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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SEIS DE DEZEMBRO DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 27/06  

========== Aos seis dias do mês de Dezembro 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, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 21 de 

Novembro de 2005, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, 

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 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 outros na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 02 de Novembro de 2005, exarada a folhas 6, ponto 005, do livro de 

actas 123, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a todos os seus 

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

Setembro. =========================================================== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H00. ===================================== 

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

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

JUSTIFICAR a falta do Vereador, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, por se 

encontrar doente. ===================================================== 

01 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

114 – 020/023/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Resolução do Conselho Geral ========================================== 

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

circular nº. 160/2006-AG, datada de 17 de Novembro, último, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a enviar a 

resolução aprovada pelo seu Conselho Geral, sobre as propostas da Lei de Finanças 

Locais e do Orçamento de Estado para 2007, sobre a preparação do QREN 2007-2013    

e, ainda, sobre as medidas a tomar face às consequências das recentes intempéries. ---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar integralmente com 

as conclusões insertas na referida Resolução do Conselho Geral da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses. ======================================= 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA                                                                                           

“ Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

115 - 110/110/000 – ACORDO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA 

FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GPS PARA TÁXIS – 
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Aprovação de proposta ================================================ 

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

19 de Setembro de 2005, exarada a folhas 192, ponto 193, do livro de actas 122, em 

que foi deliberado estabelecer individualmente com os profissionais de Táxi interessados 

um contrato de prestação de serviços, que implique colocação de publicidade 

promocional do Município, bem como colaboração na informação sobre a gestão 

cuidada das infraestruturas públicas, determinando um valor máximo de 500 euros 

anuais, presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada de 

30 de Novembro, último, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------- 

----- “Hoje assistimos a uma revolução do mundo comunicacional que produz grandes 

mutações nas organizações. Obriga-as a serem objectivas e selectivas na estratégia dos 

meios a utilizar e no conteúdo da mensagem a difundir, por forma a que o esforço 

financeiro produza os efeitos desejados – Atrair a Atenção dos Potenciais Visitantes e 

Investidores.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesta perspectiva, e para dar a conhecer e difundir a imagem do Município de 

Moimenta da Beira e suas potencialidades, promovendo o património, a cultura, o 

desporto, entre outras temáticas que nos caracterizam e nos conferem uma identidade 

própria, considera-se oportuno um estabelecimento de parceria com quem desenvolve a 

actividade de Transportes Públicos de Aluguer em Veículos de Passageiros, 

nomeadamente Táxis, para afixação de publicidade nos seus veículos, permitindo assim, 

levar a publicidade às pessoas, onde quer que elas estejam, beneficiando de uma 
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audiência permanente, garantida pelo conceito de publicidade móvel, que no caso 

presente obedece aos preceitos estipulados no Acordo de Colaboração Financeiro 

anexo”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A referida proposta vem acompanhada de um Acordo de Colaboração Financeira, 

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

que concretiza a referida parceria com os profissionais de táxis que se mostrem 

interessados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea b), do nº. 

4, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, aprovar os termos do referido 

Acordo de Colaboração Financeira a assumir com os taxistas interessados, autorizando 

o Senhor Presidente a proceder à sua assinatura. ============================= 

116 – 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS  - Horário de funcionamento de 

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

========== Nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 68ª., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, presente à reunião para ratificação o Despacho do Senhor 

Vice-Presidente, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, datado de 15 do corrente mês, a 

deferir o seguinte horário de Funcionamento de Estabelecimento Comercial: ---------------- 

----- VITOR MANUEL SANTOS SILVA, com estabelecimento comercial de “VESTUÁRIO 

E ACESSÓRIOS", sito no lugar do Farol, nº. 13, nesta Vila: ---------------------------------------

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

12H30 às 14H30 e sem encerramento semanal”.----------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

117 – 610/611/000 – FEIRAS – Pedido de alteração do dia ===================== 

========== Oriundo da Associação de Feirantes das Beiras, com sede em Pascoal, 

Viseu, presente à reunião o ofício nº. 101/06, datado de 24 de Novembro, último, que 

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

que, pelas razões ali descritas, solicita a antecipação da feira que coincide com o dia 01 

de Janeiro de 2007 para 31 de Dezembro de 2006. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a antecipação da data da feira para o dia 31 de 

Dezembro de 2006, por se tratar de um Domingo, acarretaria um substancial acréscimo 

de lixo acumulado em dois dias seguidos, criando uma imagem pouco atractiva nesta 

época festiva, para além de se afigurar pouco provável que o comércio local opte pela 

abertura no referido dia, e, ainda, porque o Regulamento Municipal, em vigor, apenas 

prevê o adiamento para o dia seguinte, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

recomendar que se mantenha o dia 01 de Janeiro de 2007, para a realização da referida 

feira, dado que o evento beneficia da disponibilidade de mais público por ser feriado 

nacional, mesmo que tal data possa implicar um esforço adicional da Câmara no sentido 

do pagamento de trabalho extraordinário no serviço de limpeza. ================== 

02.02 DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

118 – 210/200/100 – RECEITAS DE FUNDOS – Receitas Próprias – TMDP – Taxa 

municipal de direitos de passagem a fixar para o ano de 2007 – Comunicação da 
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Assembleia Municipal ================================================= 

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

08 de Novembro, último, exarada a folhas 54, ponto 44 deste livro de actas, em que foi 

deliberado fixar a taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) em 0,25%, presente à 

reunião o ofício n.º 33, datado de 29 do mesmo mês, da Assembleia Municipal 

informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, foi deliberado, por 

unanimidade, aprovar a referida taxa municipal de direito de passagem – TMDP – para 

o ano de 2007, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal.- 

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

119 – 210/200/200 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – Taxa a aplicar 

em 2007 – Comunicação da Assembleia Municipal ========================== 

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

08 de Novembro, último, exarada a folhas 50, ponto 43 deste livro de actas, em que foi 

deliberado, nos termos das alíneas b) e c), do nº. 1, do artigo 112º., do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, fixar a taxa de 0,8, para os prédios urbanos e 0,4 para 

os prédios urbanos avaliados, presente à reunião o ofício n.º 32, datado de 29 do 

mesmo mês, da Assembleia Municipal informando que, em sua sessão ordinária 

realizada no mesmo dia, foi deliberado, por maioria, com 33 (trinta e três) votos a favor e 

3 (três) votos contra, aprovar e fixar as taxas do IMI, nos precisos termos apresentados 

e aprovados pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 
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120 – 210/202/000 – 310/387/008 – EMPRÉSTIMOS – PRONORTE – Programa 

Operacional do Norte – Pedido de Autorização para contratação de um 

empréstimo de médio e longo prazos, com juros bonificados,  até ao montante de 

€ 607.986,85 – QCA III – Construção do Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira – 

Comunicação da deliberação da Assembleia Municipal ====================== 

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

22 de Novembro, último, exarada a folhas 107,  ponto 081, deste livro de actas, em que 

foi deliberado submeter este assunto à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 

e para efeitos de cumprimento do disposto na alínea d), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei 

nº. 169/99, de 18 de Setembro, presente à reunião o ofício n.º 34, datado de 29 do 

mesmo mês, do referido órgão deliberativo, a comunicar que foi deliberado, por 

unanimidade, autorizar a contratação do referido empréstimo.------------------------------------ 

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

contratar junto do Banco BPI, S.A., um empréstimo de médio e longo prazos, com juros 

bonificados, até ao montante de € 607.986,85 (seiscentos e sete mil, novecentos e 

oitenta e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos), para financiamento do projecto 

“Construção do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Moimenta da Beira”, com uma 

taxa nominal variável correspondente à EURIBOR a 6 meses, acrescida de um “spread” 

de 0,08%, e de acordo com as restantes condições propostas. ----------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dar conhecimento desta 

deliberação às instituições de crédito concorrentes, devendo, igualmente, ser 
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comunicada ao Banco BPI, S.A., a aceitação do referido empréstimo, nas condições 

propostas, no sentido de dar continuidade à tramitação deste processo, nas suas 

diversas vertentes, com vista a que o Município, detentor que seja do respectivo plano 

de amortização, incluindo juros e bonificações, possa remeter à Comissão de 

Coordenação de Desenvolvimento da Região Norte a respectiva candidatura à linha de 

crédito prevista no eixo 1, medida 1.7, no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio. ==   

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

directamente respeito ao Vereador JORGE DE JESUS COSTA, o mesmo ausentou-se 

da reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea a), do n.º1, do 

art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 

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

121 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOBOS UIVAM 

– II Festival Gastronómico do Cogumelo e da Caça das Terras do Demo – Pedido 

de subsídio ========================================================= 

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

ofício G/93/2006, informando que realizou no passado dia 26 de Novembro, no lugar do 

Senhor dos Aflitos, Freguesia de Caria, o “II Festival Gastronómico do Cogumelo e da 

Caça das Terras do Demo”, pelo que  solicita a atribuição de um subsídio no valor de € 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros), para fazer face às despesas decorrentes de 

tal evento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O referido ofício vem acompanhado de um orçamento no valor de € 7.645,00 (sete 

mil seiscentos e quarenta e cinco euros).--------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, a Chefe de Secção, ELSA MARIA FERREIRA MARIANA LOUREIRO, 

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------

----- “A Câmara Municipal, desde o ano 2004, até à presente data, atribuiu a esta 

Associação subsídios no montante de 15.184,19 € (quinze mil cento e oitenta e quatro 

euros e dezanove cêntimos), tendo sido pago o montante de 4.500 € (quatro mil e 

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

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

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

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

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

económica 04/040701, onde em 13 de Outubro, último, existia um saldo disponível de € 

7.154,81 (sete mil cento e cinquenta e quatro euros e oitenta e um cêntimos), estando o 

mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.5.2., código 0101 e 

projecto nº 38/2004, no montante de € 4.865,81 (quatro mil, oitocentos e sessenta e 

cinco  euros e oitenta e um cêntimos)”.------------------------------------------------------------------- 

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

Desenvolvimento Rural Lobos Uivam um subsídio no montante de € 2.250,00 (dois mil, 

duzentos e cinquenta euros), correspondente a 50% do custo do aluguer da tenda, dado 

que considera que as restantes despesas podem ser recuperadas no decurso das 
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actividades desenvolvidas no referido evento. ================================ 

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

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

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

122 – 210/207/000 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE APOIO À 3ª IDADE - Pedido de 

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

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

ofício, sem número e datado de 16 de Novembro, último, registado nesta Câmara 

Municipal no mesmo dia, sob o n.º 8428, solicitando a atribuição de um subsídio no 

montante de € 951,08 (novecentos e cinquenta e um euros e oito cêntimos), para fazer 

face a várias despesas inerentes com as viaturas propriedade daquela Associação, nos 

termos do artigo 3.º, do Protocolo celebrado entre as duas Instituições e aprovado em 

reunião de 04 de Outubro do ano de 1995.------------------------------------------------------------- 

----- 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 23 de Outubro, último, existia um saldo disponível de € 

1.009,47  (mil e nove euros e quarenta e sete cêntimos)”. ----------------------------------------- 

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

de Apoio à 3ª. Idade um subsídio no montante de € 1.000,00 (mil euros), para os fins 
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propostos. =========================================================== 

123 – 210/207/000 – CENTRO SOCIAL DE ESPINHEIRO – Pedido de subsídio ===== 

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

ofício, sem número e datado de 30 de Novembro, último, registado nesta Câmara 

Municipal no mesmo dia, sob o n.º 8940, solicitando a atribuição de um subsídio para 

comparticipar as despesas da recuperação da cobertura do centro social, que se 

encontra bastante degradado. O referido ofício vem acompanhado de um orçamento no 

valor de € 10.500,00 (dez mil e quinhentos euros). --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a situação excepcional desta intervenção, face à 

avaliação técnica efectuada à estrutura da cobertura, configurando risco iminente de 

derrocada, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro Social do Espinheiro 

um subsídio no montante de 5.000,00 (cinco mil euros), assumindo o compromisso de 

inscrever no orçamento do próximo ano uma verba no mesmo montante para os fins 

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

124 – 210/997/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Lei de Finanças Locais ================================================ 

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

e-mail, datado de 16 de Novembro, último, acompanhado de um comunicado do 

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

----- ”A Assembleia da República aprovou hoje a proposta governamental de Lei de 

Finanças Locais. A Associação Nacional de Municípios Portugueses considera que este 
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diploma, tal como está, vai prejudicar Portugal e lesar os anseios e interesses das 

populações.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A ANMP reitera a sua frontal oposição à Proposta da nova Lei de Finanças 

Locais, a ANMP lembra que ela cria limitações à autonomia municipal; prejudica 

gravemente a coesão territorial e nacional; impõe de novo aos Municípios o 

crescimento zero, enquanto o governo vai aumentar as suas receitas; viabiliza 

que a Administração Central continue a endividar-se e a alimentar as insaciáveis 

empresas públicas; prejudica os pequenos Municípios, sobretudo os do interior, 

ampliando assimetrias e levando à existência de dois países no mesmo Portugal; 

e cria critérios de distribuição que conduzirão a diminuições caóticas nas 

receitas, que podem levar muitos Municípios, a partir de 2009, à insolvência.--------- 

----- Em sede de especialidade foram introduzidas alterações no quadro do regime 

transitório de endividamento, dando razão à ANMP, quando são retirados dos limites de 

endividamento os empréstimos que já estavam excepcionados anteriormente. A ANMP, 

em relação aos cálculos efectuados, congratula-se com o facto dos deputados da 

maioria, no Parlamento, reconhecerem integralmente a razão que nos assiste, quando 

dizemos que o Ministério da Administração Interna se tinha enganado quanto ao número 

de Municípios prejudicados.--------------------------------------------------------------------------------- 

----- Este diploma mantém uma inaceitável ingerência governamental nas competências 

das autarquias, apesar da alteração de 3 para 1 Ministro (o Ministro das Finanças) como 

responsável pela autorização para excepcionar o limite de endividamento para 
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empréstimos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A possibilidade da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, poder reduzir a 

taxa de Derrama para as empresas com um volume de negócios inferior a 150 mil 

euros, é uma medida positiva, mas insuficiente, já que a ANMP defende que os 

Municípios possam regulamentar globalmente a existência de taxas reduzidas 

diferenciadas de Derrama, conforme as actividades a que se dedicam as 

empresas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A ANMP considera que o processo legislativo não está ainda terminado, 

aguardando, tranquilamente, a sua conclusão” . ----------------------------------------------------- 

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

125 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2006 - 

10ª Alteração – Conhecimento ========================================== 

========== No âmbito da competência delegada fixada pela deliberação tomada na 

primeira reunião deste Executivo, realizada em 02 de Novembro de 2005, exarada a 

folhas 3, ponto 004, do livro de actas n.º 123, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do 

artigo 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, presente à reunião a 10.ª Alteração ao Orçamento, no montante de € 

207.687,00 (duzentos e sete mil, seiscentos e oitenta e sete euros) a que corresponde, 

igualmente, a 10ª. Alteração às Grandes Opções do Plano, no montante de € 

255.279,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil duzentos e setenta e nove euros), na 

coluna de inscrições/reforços, e de € 286.831,00 (duzentos e oitenta e seis mil 
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oitocentos e trinta e um cêntimos), na coluna de diminuições/anulações, que nesta acta 

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

Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 7 de Novembro último.------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

126 – 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, presente à reunião o quadro síntese, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica 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 Outubro, último. ------------------------------------------------------ 

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

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

127 – 130/151/700 – BENS IMÓVEIS – PAVILHÃO DO LUGAR DAS QUEIMADAS, 

SITO NA BARRAGEM DO VILAR ======================================== 

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

11 de Outubro, último, em que foi deliberado aprovar a minuta do contrato administrativo 

de arrendamento do pavilhão referido em epígrafe, presente à reunião uma carta do 
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Senhor Bruno Alexandre Xavier, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que solicita a revisão do montante da renda a 

pagar, propondo o valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros) por mês. --------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a posição assumida na 

deliberação tomada na reunião realizada em 16 de Agosto, último, pelo que deve ser 

informado o requerente que serão accionados os procedimentos legais com vista à 

rescisão da adjudicação, com todas as implicações legais que daí decorrerem, caso não 

seja celebrado o contrato administrativo de arrendamento e pagas as respectivas 

rendas em atraso, no prazo de dez dias a contar da data da notificação. ============ 

“Tesouraria” 

128 -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

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

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 187.080,34 (cento e 

oitenta e sete mil e oitenta euros e trinta e quatro cêntimos), assim discriminado: ---------- 

                                      a) Dotações Orçamentais ...................................., €     56.070,18   

                                      b) Dotações não Orçamentais ............................ , €   131.010,16 

                                                                               TOTAL  ....................... , €  187.080,34  

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 
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129 - 310/300/104 - 310/300/226 - EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUAS DE 

ABASTECIMENTO E RESIDUAIS DE CASTELO - Compensação de trabalhos a 

menos não executados  por trabalhos a mais a executar - Aprovação ===========  

========== Oriundo do Chefe da Divisão de Obras Municipais, EDUARDO MANUEL 

MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação n.º INF210/DOM/2006, datada de 

22 de Novembro, último, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------- 

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

----- - Ao longo da execução da empreitada em referência, tem-se verificado, no 

seguimento das várias visitas à obra e durante as várias reuniões de trabalho, a 

necessidade de executar trabalhos, cuja quantidade não se encontra prevista nas 

medições contratuais, que se consideram indispensáveis ao bom acabamento da 

empreitada, incluídos agora no mapa de medições e orçamento respectivo. A sua 

descrição e contabilização encontra-se anexa à presente e no mapa referido, 

correspondente o valor total de 20.692,17 €, não incluindo IVA, para os trabalhos a 

executar efectivamente, em substituição dos trabalhos a menos, também descritos em 

mapa anexo, dentro do mesmo valor contabilístico; -------------------------------------------------- 

----- - Diga-se, em abono da verdade, que esta solução impõe-se como única, com 

resultados admissíveis e adequados ao bom acabamento da empreitada em questão, 

sendo possível ainda executá-la utilizando o valor contabilístico de – 20.692,18 € 

(trabalhos a menos), não incluindo o IVA, correspondente aos trabalhos descritos no 

mapa de medições contratual que se anexa; ---------------------------------------------------------- 
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----- - Mais se informa V.ª Exa. que a presente compensação não traduz acréscimo da 

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

da empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Verificados que foram os pressupostos no número um do Art.º 31.º do Decreto-Lei 

n.º 59/99 de 2 de Março, sou de opinião que a presente proposta de compensação de 

trabalhos a menos com trabalhos a mais está conforme com a possibilidade permitida 

pelo número quatro do mesmo Art.º 31.º, visto tratar-se aqui de trabalhos da mesma 

espécie dos da empreitada objecto do contrato de adjudicação”. -------------------------------- 

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 

compensação de trabalhos a mais pelos trabalhos a menos referidos na informação 

técnica, no montante de € 20.692,17 (vinte mil, seiscentos e noventa e dois euros e 

dezassete cêntimos), devendo serem elaborados os respectivos autos de medição. ===  

130 - 310/300/222 - CONSTRUÇÃO DA ETAR FOSSA SÉPTICA E TRINCHEIRA 

FILTRANTE EM PEVA - Auto de Recepção Provisória ======================== 

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

25 de Março de 2002, exarada a folhas 240, ponto 272, do livro de actas n.º 103, em que 

foi deliberado adiar a recepção provisória da obra em epígrafe até à recepção da 

respectiva candidatura e, não tendo a Direcção Regional do Ambiente do Ordenamento 

do Território – Norte emitido parecer sobre a mesma, novamente presente à reunião o 

auto de recepção provisória, datado de 11 de Fevereiro de 2002, que nesta acta se 
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considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual se 

verifica que os trabalhos se encontram executados de acordo com o inicialmente 

previstos e em condições de serem recebidos provisoriamente. --------------------------------- 

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

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

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do artigo 223.º e 

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

----- c) Que o Chefe da DOM, Engenheiro EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, 

elabore a respectiva conta final, no prazo de 44 dias, nos termos do nº. 1, do artº. 220º., 

do Decreto-Lei acima referido; ----------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Que, para os efeitos previstos no artigo 229.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, a contagem do prazo de garantia da obra se inicie em 11 de Fevereiro de 2002, 

data em que foi concluída. =============================================== 

131 - 310/300/222 - CONSTRUÇÃO DA ETAR FOSSA SÉPTICA E TRINCHEIRA 

FILTRANTE EM PEVA - Trabalhos a Mais - Auto de Recepção Provisória ======== 

========== Oriundo da Comissão de Recepção, constituída pelo Engenheiro Civil 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA,  como representante desta Câmara e pelo 

Engenheiro JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, como representante da firma 

CONSTRUÇÕES DEMO, LDA., presente à reunião o auto de recepção provisória, 

datado de 23 de Novembro de 2006, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual se verifica que os trabalhos 
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se encontram executados de acordo com o inicialmente previstos e em condições de 

serem recebidos provisoriamente. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais informa o referido auto recepção provisória que a obra em epígrafe foi 

concluída em 11 de Fevereiro de 2002, data a partir da qual deverá ser iniciada a 

contagem do prazo de garantia, designadamente para os efeitos previstos no artigo 

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

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

----- a) Considerar os referidos trabalhos a mais recebidos provisoriamente; ----------------- 

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do artigo 223.º e 

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

----- c) Que o Chefe da DOM, Engenheiro EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, 

elabore a respectiva conta final, no prazo de 44 dias, nos termos do nº. 1, do artº. 220º., 

do Decreto-Lei acima referido; ----------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Que, para os efeitos previstos no artigo 229.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, a contagem do prazo de garantia da obra se inicie em 11 de Fevereiro de 2002, 

data em que foram executados os trabalhos a mais. =========================== 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

132 - 310/302/154 - CONSTRUÇÃO DA VARIANTE ESCOLAR E ÁREAS 

ADJACENTES - ARRUAMENTO DE ACESSO AO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 

MUNICIPAL - Compilação técnica da empreitada ============================ 

========== Oriundo do Chefe da Divisão de Obras Municipais, EDUARDO MANUEL 
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MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação n.º INF208/DOM/2006, datada de 

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

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

----- Após o saneamento do problema relacionado com o abatimento da caixa de 

pavimento e fundação de parte do passeio pedonal do arruamento em referência, e na 

posse da Compilação Técnica da Obra, que se anexa, as partes envolvidas concluíram 

estarem reunidas as condições para elaboração do Auto de Recepção Provisória da 

obra.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

133 - 310/302/154 - CONSTRUÇÃO DA VARIANTE ESCOLAR E ÁREAS 

ADJACENTES - ARRUAMENTO DE ACESSO AO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 

MUNICIPAL - Auto de Recepção Provisória  =============================== 

========== Oriundo da Comissão de Recepção, constituída pelo Engenheiro Civil 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA,  como representante desta Câmara e pelo 

Engenheiro Civil RUI PEDRO LOPES GONÇALVES DE AZEVEDO, como representante 

da firma MONTEADRIANO – Engenharia e Construção, S.A., presente à reunião o auto 

de recepção provisória, datado de 21 de Novembro de 2006, que nesta acta se 

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

verifica que os trabalhos se encontram executados de acordo com o inicialmente 

previstos e em condições de serem recebidos provisoriamente, nos termos do art.º 

219.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade: ----------- 

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

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do artigo 223.º e 

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

----- c) Que o Chefe da DOM, Engenheiro EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, 

elabore a respectiva conta final, no prazo de 44 dias, nos termos do nº. 1, do artº. 220º., 

do Decreto-Lei acima referido; ----------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Que, para os efeitos previstos no artigo 229.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, a contagem do prazo de garantia da obra se inicie em 21 de Novembro de 2006, 

data em que foi concluída. =============================================== 

134 - 310/302/167 - RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS - LIGAÇÃO CENTRO DE SAÚDE / BAIRRO 

DA SARZEDA - Projecto de execução - Aprovação ========================== 

========== Oriundo do Chefe da Divisão de Obras Municipais, EDUARDO MANUEL 

MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação n.º INF211/DOM/2006, datada de 

23 de Novembro, último, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------- 

----- “Com a presente proposta de projecto de execução pretende-se reabilitar e dotar a 

Vila de Moimenta da Beira de um novo arruamento urbano, o qual, para além de garantir 

a infra estruturação necessária à frente urbana prevista para esta zona, irá permitir um 

melhor ordenamento do tráfego que já utiliza os arruamentos de ligação já existentes. -- 

----- Procurou-se assim, dotar esta nova via com um perfil transversal de 4,0 m + 4,0 m, 
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de faixa de rodagem, 5,0 m de estacionamento transversal e 2,0 m de cada lado, para 

passeios pedonais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A estimativa orçamental para a execução dos trabalhos correspondentes apresenta 

um custo total de 152.188,67 €, valor ao qual deverá acrescer o IVA à taxa legal em 

vigor”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

para a referida empreitada. ============================================== 

135 - 310/302/412 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA VILA DE 

LEOMIL - 2ª. FASE - Expropriação amigável de imóvel - Relatório de avaliação === 

========== Oriundo do Senhor AURÉLIO ANTÓNIO FELISBERTO DO CARMO, na 

qualidade de Perito Avaliador, presente à reunião a carta que acompanha o Relatório de 

Avaliação, datado de 11 de Setembro, último, registado nesta Câmara sob o n.º 6721, 

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

em que, pelas razões ali descritas, conclui que a avaliação do imóvel em causa deve ser 

no montante de € 28.000,00 (vinte e oito mil euros). ------------------------------------------------ 

----- Relativamente a este assunto, o Senhor Presidente da Câmara exarou na referida 

carta o seguinte despacho: --------------------------------------------------------------------------------- 

----- “ Em tempo: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Atento ao presente relatório, que carece de rigor técnico e está completamente 

desfasado, quer da realidade do mercado, quer dos valores apurados pela avaliação 

fiscal, submeto o assunto à reunião de Câmara.” ----------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Reconhecendo a Câmara que o valor da avaliação não tem rigor 

técnico e está, efectivamente, desfasado da realidade, a mesma deliberou, por 

unanimidade, designar como novo perito avaliador, o Engenheiro HERCÍNIO ALVIM 

MARINHO, residente em Lamego, constante da lista oficial do Tribunal da Relação do 

Porto. ============================================================== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

136 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

de actas 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 "PROCESSO SIMPLES DEFERIDO COM CONDICIONANTES", " 

PROJECTO DE INSTALAÇÃO DE ARMAZENAGEM DE GASES DE PETRÓLEO 

LIQUEFEITOS DEFERIDO" e "PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS"  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 DEFERIDO COM CONDICIONANTES: =================== 

----- JOÃO SANTOS FERNANDES, para colocação de placa em  arrumos, com a área 
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de 40m2, e abertura de um portão, que pretende levar a efeito na Rua do Soalheiro, na 

Vila de Alvite, a que se refere o Proc.º356.06, devendo o requerente entregar os cálculos 

de estabilidades da respectiva placa, no acto do levantamento da licença; -------------------  

PROJECTO DE INSTALAÇÃO DE ARMAZENAGEM DE GASES DE PETRÓLEO 

LIQUEFEITOS DEFERIDO: ============================================= 

----- REPSOL BUTANO PORTUGAL, R.B., S.A., para instalação de um reservatório 

subterrâneo de armazenagem de gases de petróleo liquefeito,  com capacidade útil de 

2,40m3, nas instalações da Firma " Enchidos Artesanais Tia Marquinhas, Ld.ª", para 

consumo próprio que se destina a alimentar os aparelhos de queima, que pretende levar 

a efeito no lote B1, sito no Parque Industrial, Freguesia de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 244.06. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- RUI AMÂNDIO DE FIGUEIREDO CLEMÊNCIO, para reconstrução de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Eirô", Freguesia 

de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 57.06; -----------------------------------------------------------  

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

137 – 360/338/289.96 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de uma habitação - Telas finais =============================== 

========== Oriundas dos Senhor JOSÉ GOMES LUZES, presentes à reunião as telas 

finais relativas à construção de uma casa de habitação, que pretende levar a efeito no 

lote n.º 28, sito no Bairro do Centro de Saúde, nesta Vila de Moimenta da Beira. ----------- 



 FlFlFlFl.169 
______________ 

 
                                                           06.12.06 

 
Liv º .  127L iv º .  127L iv º .  127L iv º .  127     

                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 

                                                                   

 

----- Submetido o processo 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. --------------------------------------- 

----- Salienta-se que as alterações realizadas não se reflectiram só ao nível do projecto 

de arquitectura. Por conseguinte, o requerente já entregou o projecto de redes prediais 

de água e esgotos". ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

138 – 360/338/11.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura e de 

especialidades - Ampliação de uma habitação unifamiliar - Reapreciação ======== 

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

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

GOVERNO MARQUES, relativamente à reapreciação do projecto de arquitectura e 

apreciação dos projectos de especialidades referentes à ampliação de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Vinha",  Freguesia de Vilar, 

presentes à reunião os processos, acompanhados da resposta, por escrito e da 

informação técnica n.º 247/DPOM/2006, datada de 16 de Novembro, último da DIVISÃO 

DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritas e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 
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descritos, emite parecer favorável com condicionantes.--------------------------------------------- 

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

arquitectura, aprovar os projectos de especialidades e emitir a respectiva licença de 

construção, devendo o requerente entregar uma declaração emitida pela Ordem dos 

Engenheiros, onde confirme que o técnico se encontra inscrito, até ao acto do 

levantamento da respectiva licença. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar ao requerente a entrega do 

documento de legitimidade, aquando do levantamento da licença de utilização. ======= 

139 – 360/338/190.03 – OBRAS PARTICULARES – construção de uma vacaria - 

Alteração ao projecto inicial - Projectos de especialidades - Novo projecto de rede 

de águas e esgotos =================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor MÁRIO DA SILVA 

RIBEIRO as correcções referidas na informação técnica n.º 92-OS/DPOM/06, datada de  

21 de Agosto, último,  relativamente à alteração ao projecto inicial de uma vacaria, sita 

no lugar denominado "Fontainhas", Freguesia de Alvite, presente à reunião o processo. - 

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

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

----- "Em resposta ao ofício destes serviços n.º 6033, emitido em 31 de Agosto de 2006, 

foi entregue novo projecto da rede de esgotos previsto para o estabelecimento em 

causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O processo poderá ser submetido a parecer final, se a Exmª. Câmara assim o 

entender". -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao 

projecto inicial e emitir a respectiva licença de construção. =======================  

140 – 360/347/11.06 – OBRAS PARTICULARES – Destaque de parcela - Resposta à 

audiência do interessado ============================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Senhora SÓNIA 

CRISTINA CORREIA DE JESUS, relativamente ao destaque de uma parcela de terreno 

com a área de 10.000,00m2 de um prédio com 30.000,00m2 existente no lugar 

denominado "Cabreira", Freguesia de Caria, presente à reunião o processo, 

acompanhado da resposta, por escrito, trazendo inserta a informação técnica da 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, 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 existem infra-estruturas no local em causa, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o destaque da referida parcela e emitir a respectiva 

certidão, nos termos do n.º 5, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04 de Julho. ========================= 

141 – 360/347/6.02 – LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES –  Operação de 

loteamento - Alteração do projecto ======================================= 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

13 de Setembro, último, exarada a folhas 141, ponto 117, do livro de actas nº. 126, em 

que foi deliberado solicitar à firma PAVILOTES - Construções, Ld.ª a apresentação de 

um projecto de alterações, respeitando as condições insertas na informação técnica n.º 

49-LS/DPOM/2006, relativamente à operação de loteamento, que pretende levar a efeito 

no lugar denominado " Ribeira ou Tapada", na Freguesia de Leomil, presente à reunião 

o processo acompanhado da resposta, por escrito, trazendo inserta a informação técnica 

da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta 

se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante em que, 

pelos motivos alí descritos, mantém o parecer desfavorável. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à interdependência conjuntural e funcional relativamente aos 

loteamentos adjacentes, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a operação do 

loteamento, com base nas condicionantes que a seguir se referem: ---------------------------- 

----- 1. Que a emissão do respectivo alvará de loteamento fique condicionada à garantia 

de execução do arruamento A, pertencente ao loteamento a que corresponde o 

processo n.º 04/02, titulado pela Firma Urbe 96 e Fernando Salvador Gouveia dos 

Santos, ou, em alternativa, à integral execução do arruamento C, até à sua intercepção 

com o arruamento já construído, no âmbito do loteamento com o alvará n.º 07/01, 

pertencente à Firma Arménio Osório de Lemos, Sociedade Unipessoal, Ld.ª. Ou seja, o 

alvará deste loteamento apenas poderá ser emitido quando estiver emitido o alvará do 

loteamento a que se refere o processo nº. 04/02, nomeadamente quando estiver 
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garantida a execução do arruamento A deste último, através da apresentação da 

respectiva garantia bancária. Em alternativa, o alvará deste loteamento só poderá ser 

emitido caso seja garantida a integral execução do seu arruamento C com igual perfil até 

à sua intercepção com o arruamento do loteamento com o alvará n.º 07/01, incluindo a 

disponibilidade das parcelas de terreno de terceiros necessárias para o efeito. Em 

qualquer dos casos, fica a requerente responsável pela execução do arruamento C, 

desde o lote n.º1, incluindo a sua parte projectada sobre a parcela de terreno adquirida 

pela requerente inscrita na matriz rústica da Freguesia de Moimenta da Beira, sob o n.º 

62. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 2.  Relativamente aos estacionamentos a garantir, a Câmara Municipal aceita o 

número  preconizado na Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro, desde que tenham 

a largura de 2,50 metros, mesmo que se projectem, excepcionalmente, para a fase 

seguinte do loteamento; -------------------------------------------------------------------------------------

-----  3. Quanto aos afastamentos, aceita-se a argumentação utilizada para os lotes de 

gaveto, dado que são cumpridos os restantes afastamentos regulamentares; --------------- 

-----  4.  Se, no desenvolvimento das acessibilidades, se fizer a opção pelo arruamento 

C, a Câmara Municipal aceita como  espaço de cedência, para equipamentos de 

utilização colectiva e espaços verdes, o remanescente da parcela adquirida, podendo 

alguma  compensação ser eventualmente feita em numerário. ==================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Acção Social” 
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142 – 720/715/000 -  SERVIÇOS DE SAÚDE – Município de Lamego ============= 

========== Oriundo do Município de Lamego, presente à reunião o ofício 90, 

Proc.0.0.0, datado de 13 de Novembro, último,  que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante,  a informar as razões que 

justificam a existência de uma urgência médico - cirúrgica no hospital distrital  de 

Lamego.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a justeza e pertinência dos argumentos apresentados, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar total solidariedade ao Município de 

Lamego, relativamente às razões insertas no documento e que justificam a existência de 

uma urgência médico-cirúrgica naquela cidade. =============================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente distribuída, 

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

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

13H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 
 

 

 


