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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM ONZE DE OUTUBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E SEIS ===================================================== 

ACTA Nº. 22/06  

========== Aos onze dias do mês de Outubro do ano de dois mil e seis, nesta Vila de 

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

Municipal, comigo, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Chefe de Secção (que, 

nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 21 de Novembro de 2005, 

elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, JOSÉ AGOSTINHO 

GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA 

MATOS, JORGE DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL 

MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na 

qualidade de Presidente da Câmara e os restantes 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 nº. 123, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a todos os 

seus membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei nº. 169/99, de 18 

de Setembro. ========================================================= 

ABERTURA DA REUNIÃO ============================================== 

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

aberta a reunião, quando eram 10H15. ===================================== 

01 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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168 – 020/015/008 – PCP  - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – Projecto de Lei 

nº. 312/X ============================================================                                                                                  

========== Proveniente do Partido referenciado em epígrafe, presente à reunião o 

ofício com  referência nº. 17724/127CC/06, datado de 25 de Setembro, último, que nesta 

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

cópia do Projecto de Lei nº. 312/X, que altera a Lei das Finanças Locais, apresentado no 

dia 21 do mesmo mês na Assembleia da República. ------------------------------------------------ 

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA                                                                                           

169 – 110/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS - Projecto de regulamento 

para a concessão de apoios ao desenvolvimento cultural, social e recreativo do 

Município de Moimenta da Beira ========================================= 

========== Oriundo do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, presente à reunião uma Projecto de Regulamento para a concessão de apoios 

ao desenvolvimento cultural, social e recreativo do Município de Moimenta da Beira, que 

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

análise e eventual aprovação por parte da Câmara Municipal. ----------------------------------- 

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

regulamento, devendo o mesmo ser submetido à apreciação pública, nos termos do 

artigo 118º., do Código do Procedimento Administrativo, com vista à sua aprovação pela 
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Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na alínea a), do nº. 2, do artigo 53º., da 

Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, após prévia análise de carácter formal a fazer pelo 

Gabinete Jurídico. ===================================================== 

“ Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

170 - 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 nº. 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 artº. 65º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

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

processo relativo à concessão de licença para afixação de publicidade, que foi objecto 

de decisão de deferimento: João Monteiro Mesquita – Estrada Nacional - Baldos, para 

colocação de um reclamo luminoso, em frente ao seu Estabelecimento de Talho.  --------- 

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

171 - 150/166/000 – CONTROLO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA -  Revisão do 

Regulamento Municipal do Centro de Recolha Animal - Proposta de alteração  das 

taxas praticadas  ===================================================== 

========== Oriundo do Médico Veterinário, desta Câmara Municipal, JOSÉ ANTÓNIO 

DA COSTA LOPES, presente à reunião a Informação nº. MVM/21/2006, datada de 27 de 
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Setembro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, na qual propõe a alteração ao artigo 14º., do Regulamento Municipal do 

Centro de Recolha Animal, apresentando uma nova tabela de taxas para vigorar em 

2007. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do valor 

proposto para a taxa de referência, mantendo integralmente o regulamento em vigor por 

se considerar perfeitamente actualizado. ---------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, submeter esta alteração à 

aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto na alínea a), 

do nº.2, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela 

Lei nº. 5-A/02, de 11 de Janeiro, devendo o mesmo ser previamente sujeito à apreciação 

pública, para recolha de eventuais sugestões, nos termos do artº. 118º., do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 de Novembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº. 6/96, de 31 de Janeiro ========== 

172 – 160/188/007 -  AURORA DA CONCEIÇÃO – Pedido de autorização para 

efectuar obras de restauro no jazigo do Cemitério Municipal ================== 

========== Oriundo da Senhora AURORA DE JESUS, residente na Rua Aquilino 

Ribeiro, nesta Vila, presente à reunião um requerimento, datado de 09 do corrente mês, 

a solicitar autorização para efectuar pequenas obras de restauro no  jazigo que possui   

no Cemitério Municipal, bem como para poder efectuar a transladação de três urnas 

(provisoriamente) para o jazigo ao lado. -----------------------------------------------------------------
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----- Submetido o assunto à Secção de Taxas e Abastecimento Público, o Chefe de 

Secção ANTÓNIO DOS SANTOS PEREIRA, prestou a informação nº. 29/2006, datada 

de 10 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, na qual sugere o deferimento da pretensão. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a operação de 

transferência provisória das três urnas para o jazigo ao lado, bem como autorizar as 

obras de beneficiação do jazigo em causa. ==================================  

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

========== Quando eram 12H40, o Senhor Presidente da Câmara interrompeu a 

reunião para almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse 

pela 14H30. ========================================================= 

02.02 DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

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

========== Quando eram 14H45, pelo Senhor Presidente da Câmara, foi reaberta a 

reunião.============================================================= 

173 – 310/302/396 – REQUALIFICAÇÃO DAS ENTRADAS DA VILA DE MOIMENTA 

DA BEIRA – Rectificação da E.N. 226 – Indemnização por desanexação de parcela 

de terreno ========================================================== 

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

30 de Julho, do ano de 2001, exarada a folhas 13, ponto 15, do livro de actas 102, em 
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que foi deliberado conceder ao Senhor MANUEL SALGUEIRO DA MARIANA uma 

indemnização no valor de Esc. 700.000$00 (setecentos mil escudos), ou seja € 3.491,59 

(três mil, quatrocentos e noventa e um euros e cinquenta e nove cêntimos), pela 

desanexação de 70 m2 de terreno, sito no lugar do Alto do Facho, presente à reunião o 

respectivo processo, acompanhado de uma Informação, do Técnico Profissional  

Desenhador de 1.ª Classe, HELDER FILIPE DA MARIANA NOGUEIRA, datada de 04 

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

----- ”No seguimento das obras levadas a efeito, cujo o processo se designa por 

“Requalificação das Entradas da Vila de Moimenta da Beira”, mais propriamente na 

execução das obras na rotunda da entrada norte, foi necessário ocupar terrenos 

pertencentes ao Sr.º Manuel Salgueiro da Mariana, que, após negociações com o Sr.º 

Eng. Humberto, Vereador das Obras Municipais, bem como com o Sr.º Presidente da 

Câmara Municipal , acordou-se sobre o terreno a ocupar para a referida obra, neste 

caso cerca de 70,00 m2, o que veio a ser ocupado, e posteriormente pago. ----------------- 

----- No entanto, e já durante o decorrer das obras da referida rotunda, para que o 

passeio fosse devidamente executado, e que o mesmo possuísse as medidas 

projectadas (1,50m), foi necessário ocupar mais 5,00 m2 de terreno.---------------------------

----- No entanto, é verdade que o proprietário desses 5,00 m2 nunca foi compensado por 

essa cedência.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Assim, informa-se V. Ex.ª, que o proprietário em causa, tem insistido na 

regularização da situação, solicitando que lhe sejam pagos os 5,00 m2 em causa”--------- 



 FlFlFlFl.206 
______________ 

 
                                                           06.10.11 

 
Liv º .  126L iv º .  126L iv º .  126L iv º .  126     

                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 

                                                                   

 

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

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

execução orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 

54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 0303/07010401, onde em 28 de Setembro, último, existia um saldo 

disponível de € 28.058,87 (vinte e oito mil, cinquenta e oito euros e oitenta e sete 

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

2.3.2., código 0103 e projecto nº 20/2004, no montante de € 4.158,87 (quatro mil, cento 

e cinquenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos)”. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Tomando por base o preço de referência considerado na 

indemnização inicial, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma indemnização 

de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros).=================================== 

174 – 370/353/000 – BAIRRO DA FORMIGA – Rendas Resolúveis – Resgate de 

Habitação  ========================================================== 

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

30 de Julho do ano de 2001, exarada a folhas 73, ponto 43 do livro de actas 102, em 

que foi deliberado solicitar ao Gabinete Jurídico a elaboração dos contratos de resgate 

das habitações do Bairro da Formiga, presente à reunião a Informação da Técnica 

Superior de Serviço Social, MARIA MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO 

RODRIGUES,  n.º 12/DASC/2006, datada de 22 de Junho, último, do seguinte teor:-------

----- “Quando foram entregues as habitações da 1.ª Fase processo de realojamento do 
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Bairro da Formiga, procedeu-se ao resgate da Habitação de Renda resolúvel de Vítor 

Manuel Gomes Veiga, tendo o agregado optado pelo não realojamento nas habitações 

construídas.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não obstante a entrega da habitação e sua demolição, o proprietário não foi 

reembolsado da importância a que teia direito no acto do referido resgate.------------------- 

----- Procurados os antecedentes, não foi possível encontrar os específicos desta 

habitação, pelo que venho expor o assunto, para que se proceda ao reembolso da 

importância de € 696,00 (seiscentos e noventa e seis euros), valor acordado com o 

locatário nas negociações efectuadas e conforme deliberação em reunião de Câmara 

realizada em 30 de Julho de 2001”.----------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/06020301, onde em 12 de Setembro, último, existia um saldo 

disponível de € 10.449,40 (dez mil, quatrocentos e quarenta e nove euros e quarenta 

cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração a informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, restituir ao Senhor VÍTOR MANUEL GOMES VEIGA, o valor de € 696,00 

(seiscentos e noventa e seis euros), a título de reembolso pela entrega da habitação de 

renda resolúvel. ======================================================= 
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175 – 620/622/000 – FESTAS ANUAIS CONCELHIAS – Prestação de Contas das 

Festas de S. João/2006 ================================================ 

========== Oriundo do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, LUÍS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA, presente à reunião uma Informação, datada de 06 do corrente 

mês, com o Mapa da Prestação de Contas das Festas de S. João/2006, documentos 

que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte 

integrante, para apreciação.-------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, e releva o carácter cultural de todas 

as manifestações festivas, elogiando a atitude da população ao mostrar disponibilidade 

para retomar a realização das Festas S. Joaninas/2007.========================= 

176 – 210/206/100 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICIPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Consolidação da Malha Viária Intermunicipal – (Soutosa, Vila Cova e 

C.M. entre Sanfins e Pinheiro) – Auto de Medição de Trabalhos n.º 7 – Pagamento – 

Pedido de transferência de verba ======================================== 

========== Oriundo da Associação Regional referenciada em epígrafe, presente à 

reunião o ofício n.º 114, datado de 19 de Setembro, último, informando que o Auto de 

Medição n.º 7, da empreitada supra indicada, no valor de € 15.661,07 (quinze mil, 

seiscentos e sessenta e um euros e sete cêntimos), já foi aprovado em reunião do seu 

Conselho de Administração, realizada em 22 de Agosto, último, pelo que solicita a 

transferência de 50% da referida verba, para pagamento do mesmo, respeitante à 

contrapartida Municipal neste investimento. ----------------------------------------------------------- 
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----- 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 0302/08050104, onde em 25 de Setembro, último, existia um saldo 

disponível de € 43.192,34 (quarenta e três mil,  cento e noventa e dois euros e trinta e 

quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no 

objectivo 3.3.1., código 0203 e projecto nº 48/2004, no montante de € 40.192,34 

(quarenta mil, cento e noventa e dois euros e trinta e quatro cêntimos)”. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Associação 

Regional dos Municípios do Vale do Távora o montante de € 7.830,54 (sete mil, 

oitocentos e trinta euros e cinquenta e quatro cêntimos), correspondente a 50% do valor 

do referido auto de medição de trabalhos.====================================  

177 – 210/206/100 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICIPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Consolidação da Malha Viária Intermunicipal – (Segões – E.M. 581-1) – 

Auto de Medição de Trabalhos n.º 12 – Pagamento – Pedido de transferência de 

verba ============================================================== 

========== Oriundo da Associação Regional referenciada em epígrafe, presente à 

reunião o ofício n.º 115, datado de 19 de Setembro, último, informando que o Auto de 

Medição n.º 12, da empreitada supra indicada, no valor de € 18.405,71 (dezoito mil, 

quatrocentos e cinco euros e setenta e um cêntimos), já foi aprovado em reunião do seu 
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Conselho de Administração, realizada em 22 de Agosto, último, pelo que solicita a 

transferência de 50% da referida verba, para pagamento do mesmo. -------------------------- 

----- 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 0302/08050104, onde em 25 de Setembro, último, existia um saldo 

disponível de € 43.192,34 (quarenta e três mil,  cento e noventa e dois euros e trinta e 

quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no 

objectivo 3.3.1., código 0203 e projecto nº 48/2004, no montante de € 40.192,34 

(quarenta mil, cento e noventa e dois euros e trinta e quatro cêntimos)”. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Associação 

Regional dos Municípios do Vale do Távora o montante de € 9.202,86 (nove mil, 

duzentos e dois euros e oitenta e seis cêntimos), correspondente a 50% do valor do 

referido auto de medição de trabalhos.====================================== 

178 – 210/206/100 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICIPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Consolidação da Malha Viária Intermunicipal – (E.M. 518 entre Cabaços 

e o limite do Concelho de Tabuaço) – Autos de Medição de Trabalhos n.º 9 e 10 – 

Pagamento – Pedido de transferência de verba  ============================ 

========== Oriundo da Associação Regional referenciada em epígrafe, presente à 

reunião o ofício n.º 116, datado de 19 de Setembro, último, informando que os Autos de 
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Medição n.º 9 e 10, da empreitada supra indicada, respectivamente, no valor de € 

11.196,16 (onze mil, cento e noventa e seis euros e dezasseis cêntimos) e 11.713,83 

(onze mil, setecentos e treze euros e oitenta e três cêntimos), já foram aprovados em 

reunião do seu Conselho de Administração, realizada em 22 de Agosto, último, pelo que 

solicita a transferência de 50% das referidas verbas, para pagamento dos mesmos, 

respeitante à contrapartida Municipal neste investimento. ----------------------------------------- 

----- 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 0302/08050104, onde em 25 de Setembro, último, existia um saldo 

disponível de € 43.192,34 (quarenta e três mil,, cento e noventa e dois euros e trinta e 

quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no 

objectivo 3.3.1., código 0203 e projecto nº 48/2004, no montante de € 40.192,34 

(quarenta mil, cento e noventa e dois euros e trinta e quatro cêntimos)”. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Associação 

Regional dos Municípios do Vale do Távora o montante de € 11.455,00 (onze mil, 

quatrocentos e cinquenta e cinco euros), correspondente a 50% do valor dos referidos 

autos de medição de trabalhos, sendo € 5.598,08 (cinco mil quinhentos e noventa  e oito 

euros e oito cêntimos) para o auto nº. 9 e € 5.856,92 (cinco mil oitocentos e cinquenta e 

seis euros e noventa e dois cêntimos) para o auto nº. 10. ======================== 
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179 – 210/207/000 – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – Pedido de 

Subsídio ============================================================  

========== Oriundo da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro 

– presente à reunião um ofício, sem número e sem data, registado nesta Câmara 

Municipal em 28 de Setembro, último, sob o n.º 7114, informando que pretende adquirir 

equipamento para digitalização do Programa de Rastreio do Cancro da Mama em todos 

os Municípios na Zona Centro, e iniciar a construção de uma nova sede em terrenos já 

cedidos para o efeito, pelo que solicita a atribuição de um subsídio.----------------------------- 

----- 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 03 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

1.415,11 (mil, quatrocentos e quinze euros e onze cêntimos).------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no 

montante de € 100,00 (cem euros).========================================= 

180 - 210/207/000, 710/999/000 – CONFRARIA AQUILINIANA – Atribuição de 

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

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

05 de Julho, último, exarada a folhas 205, ponto 194, do livro de actas 125, em que foi 

deliberado manifestar disponibilidade para comparticipar a edição da brochura, devendo 
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ser criado, para o efeito, o respectivo enquadramento orçamental, presente novamente à 

reunião o processo, devidamente informado com 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 02 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

1.415,11 (mil, quatrocentos e quinze euros e onze cêntimos).------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no 

montante de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), destinado  a comparticipar a edição 

da brochura “TORNAS PARA UM ESCRITOR”.=============================== 

181 – 230/273/000 – INDEMNIZAÇÕES A TERCEIROS POR PREJUÍZOS CAUSADOS 

- Reclamação do Sr. Ricardo Ressurreição Monteiro (Baldos) ================= 

========== No seguimento das reclamações apresentadas pelo Senhor RICARDO 

RESSURREIÇÃO MONTEIRO, residente na freguesia de Baldos, datadas de 09 de 

Agosto, 15 de Outubro, ambas de 2004, e 17 de Março, último, presente à reunião uma 

Informação, do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA 

MATOS, datada de 24 de Agosto, último, do seguinte teor: ----------------------------------------

----- ”No seguimento do despacho do Sr. Presidente, cumpre-me informar o seguinte:----- 

----- 1) Ocorreu em 8 de Agosto de 2004 uma queda pluviométrica com certa intensidade 

muito localizada nas freguesias de Arcozelos, Baldos e Vilar que inundou em cerca de 
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35 cm a garagem do reclamante onde arrumava ferramentas, máquinas, materiais de 

construção civil e produtos agrícolas para o seu consumo.-----------------------------------------

----- 2) A inundação verificou-se pela queda de chuva (trovoada) com elevada 

precipitação indo inundar a referida garagem , porque embora as valetas não estivessem 

reprefiladas e limpas, a conduta da serventia de acesso ao terreno do reclamante não 

tinha a secção capaz para um bom escoamento.------------------------------------------------------ 

----- Naquele local (Hotel Piolho – Baldos), não havia nem dum lado, nem do outro lado 

da EN 323 uma eficaz drenagem de águas pluviais, situação já reposta pelos nossos 

serviços. Para agravar a situação, aconteceu que os proprietários da oficina Balclasse, 

localizada em frente, decidiram pavimentar com betuminoso o espaço privado sem 

acautelar a drenagem de águas pluviais na valeta da E.N.  323 (Moimenta da Beira – 

Tabuaço). O reclamante, por sua vez não previu o escoamento de águas pluviais à 

entrada da sua propriedade, uma vez que a cota de soleira da garagem fica 

substancialmente abaixo da soleira do portão de entrada.------------------------------------------ 

----- Uma série de causas que contribuíram para tal inundação:----------------------------------- 

----- Falta de limpeza das valetas;-------------------------------------------------------------------------- 

----- Falta de secção de vazão das serventias;--------------------------------------------------------- 

----- Deficiente escoamento de águas ao longo da E.N. 323;--------------------------------------- 

----- A pavimentação do vizinho que não foi cuidada;------------------------------------------------- 

----- Falta de cuidado do próprio proprietário;----------------------------------------------------------- 

----- 3) O reclamante julga-se no direito de ser indemnizado, pese embora o esforço do 
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signatário, em lhe demonstrar o contrário;--------------------------------------------------------------- 

----- 4) Na segunda carta que dirigiu ao Sr. Presidente da Câmara solicitava o valor de 

4.000,00 €, na terceira aponta o valor de 6.192,81 €, quando lhe foi sugerido o valor de 

1.000,00 €, para cobrir as despesas de reparação de ferramentas eléctricas e 

deterioração de algum material da sua actividade profissional, tanto mais que, não pode 

a Câmara Municipal ser responsabilizada por todas as causas que motivaram a 

inundação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Conclusão:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os trabalhos de reposição no local foram imediatamente executados;-------------------- 

----- A responsabilidade não é toda da Câmara Municipal; pelo que, em minha opinião, 

não deve a autarquia suportar as despesas na sua totalidade”.----------------------------------- 

----- 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 0302/07010408, onde em 26 de Setembro, último, existia um saldo 

disponível de € 59.952,95 (cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois euros e 

noventa e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais no objectivo 3.3.1., código 0118 e projecto nº 113/2002, no montante de € 

1.000,00 (mil euros).------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o assunto baixe ao 
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Gabinete Jurídico, para avaliação do grau de responsabilidade deste Município sobre a 

matéria em apreço. ==================================================== 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

182 – 130/151/000 – BENS IMÓVEIS – RELAÇÃO DOS ACTOS REFERENTES AO 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE 

IMÓVEIS – Direito de Preferência ======================================== 

========== Para efeitos do disposto no n.º 5, do artigo 55.º, do Código do Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

287/2003, de 12 de Novembro, presentes à reunião os quadros síntese, que nesta acta 

se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, onde são 

referidas as escrituras sujeitas a IMT, celebradas no Cartório Notarial de Moimenta da 

Beira  e de Vila Nova de Paiva, no mês de Agosto, último.----------------------------------------- 

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

exercer o direito de preferência.=========================================== 

183 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Situação 

relativa aos lotes em situação de incumprimento – Lotes 27 e 34  ============== 

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

16 de Agosto, último, exarada a folhas 36, ponto 36, deste livro de actas, em que foi 

deliberado mandatar o Senhor Presidente da Câmara para estabelecer contacto com as 

empresas, de forma a desbloquear todos os processos, presente à reunião a 

Informação do Assistente Administrativo, NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, com o n.º 
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NA/33/2006, datada de 02 do corrente mês, do seguinte teor:------------------------------------

----- ” No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, datada de 16 de 

Agosto de 2006, foram encetados contactos com as empresas que ainda não tinham 

celebrado escritura de compra e venda dos respectivos lotes.------------------------------------ 

----- Em consequência, todas as empresas contactadas acordaram que celebrariam as 

escrituras em falta até ao final do mês de Setembro.------------------------------------------------ 

----- Terminado que foi este périplo, apenas duas empresas não chegaram a assinar o 

acto notarial que temos vindo a fazer referência. A saber:------------------------------------------ 

--- Firma Termorebelo – lote n.º 27 do Parque Industrial;------------------------------------------- 

--- Firma “Magriço” – Lote n.º 34 do Parque Industrial.---------------------------------------------- 

----- Coloco assim o assunto à superior consideração de V. Ex.ª que fará o que melhor 

tiver por conveniente sobre o assunto”.------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, marcar as respectivas 

escrituras no prazo de 15 (quinze) dias, notificando as empresas em referência no 

sentido de que a não comparência dará origem à anulação do acto de adjudicação, 

devendo a Câmara, nestas circunstâncias, retomar a plena posse dos respectivos lotes.  

184 – 130/151/200 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Concessão 

de Loja no Mercado Municipal – Aprovação de Minuta  ======================= 

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

05 de Julho, último, exarada a folhas 208, ponto 197, do livro de actas 125, presente à 

reunião o respectivo processo,  acompanhado da Minuta do Contrato Administrativo de 
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Arrendamento da Loja n.º 3 do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, que nesta acta 

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

da mesma, nos termos do artº. 64º., do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de Junho.------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta. ==== 

185 – 130/151/700 – PAVILHÃO DO LUGAR DAS QUEIMADAS SITO NA BARRAGEM 

DO VILAR – Bruno Alexandre Xavier, Ldª - Aprovação da Minuta do Contrato 

Administrativo ======================================================= 

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

16 de Agosto, último, exarada a folhas 38, ponto 39, do livro de actas 125, em que foi 

deliberado conceder um prazo de dez dias, a contar da data da notificação, para 

celebração do contrato escrito, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado  

da minuta do Contrato Administrativo de Arrendamento do “Pavilhão” – Lugar das 

Queimadas, Barragem do Vilar, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, para aprovação da mesma.------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta. ==== 

“Tesouraria” 

186 -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 10, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 137.804,23 (cento e 

trinta e sete mil oitocentos e quatro euros e vinte e três cêntimos), assim discriminado: -- 

                                      a) Dotações Orçamentais .....................................   42.461,62 €    



 FlFlFlFl.219 
______________ 

 
                                                           06.10.11 

 
Liv º .  126L iv º .  126L iv º .  126L iv º .  126     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

                                      b) Dotações Não Orçamentais..............................   95.342,61 €    

                                                                               TOTAL  ........................ 137.804,23 €   

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

187 - 310/300/226 – SANEAMENTO DA FREGUESIA DE CASTELO – ETAR – 

Aquisição de Terreno ================================================= 

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

proposta, datada de 10 do corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------------- 

----- “Na sequência das obras da empreitada em epígrafe, foi necessário proceder-se à 

construção da respectiva *ETAR PRINCIPAL*, tendo, para o efeito, o Senhor DELFIM 

GOMES DOS SANTOS, disponibilizado o respectivo terreno rústico, com a área de 470 

metros quadrados, que confronta do NORTE e POENTE,  com MANUEL GOMES DA 

COSTA, do SUL, com BERNARDO ARROZ MILITAR e do NASCENTE, com CAMINHO,  

inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo 512, limite da Freguesia de Castelo, e 

omisso na Conservatória do Registo Predial, devidamente identificado na planta 

topográfica que integra esta proposta, cujo preço acordado foi de € 1.000,00 (mil 

EUROS). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, porque tal encargo, segundo informação obtida junto da Secção de 

Contabilidade, reúne as condições  previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 
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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 

0302/07010403 onde, nesta data, existe um saldo disponível de € 33.633,41 (trinta e três 

mil, seiscentos e trinta e três EUROS e quarenta e um cêntimos), estando o mesmo 

previsto no Plano de Plurianual de Investimento no objectivo 2.4.3, código 03 e projecto 

nº. 22/2006, no montante de € 28.921,25 (vinte e oito mil, novecentos e vinte e um 

EUROS e vinte e cinco cêntimos)”, PROPUNHA que esta Câmara delibere no sentido de 

adquirir aquele prédio rústico ao respectivo  proprietário, Senhor DELFIM GOMES DOS 

SANTOS, pelo valor atrás referido”. ---------------------------------------------------------------------- 

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

concordar com a proposta do Senhor Presidente, atrás transcrita, devendo, para o efeito, 

serem accionados os procedimentos administrativos que visem a celebração da 

respectiva Escritura Pública de Compra e Venda, dentro da maior brevidade possível. ==    

 “Vias de Comunicação e Transporte” 

188 - 310/302/160 - EMPREITADA DE RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS - E.M. 529 

(PARADUÇA) E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Modificação do Plano de Trabalhos - 

Prorrogação - Revisão de Preços ======================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião, realizada em 30 de 

Agosto, último, exarada a folhas 88, ponto 74, deste livro de actas, em que a Câmara 

considerou o Chefe da Divisão de Obras Municipais, Engenheiro EDUARDO MANUEL 
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MARTINS DA SILVA, responsável pela situação criada, porquanto deveria ter informado 

o Presidente da Câmara para uma decisão imediata, presente à reunião a informação n.º 

INF193/DOM/2006, do referido Chefe da DOM, datada de 11 de Setembro, último, com 

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

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: - 

----- Após conhecimento do conteúdo da deliberação acima mencionada, no que respeita 

em concerto ao seu excerto, passo a citar, (...) porquanto deveria ter informado o 

Presidente da Câmara para uma decisão imediata (...), deve referir que no parecer 

técnico por mim escrito sobre carta da PAVIA, S.A., referenciada com a classificação 

37/06/EA/CF, datada em 12/04/2006, é mencionado expressamente, passo a citar, (...) 

Dever-se-á oficiar a adjudicatária neste sentido. À consideração Superior (...), com data 

de 20/04/2006; a este menção dever-se-á ainda somar a forma expedita, por mim 

utilizada através da escrita à mão, imediatamente a seguir à conclusão da análise da 

argumentação apresentada pela PAVIA, S.A., incerta na carta acima referida. -------------- 

----- Desta forma, rápida e concisa, pretendi informar o Sr. Presidente da Câmara que o 

atraso na execução dos trabalhos não deveria ser imputado ao Dono da Obra, devendo, 

por isso, ser concedida a prorrogação solicitada na modalidade de Graciosa. Executei 

este procedimento administrativo da forma mais rápida possível com o objectivo de 

garantir a eficácia do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Sr. Presidente da Câmara no dia 05/05/2006, no exercício legítimo dos seus 

poderes e competências exarou, na carta já referida, um despacho, passo a citar, “ À 
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Reunião de Câmara”. Apenas devo referir que à data do despacho do Sr. Presidente da 

Câmara era ainda possível garantir a eficácia daquela que foi posteriormente a 

Deliberação de Câmara Municipal, visto que nessa altura, ainda não se tinha 

ultrapassado o prazo limite legal para a competente pronuncia sobre a proposta de 

modificação do Plano de Trabalhos e Prorrogação do prazo de execução dos trabalhos, 

o qual é de 22 dias úteis, a contar a recepção da carta da adjudicação. --------------------- 

----- Assim, e porque considero ter executado os procedimentos que me são devidos em 

tempo útil, para a prossecução do assunto em apreço, solicito a esta Câmara Municipal 

que esclareça, em que medida e com que peso, pondera a responsabilidade do Chefe 

da DOM na situação agora imposta por manifesto incumprimento do prazo legal de 22 

dias, conforme previsto no número quatro do Art.º 160.º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de 

Março.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, em cumprimento do Despacho do Sr. Presidente, 

exarado na referida informação do Chefe da DOM, o Chefe de Divisão Administrativa, 

ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, prestou a seguinte informação:----------------------

------ “Analisado o processo não se vislumbra uma razão concreta que explique o facto 

do pedido formulado pela empresa adjudicatária PAVIA, relativa à modificação do plano 

de trabalhos com prorrogação legal do prazo de execução dos trabalhos em mais 148 

dias, registado nesta Câmara em 18 de Abril do corrente ano, sob o n.º 2854, só ter sido 

decidido pelo dono de obra em 24 de Maio, último, quando já estavam decorridos 24 

dias úteis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Terá sido, porventura, o desconhecimento das consequências pelo não 

cumprimento do prazo máximo de 22 dias, para decisão, estabelecido no n.º 3, do artigo 

160º., do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ------------------------------------------------------ 

----- Ainda, assim, é de referir o seguinte facto. ------------------------------------------------------- 

----- Deduzo da informação do Sr. Chefe da DOM, inserta no aludido ofício da firma 

PAVIA, quando refere “Sou de opinião que a pretensa prorrogação deve ser concedida na 

modalidade de graciosa”, que o mesmo entendia que as razões que fundamentavam o 

pedido derivavam de causas imputáveis ao empreiteiro. Caso contrário, salvo melhor 

opinião, por aplicação do disposto no artigo 13º., do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de 

Janeiro, este pedido de prorrogação seria legal, havendo sempre lugar a revisão de 

preços.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

reunião realizada em 30 de Agosto, último, dado que das novas alegações e 

intervenções nada de novo foi trazido ao processo, mantendo-se a responsabilidade do 

Chefe de Divisão em tudo o que diz respeito à Divisão de Obras Municipais. ========= 

189 - 310/302/160 - EMPREITADA DE RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS - E.M. 529 

(PARADUÇA) E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cálculo da Revisão de Preços =========== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião, realizada em 30 de 

Agosto, último, exarada a folhas 88, ponto 74, deste livro de actas, em que foi deliberado 

que o Chefe da Divisão de Obras Municipais, EDUARDO MANUEL MARTINS DA 
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SILVA, calculasse o valor da revisão de preços que legalmente for devida, presente à 

reunião a informação n.º INF194/DOM/2006, datada de 19 de Setembro, último, com o 

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

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar o seguinte:--

---- Em cumprimento do disposto na deliberação acima mencionada, apresenta-se o 

cálculo da revisão de preços em anexo, em conformidade com o clausulado do contrato 

de adjudicação, a qual diz respeito ao único Auto de medição, já entretanto efectuado e 

subscrito pelos representantes do dono de obra e da adjudicatária. ----------------------------- 

----- O valor total obtido de 1.196,32 €, o qual foi confirmado pelos serviços com recurso 

ao software Primavera CCOP v6.10.” -------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 0302/07010408 onde, em 4 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 64.177,61 (sessenta e quatro mil, cento e setenta e sete euros, e 

sessenta e um cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 3.3.1, com o Código 04 e número de Projecto 52/2006, com 

a dotação de € 31.098,08 (trinta e um mil, noventa e oito euros e oito cêntimos). ----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 199º., do 

Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, aprovar a referida revisão de preços, no montante 

de € 1.196,32 (mil, cento e noventa e seis euros e trinta e dois cêntimos), autorizando o 

respectivo pagamento. ================================================= 
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190 - 310/302/412 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DA VILA DE LEOMIL – 2ª. FASE - 

Compensação de trabalhos a menos por trabalhos a mais efectivamente 

executados - Autorização ============================================== 

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

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião uma informação com o 

nº. INF199/DOM/2006, datada de 6  do corrente mês, com o seguinte teor:------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: - 

----- - Após a realização de várias diligências, nomeadamente, e várias reuniões de  

trabalho, com os respectivos registos em LIVRO de OBRA, cuja cópia se anexa, as 

partes envolvidas concluíram, propor então à aprovação superior a compensação de 

trabalhos a menos por trabalhos efectivamente executados com a descrição constante 

dos mapas respectivos de medição e orçamento, que se anexam, a qual não traduz 

acréscimo da despesa contratada, bem como se insere num contexto de conclusão da 

execução física da empreitada. ----------------------------------------------------------------------------

----- Assim, anexam-se os mapas de trabalhos a menos, que importam no valor de – 

16.995,50 €, e de trabalhos efectivamente executados no valor de 16.364,85 €. ------------ 

----- Com a presente compensação foram excluídos, em cerca de 3,4% do valor da 

adjudicação,  tendo-se assim obtido uma substituição de trabalhos da mesma natureza, 

em igual valor percentual”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto nos 

artigos 16º., 26º. e nº. 4 do 31º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, autorizar a 
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compensação de trabalhos a mais pelos trabalhos a menos referidos na informação 

técnica, no montante de € 16.364,85 (dezasseis mil, trezentos e sessenta e quatro euros 

e oitenta e cinco cêntimos), devendo ser elaborado o respectivo auto de medição. ===== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

191 - 310/302/154 - CONSTRUÇÃO DA VARIANTE E ÁREAS ADJACENTES - 

ARRUAMENTO DE ACESSO AO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL - 

Contrato Adicional - Minuta - Aprovação ================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião, realizada em 13 de 

Setembro, último, exarada a folhas 127, ponto 105, deste livro de actas, em que  foi 

deliberado adjudicar os trabalhos a mais da empreitada referenciada em epígrafe  à 

firma MONTEADRIANO – ENGANHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., presente à reunião a 

minuta do contrato, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, com vista à sua aprovação. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 

adicional, nos termos do art.º 116.º, do Decreto – Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ======= 

192 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia do Cabaços - Aprovação ====================================== 

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

12 de Abril, último, exarada a folhas 261, ponto 243, do livro de actas nº. 124, em que foi 

deliberado aprovar genericamente a proposta de protocolo de cooperação técnica e 
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financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do nº. 6, do 

artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro e após a referida proposta ter sido 

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

mês, presente à reunião a candidatura da Junta de Freguesia de Cabaços, com vista à 

elaboração do referido Protocolo relativo às obras de “Valorização do Largo das Lages, 

em Cabaços”, apresentando uma estimativa orçamental de € 33.753,50 (trinta e três mil, 

setecentos e cinquenta e três euros e cinquenta cêntimos), a que corresponde um valor 

máximo de comparticipação de € 23.627,45 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e sete 

euros e quarenta e cinco cêntimos).  --------------------------------------------------------------------- 

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

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

técnicos, entende-se que a intervenção está em condições de ser aprovada. ---------------- 

 ----- Relativamente à estimativa orçamental que acompanha o estudo prévio 

apresentado, julga-se ser adequada”. -------------------------------------------------------------------- 

----- 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 03.03/08.05.01.02., onde, 

em 21/09/2006 existe uma dotação orçamental disponível de 43.423,95 €, o presente 

encargo, com o projecto/acção está previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

objectivo 2.4.2., código 06, e com o nº. 26/2004, onde em 2006.09.21 existe uma 
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dotação de 26.773,95 €”. ------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à qualidade técnica do projecto e à dotação orçamental 

disponível, para a realização das referidas obras, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar esta candidatura com um valor elegível de € 33.753,50 (trinta e três mil, 

setecentos e cinquenta e três euros e cinquenta cêntimos), e uma comparticipação 

financeira de € 23.627,45 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e sete euros e quarenta e 

cinco cêntimos), correspondente a uma comparticipação de 70%, sendo que para o 

presenta ano, apenas poderá ser pago 30% do valor da comparticipação por razões de 

carácter orçamental. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 

de Freguesia. ======================================================== 

03.02 – Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

193 - 340/996/000 – RIBAFLOR – Associação Florestal das Terras de RibaDouro - 

Pedido de emissão de parecer – Projecto Florestal de Arborização ============= 

========== Oriundo da Associação, acima mencionada, presente à reunião um 

requerimento, datado de 23 de Agosto último, e registado nesta Câmara em 24 do 

mesmo mês, sob o nº. 6267, com seguinte teor: ------------------------------------------------------ 

----- “A Ribaflor – Associação Florestal das Terras de RibaDouro, elaborou um Projecto 
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Florestal de arborização para o Sr. José Maria dos Santos Andrade.----------------------------

------ Assim sendo, vimos solicitar a Vª. Exª. a emissão de um parecer, sobre a 

localização do referido Projecto Florestal no âmbito das classes de espaços constantes 

do PDM.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em anexo encontram-se as implantações das áreas a intervir em extractos da carta 

militar nº 148 à escala de 1/25000 e em extractos à escala 1/10000.”--------------------------- 

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

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, Luís Manuel Filipe da Silva, o mesmo prestou a  

seguinte informação:------------------------------------------------------------------------------------------

----- “No seguimento do solicitado pela requerente, cumpre-nos informar que, (segundo o 

Plano Director Municipal de Moimenta da Beira em vigor), as parcelas identificadas em 

planta desenvolvem-se em áreas consideradas “Espaços Não Urbanos” e “Área de 

Salvaguarda”, (neste caso, simultaneamente, em área da Reserva Agrícola Nacional e 

em área de Reserva Ecológica Nacional).”------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer de acordo com a 

informação técnica. ==================================================== 

03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

194 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - Conhecimento ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada na primeira reunião deste 
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Executivo, realizada em 2 de Novembro de 2005, exarada a folhas 3, ponto 004, do livro 

de actas n.º 123, e em cumprimento do disposto no n.º3, 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", "PROCESSOS SIMPLES COM 

CONDICIONANTES" e "PROJECTOS DE ESPECIALIDADES"  que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 03 do referido mês de Novembro, foram deferidos pelo Vereador, 

em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA: --------------------------------------- 

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

----- MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, para rebocos de  arrumos e colocação de granito 

nas escadas, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Ramoseiro", na 

Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 274.06; ------------------------------------------- 

----- ACÁCIO MANUEL VICENTE DE PAIVA, para reparação do telhado de uma casa de 

habitação, sita na Rua da Capela, na localidade e Freguesia de Sever, a que se refere o 

Proc.º n.º 283.06; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ISABEL MARIA DA MOTA MARTINS, para construção de  arrumos agrícolas com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito na Rua do Outeiro, na localidade e Freguesia 

de Segões, a que se refere o Proc.º n.º 284.06; ------------------------------------------------------ 

----- JOÃO CARLOS GOMES PINTO, para reparação de um telhado com a área de 45 

m2, que pretende levar a efeito na Rua do Salgueiro, na localidade e Freguesia de 

Caria, a que se refere o Proc.º n.º 285.06; -------------------------------------------------------------- 
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----- JOÃO GOMES SOARES, para reconstrução de  arrumos com a área de 40 m2, que 

pretende levar a efeito na Quinta do Salvador, Freguesia de Moimenta da Beira, a que 

se refere o Proc.º n.º 289.06; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOAQUIM GOMES FERNANDES, para reconstrução de um telhado com a área de 

80m2 e rebocos da sua casa de habitação, sita na localidade de Sanfins, Freguesia de 

Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 290.06; --------------------------------------------------------------  

----- ABEL FERREIRA ALVES, para construção de  arrumos agrícolas com a área de 

42m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Val do Mego", na localidade e 

Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 319.06; ---------------------------------------- 

----- FERNANDA AUGUSTA VAZ CARDOSO, para tapar uma porta, que pretende levar 

a efeito na Travessa do Cerrado, na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a 

que se refere o Proc.º n.º 320.06; ------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ RUI PEREIRA VIEIRA, para construção de arrumos agrícolas com a área de 

45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Linhar Grande", na localidade 

de Mileu, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 321.06; ------------------------------ 

----- MARIA LUISA RABAÇA VALENTE, para reparação do telhado de um armazém de 

arrumos com a área de 20m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de 

Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 325.06. ---------------------------------------------------------- 

PROCESSO SIMPLES COM CONDICIONANTES: ============================ 

----- MARIA FERNANDA SOUSA NOGUEIRA CENTEIO, para construção de um muro 

de vedação com 45 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Estrada 



 FlFlFlFl.232 
______________ 

 
                                                           06.10.11 

 
Liv º .  126L iv º .  126L iv º .  126L iv º .  126     

                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 

                                                                   

 

do Mileu", Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 273.06, devendo a requerente 

solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o respectivo alinhamento; ------------------------------ 

----- AVELINO DE JESUS SANTOS, para colocação de rede num muro com 35 metros, 

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

n.º 276.06, devendo o requerente respeitar a condicionante referida pela Fiscalização 

Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO PESTANA PEREIRA, para colocação de telha nova e ocupação da via 

pública com a área de 5m2, que pretende levar a efeito no Bairro das Eirinhas, na 

localidade e Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 277.06, devendo o 

requerente respeitar as recomendações da Fiscalização Municipal; ---------------------------- 

----- DANIEL RODRIGUES, para reconstrução de uma cobertura com a área de 25m2, 

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

n.º 278.06, devendo o requerente respeitar as recomendações da Fiscalização 

Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOAQUIM LAMEIRAS SANTOS, para reparação de um telhado com a área de 

50m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Toledo", Freguesia de Sarzedo, 

a que se refere o Proc.º n.º 286.06, devendo o requerente respeitar a condicionante 

referida pela Fiscalização Municipal; ---------------------------------------------------------------------

----- LUIS MIGUEL DE ALMEIDA STRECHT COELHO, para construção de arrumos 

agrícolas com a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Cobiça", na localidade de Fornos, Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o 
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Proc.º n.º 288.06, devendo o requerente solicitar à Fiscalização Municipal, a respectiva 

implantação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- CARLA MARIA SANTOS DA SILVA RODRIGUES, para substituição do telhado 

velho por novo, lavagem de paredes exteriores e ocupação da via pública com a área de 

10m2, que pretende levar a efeito no Bairro do Senhor dos Aflitos, na localidade e 

Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 295.06, devendo o requerente 

respeitar as condicionantes referidas pela Fiscalização Municipal; ------------------------------ 

----- NORBERTO MOTA DE LEMOS, para colocação de um portão e cobertura metálica 

com 16m2, que pretende levar a efeito na Rua da Praça, na localidade de Vila Chã de 

Caria, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 322.06, devendo o requerente 

solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o respectivo alinhamento; ------------------------------ 

----- CLARA MAGALHÃES MORAIS, para substituição do telhado  com área de 32m2, 

pinturas e ocupação da via pública numa área de 6m2, que pretende levar a efeito na 

Rua da Eira, n.º3, na Sede da Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 324.06, 

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

na referida via; --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- ANTÓNIO FERREIRA DAS NEVES, para construção de arrumos agrícolas com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Carril", na localidade e 

Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º nº. 326.06, devendo o requerente 

cumprir o afastamento de 10 metros da berma da estrada e 8 metros do caminho; -------- 

----- JOSÉ MANUEL ARROBAS DA SILVA, para construção de um muro de vedação 
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com 25 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Outeiro da Orca", 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 327.06, devendo o requerente 

solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o respectivo alinhamento. ------------------------------ 

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

----- HUGO CÉSAR FRIAS NOGUEIRA DE SOUSA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 20, no loteamento a que se refere o 

alvará n.º 04/99, sito no lugar denominado "Tapada", nesta Vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º 214.06. ------------------------------------------------------------------------- 

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

195 – 360/338/323.84 – OBRAS PARTICULARES –   Reconstrução e ampliação de 

uma casa de habitação - Telas finais ===================================== 

========== Oriundas da Senhora MARIA DA CONCEIÇÃO FILIPE, presentes à 

reunião as telas finais relativas à reconstrução e ampliação de uma casa de habitação, 

sita na localidade e Freguesia de Sarzedo. ------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: ---------------- 

-----" A presente informação diz respeito aos elementos agora entregues que retractam 

as alterações efectuadas ao projecto de arquitectura aprovado, durante a execução da 

obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informa-se favoravelmente ao projecto de arquitectura. -------------------------------------- 

----- O requerente entregou o projecto de redes de águas e esgotos o qual se informa 
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favoravelmente". ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as telas finais. ====== 

196 – 360/338/49.95 – OBRAS PARTICULARES –  Alteração de um edifício 

destinado a Café Restaurante - Entrega de alterações ao projecto para 

cumprimento da legislação de acordo  com a informação n.º 82-OS/DPOM/04, 

emitida em 22/07/2004 ================================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 

SIDÓNIO CLEMÊNCIO DA SILVA, relativamente à alteração de um edifício destinado a 

Café Restaurante, sito na localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião o 

processo, acompanhado de novos elementos. -------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 105 - 

OS/DPOM/2006, datada de 18 de Setembro, último, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer desfavorável.------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à audiência do 

interessado, nos termos dos 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. ================ 

197 – 360/338/372.98 – OBRAS PARTICULARES – Reaprovação - Ampliação das 
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instalações das bombas de combustíveis já existentes ====================== 

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

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

CLEMÊNCIO DOS SANTOS, para ampliação das instalações das bombas de 

combustíveis já existentes no Largo da Neta, na Vila de Alvite, 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 alí 

descritos, solicita a aprovação do projecto. ------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 208-

RJ/DPOM/2006, datada de 28 de Setembro, último, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer desfavorável.-------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar os elementos em falta 

constantes da informação técnica. ========================================= 

198 – 360/338/21.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura e 

especialidades - Construção de uma habitação unifamiliar =================== 

========== Oriundo do Senhor EUGÉNIO SOARES DE CARVALHO, presente á 

reunião a solicitar a reaprovação dos projectos de arquitectura e especialidades relativos 

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

denominado " Codeçais",  Freguesia de Paradinha. ------------------------------------------------- 
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------ Submetido o assunto à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 258-

SV/DPOM/2006, datada de 25 de Setembro, último, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

199 – 360/338/203.04 – OBRAS PARTICULARES – Reconstrução e ampliação de 

uma moradia unifamiliar - Projectos de especialidades -  Elementos em falta - 

Esclarecimentos ===================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta à Senhora 

MARIA DE FÁTIMA CLARA DA FONSECA, relativamente à reconstrução e ampliação 

de uma moradia unifamiliar, sita no lugar denominado "Ribeiro", na localidade de São 

Martinho, Freguesia de Peva, 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 alí descritos, solicita a aprovação do projecto. ---------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 201-

RJ/DPOM/2006, datada de 22 de Setembro, último, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite os respectivos esclarecimentos.------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à requerente os 

documentos essenciais, de acordo com a informação técnica, a fim de ser emitido 

parecer final. ========================================================= 

200 – 360/338/186.06 – OBRAS PARTICULARES – Construção de um espaço para 

serviço de animação - 3.ª resposta à audiência ============================= 

========== No seguimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, em que 

decidiu proceder à audiência da Senhora JUDITE MARINELA AIRES FERREIRA 

GOUVEIA ROCHA, relativamente à construção de um espaço para serviço de animação, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cabeço de Lebrais", Freguesia de 

Leomil, presente à reunião as respostas, por escrito, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante em que,  pelos motivos alí 

descritos, solicita a aprovação da pretensão. ---------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou as informações n.º 107 - 

OS/DPOM/2006, datada de 22 de Setembro, último, e n.º 111-OS/DPOM/2006, datada 

de 11 do corrente mês,  que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela 

ficam a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: Dado que a Câmara considera como amovível a estrutura que 

proporciona o espaço para serviço de animação, a mesma deliberou, por unanimidade, 

aprovar a implantação dessa mesma estrutura, bem como o respectivo projecto de 



 FlFlFlFl.239 
______________ 

 
                                                           06.10.11 

 
Liv º .  126L iv º .  126L iv º .  126L iv º .  126     

                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 

                                                                   

 

arquitectura da construção de apoio. ---------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar à requerente os projectos 

de especialidades em falta ou o pedido da sua isenção, relativo à construção de apoio, e 

conceder um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para entregar o documento de 

legitimidade. =========================================================  

201 – 360/991/114.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer - 

Constituição de compropriedade ======================================== 

========== Oriundo do Senhor ADÉRITO DA SILVA DIAS, presente à reunião um 

pedido de parecer,  nos termos do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que 

alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - 

AUGI. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 60-

LS/DPOM/2006, datada de 27 de Setembro, último, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

202 – 370/389/000 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO A RECUPERAÇÃO DE 

HABITAÇÃO (RECUPERA) ============================================= 
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========== Oriundo da Técnica Superior de Serviço Social, MARIA MADALENA 

LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, presente à reunião uma Informação com o 

número 23/DASC/2006, datada de 04 do corrente mês, com o seguinte teor: ---------------- 

----- “Devido a um incêndio num armazém de feno, um casal de idosos, residentes em 

Soutosa ficou desalojado. O proprietário do armazém, apesar de possuir terrenos não 

tem recursos nem havia efectuado seguro. Qualquer reivindicação legal por danos iria 

originar que o casal perpetuasse a situação de desalojamento.----------------------------------- 

----- Trata-se de um casal de idosos, que tinha condições precárias de alojamento. Os 

filhos encontram-se emigrados, mas pelo que apurei não têm igualmente recursos 

financeiros. O casal encontra-se provisoriamente alojado numa loja onde guarda 

colheitas, sem condições onde tinha uma cama numa divisão tosca construída com 

tijolos (ver fotografia) que havia construído para alojar os filhos quando aqui vêm de 

férias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Vivem economicamente da pensão mínima de velhice, num total de € 348,00 e 

Granjeiam um terreno para consumo próprio.---------------------------------------------------------- 

----- Sou de parecer que deveriam ser criadas condições, o mais breve possível, para 

que o casal possa regressar á sua habitação e reparar a mesma antes do agravamento 

das condições atmosféricas pois a habitação irá degradar-se rapidamente.------------------- 

----- Foram solicitados dois orçamentos para as obras de reparação dos estragos, sendo 

o mais baixo de € 3 025,00 (três mil e vinte e cinco euros)”---------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 
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FINANCEIRA, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 0102.07010413, onde, em 06 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 3.050,00 (três mil e cinquenta euros), estando o mesmo previsto no 

Plano de Actividades Municipais no objectivo 1.2.1, código 01 e n.º 14/2006, com a 

dotação de € 3.050,00 (três mil e cinquenta euros).-------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado tratar-se de uma situação emergente, que não pode ser 

assumida pelos proprietários, devido à sua débil situação sócio-económica, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro para a reparação dos aspectos 

essenciais da construção, no montante de € 3.025,00 (três mil e vinte e cinco euros).----- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, para este efeito específico, elaborar 

um protocolo de colaboração com a respectiva Junta de Freguesia, respeitando os 

pressupostos do Regulamento do Programa Recupera. ========================= 

203 – 710/708/000 – BIBLIOTECA MUNICIPAL ============================== 

========== Presente à reunião uma Proposta com a referência BMAR, datada de 19 

de Agosto, último,  que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, em que pelas razões ali descritas, sugere a alteração do horário a 

praticar na Biblioteca Municipal “Aquilino Ribeiro”.---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo baixe ao 

Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, para emitir parecer 

sobre a alteração do horário proposto, devendo o processo vir, novamente, à próxima 

reunião para adequada e oportuna decisão. ================================== 
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204 – 710/714/300 – ENSINO PRÉ E PRIMÁRIO ============================= 

========== Oriundo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, presente à 

reunião a  circular número 131/2006-SA, datada de 15 de Setembro, último,  que nesta 

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

conhecimento do “ACORDO RELATIVO A ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR NO 1º. CICLO DO ENSINO BÁSICO”.----------------------------------------------- 

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

205 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares- Pedido 

de isenção de pagamento de passe escolar ================================   

========== Oriundo da  Senhora MARIA LEONOR DE JESUS PAIVA, Encarregada de 

Educação da aluna SANDRA CRISTINA SANTOS CARIA, residente em Sever, presente 

à reunião um pedido, datado de 16 de Setembro, último, solicitando a isenção do passe 

escolar, em virtude dos seus fracos recursos económicos não lhe permitirem o 

pagamento do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido este assunto à apreciação da Técnica Superior de  Serviço Social, 

MARIA MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a 

seguinte informação:------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “A requerente tem a seu cargo duas netas devido à mãe ter ficado sem recursos 

financeiros e posteriormente porque refez a sua vida. O pai das menores não contribui 

financeiramente para as despesas. Os avós são pequenos agricultores sem recursos e é 

com muita dificuldade que estão a assumir este compromisso. As dificuldades 
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financeiras do agregado são motivo de prestação de Rendimento Social de Inserção.----- 

----- Pelo exposto sou de parecer de que aluna deverá ser isentada de pagamento de 

passe escolar.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- À consideração superior.”------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  Face à informação técnica favorável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, isentar a referida aluna do pagamento do passe escolar. ============= 

206 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares- Pedido 

de isenção de pagamento de passe escolar ================================   

========== Oriundo da  Senhora FILOMENA EMÍLIA CARDOSO PINHEIRO, 

Encarregada de Educação da aluna, SUSANA PINHEIRO CASTRO, residente em Vila 

Cova  de Caria, presente à reunião um pedido, datado de 21 de Agosto, último, 

solicitando a isenção do passe escolar, em virtude dos seus fracos recursos económicos 

não lhe permitirem o pagamento do mesmo.----------------------------------------------------------- 

----- Submetido este assunto à apreciação da Técnica Superior de  Serviço Social, 

MARIA MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a 

seguinte informação:------------------------------------------------------------------------------------------

----- “A  aluna sofre de doença de foro oncológico no cérebro, desde a idade de um ano, 

pelo que o agregado familiar tem encargos elevados com saúde, desde deslocação á 

comparticipação em próteses e medicação não comparticipada. --------------------------------- 

----- A mãe da aluna não trabalha pois tem que acompanhar a filha nos tratamentos, 

internamentos e consultas.----------------------------------------------------------------------------------
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------- O pai da aluna trabalha na cooperativa agrícola, usufruindo de um salário de € 

500,00, durante dez meses de trabalho. Para além desta remuneração recebe ainda 

uma indemnização por acidente de trabalho de € 800,00 trimestrais. Actualmente é a 

única filha dependente do agregado familiar.----------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto sou de parecer de que deverá ser isentada de pagamento de passe 

escolar, atendendo às elevadas despesas com a saúde da aluna.-------------------------------

----- À consideração superior.”------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica favorável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, isentar a referida aluna do pagamento do passe escolar. ============= 

207 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares- Pedido de 

isenção de pagamento de passe escolar ================================== 

========== Oriundo da  aluna CLAÚDIA SOFIA COELHO LAMEIRAS, residente na 

rua do Toledo, Sarzedo, presente à reunião um pedido, datado de 21 de Agosto, último, 

solicitando a isenção do passe escolar, em virtude de querer continuar a estudar contra 

a vontade de seus pais, que alegam a falta de recursos económicos e não lhe 

permitirem o pagamento do mesmo.---------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido este assunto à apreciação da Técnica Superior de  Serviço Social, 

MARIA MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a 

seguinte informação:------------------------------------------------------------------------------------------

---- “Confirmo as declarações prestadas pela requerente. Foi encaminhada para requerer 

a isenção atendendo á situação exposta da sua pretensão em dar continuidade aos seus 
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estudos contra a compreensão de seus pais, alegando indisponibilidade de recursos 

económicos. Todavia o agregado familiar tem dificuldades económicas pois os pais são 

pequenos agricultores e possuem um rebanho de gado caprino. Os outros filhos, mais 

velhos encontram-se ainda dependentes do agregado familiar, estando o mais velho a 

cumprir serviço militar, e os outros, com 18 e 16 anos, frequentam cursos técnico 

profissionais.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto sou de parecer que a aluna deverá ser isentada de pagamento de 

passe.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- À consideração superior.”------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica favorável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, isentar a referida aluna do pagamento do passe escolar. ============= 

208 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares- Pedido 

de isenção de pagamento de passe escolar ================================ 

========== Oriundo do Senhor HERNANI AFONSO LOUREIRO, Encarregado de 

Educação do aluno CARLOS FILIPE PINTO LOUREIRO, residente em  Vila Nova de 

Paiva, presente à reunião um pedido, datado de 06 de Setembro, último, solicitando a 

isenção do passe escolar, em virtude dos seus fracos recursos económicos não lhe 

permitirem o pagamento do mesmo.---------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido este assunto à apreciação da Técnica Superior de  Serviço Social, 

MARIA MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a 

seguinte informação:------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- “O aluno reside com os tios maternos, devido ao falecimento de sua mãe. O pai 

comparticipa com € 150 para as despesas. As restantes despesas são assumidas pelo 

seu tio. O aluno vivia em Caria e apesar de actualmente residir em Vila Nova de Paiva, 

continuou a estudar na Escola Dr. Joaquim Dias Rebelo, para que não fosse afastado 

igualmente do seu meio escolar com o falecimento da mãe.--------------------------------------- 

----- Atendendo ao facto de que os tios assumiram a sua educação, mas que no entanto 

poderá ser uma situação precária, principalmente no aspecto económico, situação que 

exige a continuidade de apoio social, sou de parecer de que o aluno deverá ser isentado 

de pagamento de passe.------------------------------------------------------------------------------------- 

----- À consideração superior .----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica favorável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, isentar a referida aluna do pagamento do passe escolar. ============= 

209 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares- Pedido 

de isenção de pagamento de passe escolar ================================ 

========== Oriundo da Senhora IDALINA JESUS CARDOSO LOUREIRO, 

Encarregado de Educação da aluna LUCIANA JESUS CARDOSO, residente em  

Arcozelos, presente à reunião um pedido, datado de 04 de Setembro, último, solicitando 

a isenção do passe escolar, em virtude dos seus fracos recursos económicos não lhe 

permitirem o pagamento do mesmo.---------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido este assunto à apreciação da Técnica Superior de  Serviço Social, 

MARIA MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a 
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seguinte informação:------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Agregado familiar constituída pela req1uerente e duas filhas. O cônjuge faleceu em 

05/0705.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A peticionária trabalha como empregada doméstica a horas. As filhas encontram-se 

a estudar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- São beneficiários de prestação de Rendimento Social de inserção. O agregado 

familiar sobrevive com dificuldade, com encargos acrescidos, resultante de dívidas 

contraídas na construção de uma habitação.-----------------------------------------------------------

----- Pelo exposto sou de parecer que a aluna deverá ser isentada do pagamento do 

passe escolar.”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- À consideração superior .----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica favorável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, isentar a referida aluna do pagamento do passe escolar. ============= 

210 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares- Pedido 

de isenção de pagamento de passe escolar ================================ 

========== Oriundo da Senhora MARIA ISILDA PIMENTA PEREIRA FERNANDES, 

Encarregado de Educação da aluna ANDREIA FILIPA PIMENTA FERNANDES, 

residente em  Beira Valente, presente à reunião um pedido, datado de 11 de Setembro, 

último, solicitando a isenção do passe escolar, em virtude dos seus fracos recursos 

económicos não lhe permitirem o pagamento do mesmo.------------------------------------------- 

----- Submetido este assunto à apreciação da Técnica Superior de  Serviço Social, 
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PALMIRA  SANTOS CALHAU LOURENÇO, a mesma prestou a seguinte informação:---- 

----- “ O Agregado familiar do aluno em causa é constituído por 6 elementos. Para além 

dos 2 filhos estudantes (um no 4º. ano e outro no 10º. – ano) o casal tem a seu cargo 1 

cunhado (com problemas graves de coluna ) e o sogro  (dependente pelos problemas de 

velhice, 74 anos).-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- O agregado familiar tem dificuldades económicas pois os pais não exercem trabalho 

fixo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Trabalham como jornaleiros na agricultura, actividade que é incerta, dependendo 

esta actividade da procura naquela zona.--------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto sou de parecer que o aluno deverá ser isentado de pagamento de 

passe.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- À consideração superior .----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica favorável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, isentar o referido aluno do pagamento do passe escolar. ============= 

211 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares- Pedido 

de isenção de pagamento de passe escolar ================================ 

========== Oriundo da Senhora MARIA ISABEL ALMEIDA BATISTA, Encarregado de 

Educação do aluno TIAGO MIGUEL BATISTA CARVALHO, residente em Castelo, 

presente à reunião um pedido, datado de 04 de Setembro, último, solicitando a isenção 

do passe escolar, em virtude dos seus fracos recursos económicos não lhe permitirem o 

pagamento do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido este assunto à apreciação da Técnica Superior de  Serviço Social, 

PALMIRA  SANTOS CALHAU LOURENÇO, a mesma prestou a seguinte informação:---- 

----- “ O Agregado familiar do aluno em causa é constituído por 4 elementos. Os 2 filhos 

são dependentes dos pais, encontrando-se a estudar ambos no 12º. – ano.------------------

----- O agregado familiar tem dificuldades económicas pois os pais não exercem trabalho 

fixo. A mãe trabalha como jornaleira na agricultura, actividade que é incerta, já que esta 

tem dificuldades em arranjar trabalho devido aos problemas de visão.  Pai tem 

problemas graves de alcoolismo e não exerce qualquer tipo de actividade. (situação que 

está a ser acompanhada pelo Centro de Saúde).----------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto sou de parecer que o aluno deverá ser isentado de pagamento de 

passe”.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- À consideração superior .----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica favorável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, isentar o referido aluno do pagamento do passe escolar. ============= 

212 - 710/999/000 – DIVERSOS ========================================== 

========== Oriundo da Escola de Andebol de Moimenta da Beira,  presente à reunião 

um ofício sem número, datado de 04 do corrente mês, a dar conhecimento do calendário 

dos jogos a realizar para o Campeonato Nacional Iniciados Masculinos 1º. Divisão, na 

época 2006/2007, solicitando os respectivos transportes.------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os transportes 

solicitados pela Escola de Andebol de Moimenta da Beira, de acordo com a 
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disponibilidade dos meios próprios desta autarquia. ============================ 

213 – 720/715/000 -  SERVIÇOS DE SAÚDE ================================ 

========== Oriundo do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, 

presente à reunião o oficio número 11056, datado de 02 do corrente mês,  que nesta 

acta se considera integralmente transcrito e dele fica a fazer parte integrante, dando 

conhecimento do “Relatório da Comissão Técnica de Apoio ao Processo de 

Requalificação da Rede de Urgência Geral.”----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, em sua reunião ordinária  

hoje realizada, relativamente ao RELATÓRIO da Comissão Técnica de Apoio ao 

Processo de Requalificação da Rede de Urgência Geral, submetido a discussão pública, 

emite o seguinte parecer:------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “ No âmbito da discussão pública promovida pelo Ministério da Saúde, relativamente 

ao Estudo elaborado pela Comissão Técnica de Apoio ao Processo de Requalificação 

da Rede de Urgência Geral, após demorada e pormenorizada análise, reflexão e 

avaliação das suas implicações directas e indirectas, no contexto do Município de 

Moimenta da Beira e da Sub-Região, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

emitir PARECER FAVORÁVEL às propostas do Relatório, desde que se mantenha o 

SUB localizado neste concelho, com drenagem obrigatória de utentes para o SUP de 

Viseu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esta posição tomada pela Câmara Municipal, não admite outra localização para o 

SUB, com base nos pressupostos e factores, de vária ordem, que a seguir se 
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enunciam:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1- Moimenta da Beira cumpre todos os critérios referidos no Relatório, 

nomeadamente, o da distância/tempo do trajecto, para poder assumir o SUB, dado que 

sendo uma área rural assegura mais de 90% das respostas dentro de 30 minutos e 

menos de 60 minutos ao SUP de Viseu.----------------------------------------------------------------- 

----- 2- Os critérios de justificação, utilizados no Estudo e traduzidos no Relatório 

apresentado, assentaram na REDE DE REFERENCIAÇÃO DE 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE 2001, onde constava já e apenas Moimenta da Beira 

como ponto estratégico dessa rede.-----------------------------------------------------------------------

----- 3- A casuística referente ao número de urgências/ano no SAP, sendo de 33 000, é 

superior ao conjunto de atendimentos na restante área de referência projectada para o 

SUB.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 4- A população residente, mesmo tendo em conta os dados censitários do INE, é 

largamente superior à apresentada pelos concelhos da área de incidência do SUB. -------

----- Acresce ainda que, para além desses dados revelados pelos Censos, Moimenta da 

Beira apresenta uma dinâmica social, educacional e empresarial que implica um número 

muito elevado de activos, provenientes dos concelhos vizinhos, que apesar de aqui não 

residirem, representam um risco acrescido de sinistralidade, quer em termos laborais 

quer em termos de mobilidade. Referimo-nos concretamente à existência de um Parque 

Industrial de média dimensão, onde laboram várias empresas com actividade industrial 

de risco elevado, designadamente as de metalomecânica, bem como as que exploram e 
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transformam granitos e madeiras, sendo o concelho com o tecido empresarial mais 

consistente e representativo de toda a área de abrangência do SUB.--------------------------- 

----- 5- Moimenta da Beira sempre apresentou, e mantém, uma centralidade sub-regional 

apreciável, nomeadamente, na área da Educação, possuindo uma Escola Secundária 

com 3º Ciclo, com uma população de cerca de 1200 alunos, uma Escola Profissional, 

com cerca de 200 alunos, uma Escola de 2º Ciclo, com cerca de 300 alunos, 16 Escolas 

Básicas de 1º Ciclo, com cerca de 550 alunos, 15 Jardins de Infância da Rede Pública, 

com cerca de 350 crianças e 2 Jardins de Infância com Creche da Rede Privada, com 

cerca de 100 crianças. De referir que uma grande parte da população escolar que 

frequenta a Escola Secundária/3 e a Escola Profissional é proveniente de todos os 

concelhos vizinhos. Para além disso, há a destacar a existência de um Tribunal de 

Comarca, ao qual acorrem utentes de todos os concelhos limítrofes; a Cooperativa 

Agrícola do Távora que concentra a maior parte da produção frutícola e vitícola da 

região, para além de outras associações de produtores, com diversas formas jurídicas, 

como é exemplo a Associação de Fruticultores da Beira Távora, que tendo sede em 

Moimenta da Beira, tem também uma área social de influência que atinge, entre outros, 

todos os concelhos limítrofes e um Centro de Coordenação de Transportes que sustenta 

e coordena uma adequada rede de carreiras públicas que servem a sub-região, 

reforçando esta localização estratégica, mas como é evidente, potenciando um 

acréscimo significativo do risco de sinistralidade.------------------------------------------------------ 

----- 6- A localização geográfica estratégica de Moimenta da Beira, no cruzamento da 
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EN323, EN 313, EN 329 e da EN226, vias com elevado volume de tráfego, incomparável 

na área de abrangência do SUB, com os riscos de sinistralidade rodoviária que essa 

situação comporta, reforça a justificação da implantação do SUB na área deste 

concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 7- A tradição de prestação de adequados cuidados de saúde em Moimenta da 

Beira, assegurada por um Corpo Médico, Técnicos de Saúde, Enfermeiros e Auxiliares, 

de reconhecida competência, em quantidade e qualidade apreciável, quer através do 

SAP quer através das Farmácias (3), das várias Clínicas privadas, bem como do Corpo 

de Bombeiros Voluntários especializados e apetrechados para acorrerem a situações de 

emergência, promoveram condições de preferência aos utentes, não só do concelho de 

Moimenta da Beira e aos da área de influência do SUB, mas também aos dos concelhos 

vizinhos de Tabuaço, Tarouca e Armamar, o que aliás justifica o elevado número de 

atendimentos/ano no SAP.---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 8- Qualquer proposta alternativa, que não tenha em conta os critérios atrás 

enunciados, aliás de acordo com os critérios de avaliação constantes do 

Estudo/Relatório, não serve, definitivamente, a população desta sub-região. Muito 

menos se aceita que, excepcionalmente, se possa querer relevar equipamentos 

recentemente construídos, porquanto, não concentram nem reúnem todo o conjunto de 

recursos indispensáveis, para um bom funcionamento do SUB. Além do mais, o aspecto 

das instalações físicas, não representa senão uma pequena parte de todo o 

investimento necessário quer em meios técnicos quer humanos, indispensáveis ao bom 
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funcionamento do SUB.---------------------------------------------------------------------------------------

----- 9- Apesar de tudo, se o factor “instalações” vier a ser sobrevalorizado, a Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira manifesta completa disponibilidade, para em conjunto 

com o Ministério da Saúde, proceder à conveniente e adequada adaptação das actuais 

instalações existentes ou mesmo à construção de um módulo independente, para o 

funcionamento do SUB, possuindo já para o efeito terreno contíguo disponível, 

devidamente preparado e infraestruturado, nas melhores condições.--------------------------- 

----- 10- Mais foi deliberado, remeter este Parecer ao Gabinete da Secretária de Estado 

Adjunta e da Saúde, dando também conhecimento às seguintes entidades:------------------ 

----- Sub-Região de Saúde de Viseu;---------------------------------------------------------------------- 

----- Administração Regional de Saúde do Centro;---------------------------------------------------- 

----- Governo Civil de Viseu;--------------------------------------------------------------------------------- 

----- Associação Nacional de Municípios;---------------------------------------------------------------- 

----- Aos Deputados do Círculo Eleitoral de Viseu;---------------------------------------------------- 

----- À Direcção do Centro de Saúde de Moimenta da Beira;--------------------------------------- 

----- À Comissão Municipal de Saúde;-------------------------------------------------------------------- 

----- À Ordem dos Médicos”. ============================================= 

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 
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Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo seguidamente distribuída, 

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

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

18H15============================================================== 
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