitectura e de Engenharia de Especialidades, 

emitindo o respectivo alvará de licença de construção. --------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também unanimidade, isentar a apresentação do projecto 
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RCESE/RCCTE, para os edifícios preexistentes, dado que o referido conjunto edificado 

e os seus terrenos envolventes foram classificados como “imóvel de interesse público”, 

pela Portaria nº. 443/2006, publicada no Diário da República, II Série, em 09 de Março, 

assim como o pagamento de taxas, nos termos do artº. 106º., do Regulamento Municipal 

de Urbanização, Edificação e Taxas. =======================================  

262 – 710/714/000 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º. CICLO DO ENSINO BÁSICO PARA 

O ANO LECTIVO 2009/2010 – Minuta de Protocolo de Colaboração ============= 

========== Oriundo da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, presente à 

reunião um exemplar da minuta do Protocolo que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, para conhecimento e aprovação, nos 

termos do disposto na alínea I), do nº. 1, do art.º 64, da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a celebrar com 

Instituições que colaboram com esta Câmara Municipal, no Programa de Generalização 

do Fornecimento de Refeições Escolares, aos alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico para 

o ano lectivo 2009/2010, nomeadamente: -------------------------------------------------------------- 

1.Associação Cultural e Recreativa de Solidariedade Social, de Vila da Rua; ---------------- 

2.Associação Gente da Nave; ------------------------------------------------------------------------------ 

3.Associação Recreativa e Cultural Arcozelense; ----------------------------------------------------- 

4. Associação Recreativa, Cultural e Solidariedade Social, da Freguesia de Paçô; --------- 

5. Associação de Solidariedade de São Martinho – “Casa Nossa”; ----------------------------- 
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6. Casa do Povo de Leomil; ------------------------------------------------------------------------------- 

7. Centro Paroquial de Caria; -------------------------------------------------------------------------------

8. Centro Social e Cultural de Sever; --------------------------------------------------------------------- 

9.Centro de Solidariedade Social Cabacense; --------------------------------------------------------- 

10.Direcção Executiva do Agrupamento de Escolas, de Moimenta da Beira; ----------------- 

11.Junta de Freguesia de Baldos; ----------------------------------------------------------------------- 

12. Junta de Freguesia de Vilar; -------------------------------------------------------------------------- 

13. Obra Kolping de Castelo. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

a referida minuta do Protocolo para o ano lectivo 2009/2010, a estabelecer com as 

instituições atrás identificadas, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua 

assinatura. ========================================================== 

263 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – TRANSPORTES ESCOLARES -  

PROGRAMA DE TRANSPORTES ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO –  Minuta do 

Protocolo  ========================================================== 

==========Presente à reunião um exemplar da minuta do Protocolo de Colaboração, 

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

a protocolar com as Instituições que colaboram com este Município, no âmbito dos 

circuitos de transportes escolares a realizar durante o ano lectivo de 2009/2010, 

nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------ ----------------- 

1.Associação Cultural e Recreativa de Solidariedade Social, de Vila da Rua; ---------------- 
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2.Associação Gente da Nave; ------------------------------------------------------------------------------ 

3.Associação Recreativa e Cultural Arcozelense; ----------------------------------------------------- 

4. Associação Recreativa, Cultural e Solidariedade Social, da Freguesia de Paçô ---------- 

5. Associação de Solidariedade de São Martinho – “Casa Nossa”; ------------------------------ 

6. Casa do Povo de Leomil; --------------------------------------------------------------------------------- 

7. Centro Paroquial de Caria; ------------------------------------------------------------------------------- 

8. Centro Social e Cultural de Sever; --------------------------------------------------------------------- 

9. Centro de Solidariedade Social Cabacense; -------------------------------------------------------- 

10.Junta de Freguesia de Baldos; ------------------------------------------------------------------------- 

11. Junta de Freguesia de Vilar; --------------------------------------------------------------------------- 

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

termos e para efeitos de cumprimento das alíneas l) e m), do nº. 1, do artigo 64º., da Lei 

nº. 169/99, de 18 de Setembro, aprovar a referida minuta do Protocolo, autorizando o 

Senhor Presidente a proceder à sua assinatura. ============================== 

264 – 710/731/000 – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR – Minuta de Protocolo de Colaboração ================ 

========== Oriundo da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, presente à 

reunião um exemplar da minuta do Protocolo, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, para conhecimento e aprovação, nos 

termos do disposto na alínea l), do n.º 1, do artigo 64º., da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, a estabelecer com as Instituições que colaboram com este Município, no ano 
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lectivo 2009/2010, no Programa de Desenvolvimento e Expansão da Educação Pré-

Escolar, cujo objecto é a prestação de serviços vocacionados para o atendimento à 

criança, proporcionando-lhes actividades educativas e de apoio à família, 

nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.Artenave Atelier; ---------------------------------------------------------------------------------------------

2.Associação Cultural e Recreativa de Solidariedade Social, de Vila da Rua; ---------------- 

3.Associação Gente da Nave; ---------------------------------------------------------------------------- 

4.Associação Recreativa e Cultural Arcozelense; ----------------------------------------------------- 

5. Associação Recreativa, Cultural e Solidariedade Social, da Freguesia de Paçô ---------- 

6. Associação de Solidariedade de São Martinho – “Casa Nossa”; ------------------------------ 

7. Casa do Povo de Leomil; --------------------------------------------------------------------------------- 

 8. Centro Paroquial de Caria; ------------------------------------------------------------------------------ 

9. Centro Social e Cultural de Sever; --------------------------------------------------------------------- 

10.Centro de Solidariedade Social Cabacense; ------------------------------------------------------- 

11. Direcção Executiva do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira; ----------------- 

12.Junta de Freguesia de Baldos; ------------------------------------------------------------------------- 

13. Junta de Freguesia de Vilar; --------------------------------------------------------------------------- 

14. Obra Kolping de Castelo. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

termos e para efeitos de cumprimento do disposto na alínea l), do nº. 1, do artigo 64º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, aprovar a referida minuta do Protocolo, 
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autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua assinatura. ==================== 

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 

18H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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