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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E OITO DE JANEIRO DO 

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

ACTA Nº. 02/09 

========== Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e nove, nesta 

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

Câmara Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

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

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

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, JORGE DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o 

primeiro na qualidade de Presidente da Câmara, e os outros na de Vereadores, para 

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

na reunião ordinária, realizada no dia 02 de Novembro de 2005, exarada a folhas 6, 

ponto 005, do livro de actas 123, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a 

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

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

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H00, sem a presença da Vereadora, ISABEL MARIA 

SOARES PINTO, mas que integrou esta reunião a partir do ponto 055, desta acta. ==== 
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02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 “Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

028 – 120/999/000 – STAL – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL – Proposição de medidas urgentes relativas à 

preservação de direitos dos trabalhadores ================================ 

========== Oriundo do STAL – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, presente à reunião a Circular nº. 04/C, datada de 14 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, expondo uma série de medidas urgentes relativas à preservação dos 

direitos dos trabalhadores. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

o referido sindicato que os mapas de pessoal foram aprovados pelos Órgãos Municipais, 

nos termos legais. ===================================================== 

029 – 140/999/000 – ORDEM DOS NOTÁRIOS – Protocolo da Ordem dos Notários 

com a ANMP ======================================================== 

========== Oriundo da ORDEM DOS NOTÁRIOS, presente à reunião um “e-mail”, 

datado de 19 do corrente mês, a informar que vão passar a pôr em prática, com maior 

frequência, o protocolo assinado entre a Ordem dos Notários e a Associação Nacional 

dos Municípios Portugueses, no sentido de garantir uma maior celeridade e qualidade 

nos serviços prestados nos cartórios notariais privados. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, relevando a virtualidade deste 
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Protocolo, desde que devidamente operacionalizado pelas partes. ================= 

030 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS – Horário de funcionamento de 

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

========== Nos termos e para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º. 7, do Regulamento 

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presentes à reunião as 

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

1 - NUNO DUARTE PEREIRA DA FONSECA, com estabelecimento comercial de 

“Retalho de Calçado”, sito na Avenida 25 de Abril, Edifício Tamariz, nesta Vila, dando 

conta que pretende praticar o seguinte horário: ------------------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Domingo, das 09H00 às 19H00, com interrupção para o almoço das 13H00 às 

14H00 e sem encerramento semanal ”. ---------------------------------------------------------------------- 

2 – MARIA LEONOR CARVALHO MAURÍCIO FONSECA, com estabelecimento 

comercial de “Restauração e Bebidas/Pastelaria”, sito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila, 

dando conta que pretende praticar o seguinte horário: ---------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Domingo, das 07H00 às 22H00, sem interrupção para o almoço e sem 

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

----- Os processos vêm acompanhados das respectivas informações favoráveis, da 

Fiscalização Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as referidas informações favoráveis, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar os horários propostos. ====================== 

031 – 350/331/000 - RESIDOURO – Minutas dos autos de entrega das lixeiras ===== 

========== Oriundo da Empresa RESIDOURO, presente à reunião o ofício, com a 
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referência RS.85/6/09, datado de 08 do corrente mês, a enviar, para aprovação, as 

minutas dos autos de entrega das lixeiras de Paradinha, Castelo e Sever. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que já decorreu um período superior a cinco anos, sem 

quaisquer implicações ambientais, a Câmara deliberou, por unanimidade, receber os 

espaços das referidas lixeiras, ambientalmente reabilitadas, ponderando, em algumas 

delas, a instalação de parques ecológicos com fins didácticos. ----------------------------------- 

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

proceder à assinatura dos respectivos autos de entrega. ======================== 

“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

032 - 150/158/000 – ENEÁGONO DESIGUAL, Gestão Comercial, Lda. – Pedido para 

colocação de uma placa informativa – Audiência prévia ====================== 

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

17 de Dezembro de 2008, exarada a folhas 217, ponto 200, do livro de actas 135, em 

que foi deliberado proceder à audiência prévia da Empresa referida em epígrafe, 

presente à reunião o respectivo processo acompanhado da informação nº. 01/2009, 

datada de 16 do corrente mês, da Secção de TAXAS e ABASTECIMENTO PÚBLICO, 

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

dando conta que, decorrido o prazo concedido na audiência prévia, não deu entrada, 

nestes serviços, qualquer resposta por parte da referida Empresa. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o parecer desfavorável dos Serviços Técnicos, bem 

como a ausência de resposta da referida Empresa, no âmbito da audiência prévia, a 
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Câmara deliberou, por unanimidade, notificar a requerente para, no prazo de dez dias, a 

contar da data da respectiva notificação, retirar o referido “placard” irregularmente 

implantado, devendo ser escolhido novo local, na área afecta ao seu empreendimento. = 

033 – 160/995/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Taxa de Gestão de Resíduos e Taxa de Controlo da Qualidade da Água ========= 

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

Circular nº. 3/2009-PB, datada de 15 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a informar que, tendo em 

conta o Parecer do Professor Doutor, JOAQUIM GOMES CANOTILHO, caberá às 

Câmaras Municipais ponderarem o não pagamento das taxas de gestão de resíduos e 

de controlo da qualidade da água, chamando os Tribunais à apreciação da legalidade e 

exigibilidade desta cobrança aos municípios. ---------------------------------------------------------- 

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

submeter este assunto à Associação Regional de Municípios do Vale do Douro Sul, para 

uma eventual tomada de posição intermunicipal, mais abrangente, fortalecida e 

sustentada. ========================================================== 

034 - 610/611/000 – FEIRA-QUINZENAL – TRANSFERÊNCIA DE TITULAR ======== 

========== Oriundo da Senhora ARMINDA DA SILVA COSTA PARENTE, titular do 

cartão de feirante nº. 52/92, residente na Rua da Igreja, localidade de Chavães, do 

Município de Tabuaço, presente à reunião uma carta, datada de 13 do corrente mês, a 

solicitar a transferência da titularidade do terrado que ocupa na feira quinzenal para o 
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seu marido, JOSÉ DOS SANTOS PARENTE, por motivo de doença. -------------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção de TAXAS e ABASTECIMENTO PÚBLICO, a 

mesma prestou a informação nº. 02/2009, datada de 16 do corrente mês, que nesta acta 

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

a presente petição se enquadra no disposto no nº. 10, do artigo 13.º, do Regulamento de 

Feiras e Mercados, em vigor neste Município. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à pertinência e legitimidade dos argumentos invocados, bem 

como ao respectivo enquadramento regulamentar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar a transferência da titularidade solicitada. ================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

035 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE RUA – Construção do Caminho 

Agrícola da Barroca – Dívida – Pedido de subsídio ========================== 

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

reunião um ofício, sem número e sem data, registado nesta Câmara Municipal, em 16 de 

Dezembro de 2008, sob o n.º 9938, informando que é devedora da importância de € 

31.368,25 (trinta e um mil, trezentos e sessenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos), 

da obra de construção do Caminho Agrícola da Barroca, devido ao diferencial da 

comparticipação atribuída pelo Ministério da Agricultura e o custo real da obra, pelo que 

solicita a atribuição de um subsídio de igual valor. --------------------------------------------------- 

----- Informa ainda a referida autarquia que, após várias negociações, conseguirá o 
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perdão dos juros de mora, que totalizam cerca de € 40.000,00 (quarenta mil euros), se, 

no 1.º trimestre do corrente ano, liquidar o montante da dívida de € 44.519,86 (quarenta 

e quatro mil, quinhentos e dezanove euros e oitenta e seis cêntimos). ------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0302/08050102, onde, em 23 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 20.865,27 (vinte mil, oitocentos e sessenta e cinco 

euros e vinte e sete cêntimos), estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 3.3.1. 

código 07 e n.º 22/2006, com a dotação de € 11.848,39 (onze mil oitocentos e quarenta e oito euros e 

trinta e nove cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 151/2009, no valor de € 

11.000,00”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

transferir o montante de € 31.368,25 (trinta e um mil, trezentos e sessenta e oito euros e 

vinte e cinco cêntimos), para a referida Autarquia, devendo serem criadas as condições 

orçamentais para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Rua que esta ajuda suplementar é concedida no contexto do encerramento definitivo 

deste processo. ======================================================= 

036 – 210/207/000 – AMI – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL – 

Agradecimento ====================================================== 

========== Oriundo da Fundação referenciada em epígrafe, presente à reunião um “e-

mail”, datado de 07 do corrente mês, informando acerca das diversas formas de 
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angariação de fundos que realizam, bem como sobre o trabalho desenvolvido por todo o 

globo, pelo que agradece toda a ajuda prestada por esta Câmara Municipal, solicitando 

também, no corrente ano, a manutenção do referido apoio. --------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 22 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 7.164,76 (sete mil, cento e sessenta e quatro euros e 

setenta e seis cêntimos)”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

à AMI – Assistência Médica Internacional, para o corrente ano, um subsídio de € 250,00 

(duzentos e cinquenta euros). ============================================ 

037 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL – Arranjo/Recuperação dos 

Fornos Comunitários de Semitela e de Leomil – Pedido de subsídio ============ 

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

reunião o ofício n.º 03/09, datado de 06 do corrente mês, informando que é do seu 

conhecimento a existência de uma deliberação desta Câmara Municipal a conceder a 

atribuição de uma verba para recuperação de fornos comunitários em algumas 

localidades deste Município. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesse sentido, informa, ainda, que na Freguesia de Leomil apenas foi contemplado 

o Forno de Paraduça, existindo a necessidade de recuperar o forno comunitário da 

Semitela e o de Leomil, pelo que solicita a atribuição de um subsídio no valor de € 
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3.000,00 (três mil 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/08050102, onde, em 15 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 452.224,50 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, 

duzentos e vinte e quatro euros e cinquenta cêntimos), estando previsto no Plano de Actividades 

Municipais, no objectivo 2.4.6. código 01 e n.º 8/2005, com a dotação de € 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos euros)”, tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 71/2009, no valor de € 3.000,00”. - 

DELIBERAÇÃO: Considerando a necessidade de continuar a promover a preservação e 

dinamização do património comunitário rural, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir à Junta de Freguesia de Leomil, um subsídio no montante de € 3.000,00 (três mil 

euros), para os fins propostos, cabendo a cada forno uma comparticipação no valor de € 

1.500,00 (mil e quinhentos euros). ========================================= 

038 – 210/207/000 – “ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO 

PERIMETRO DE LEOMIL” – Manutenção da equipa de sapadores florestais – 

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

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

ofício n.º 02/09, datado de 08 do corrente mês, informando que se tem deparado com 

enormes carências financeiras, pelo que solicita a disponibilização atempada da verba 

incluída no orçamento do corrente ano a atribuir à Floresta XXI. --------------------------------- 

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/040701, onde, em 15 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 42.000,00 (quarenta e dois mil), estando previsto no 

Plano Plurianual de Investimentos, no objectivo 1.2.1. código 05 e n.º 6/2005, com a dotação de € 

10.000,00 (dez mil euros)”, tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 72/2009, no valor de € 

10.000,00”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara reconheça a importância operacional e 

estratégica desta equipa de sapadores, na prevenção, vigilância e combate aos 

incêndios florestais, considera que só uma actuação alargada a todo o perímetro 

florestal, devidamente concertada com as restantes Juntas de Freguesia e outras 

entidades relacionadas com o sector, justifica a manutenção do apoio regular e 

permanente da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, mantendo a Câmara disponibilidade para continuar a apoiar este projecto, 

deliberou, por unanimidade, incumbir o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, de promover a conciliação dos interesses em 

causa, de forma a garantir uma intervenção integrada, equitativa e de gestão 

participada. ========================================================== 

039 – 210/207/000 – “ASSOCIAÇÃO ABRAÇO” – Pedido de apoio para compra do 

livro “VIH, O BICHO DA SIDA” ========================================== 

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

“e-mail”, datado de 07 do corrente mês, solicitando apoio desta Câmara Municipal, 

traduzido na aquisição de 200 exemplares do livro “VIH – O BICHO DA SIDA”, afim de 

serem distribuídos nas creches e escolas do Município, ao preço unitário de € 15,00 
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(quinze euros), cuja receita reverte para a reconstrução da “Casa Ser Criança”. ------------ 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/020120, onde, em 20 Do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 4.628,91 (quatro mil, seiscentos e vinte e oito euros e 

noventa e um cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 103/2009, no valor de € 

300,00”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o interesse sócio-didáctico da obra, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, proceder à aquisição de 20 exemplares, para distribuir pelas Escolas e 

Biblioteca Municipal. =================================================== 

040 - 230/270/000 – FUNDO DE MANEIO – Ratificação ======================== 

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

PEREIRA DA SILVA, presente à reunião uma Informação, datada de 15 do corrente 

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

integrante, solicitando, pelos motivos ali expostos, autorização ao Senhor Presidente da 

Câmara para a constituição dos fundos de maneio no valor de € 900,00 (novecentos 

euros), com vista ao pagamento de pequenas despesas, urgentes e inadiáveis, e em 

caso de reconhecida necessidade. ----------------------------------------------------------------------- 

----- A referida informação traz exarado o seguinte Despacho do Senhor Presidente: ------ 

----- “Autorizado. Com conhecimento à Câmara Municipal para ratificação.” -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho 



 FlFlFlFl.48 
______________ 

 
                                                           09.01.28 

 
Liv º .  136L iv º .  136L iv º .  136L iv º .  136     

                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 

                                                                   

 

supra referido. ======================================================== 

041 – 230/270/000 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS =========================== 

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

relação de todos os pagamentos autorizados durante o mês de Dezembro, último, que 

nesta acta se considera integralmente transcrita e dela ficam a fazer parte integrante, no 

montante de € 1.406.169,82 (um milhão, quatrocentos e seis mil, cento e sessenta e 

nove euros e oitenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------- 

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

042 – 230/270/000 - RESIDOURO – Tarifa para o ano de 2009 ================== 

========== Oriundo da Empresa referenciada em epígrafe, presente à reunião o ofício 

n.º 59/6/09, datado de 07 do corrente mês, informando que, por Despacho do Senhor 

Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, foi 

aprovado o Orçamento e Projecto Tarifário da Residouro, e que a tarifa a praticar em 

2009 será de € 41,30 (quarenta e um euros e trinta cêntimos), por tonelada de resíduos 

sólidos urbanos (RSU) depositada. ----------------------------------------------------------------------- 

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

043 – 230/273/000 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ALARGAMENTO DA RUA DO 

CARRIL, EM PARADUÇA – Indemnização ================================= 

========== Oriundo da Senhora MARIA DA SILVA RIBEIRO, proprietária de um prédio 

urbano, sito na Rua do Carril, em Paraduça, Freguesia de Leomil, presente à reunião um 

requerimento, datado de 02 de Dezembro de 2008, informando que o alargamento da 
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referida rua implica a demolição do seu edifício, bem como a cedência, ao domínio 

público, de uma área de cerca de 10 m2. --------------------------------------------------------------- 

----- Nesse sentido, solicita a respectiva indemnização, apresentando, para o efeito, um 

orçamento no valor de € 3.000,00 (três mil euros), pela execução dos respectivos 

trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais é solicitado, pela requerente, a isenção de apresentação de projecto para 

reconstrução do imóvel em causa. ------------------------------------------------------------------------ 

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

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, o mesmo prestou a informação n.º 01-LS/DEPE/2009, 

datada de 02 do corrente mês, do seguinte teor: “A presente informação surge em 

consequência do teor do Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, para que o signatário 

“informe do benefício público garantido, bem como estimativa orçamental prevista para esta 

intervenção.”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em causa está a solicitação da requerente para que a Câmara Municipal lhe atribua uma 

indemnização pela demolição de um edifício, e reconstrução de uma das suas fachadas, decorrentes do 

alargamento pretendido no respectivo local da Rua do Carril, na localidade de Paraduça, na Freguesia 

de Leomil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A requerente pretende ainda que lhe “seja concedida a isenção de apresentação de projecto, para 

a reconstrução do referido prédio urbano, que é necessário demolir para o alargamento da via...”.------- 

----- Neste contexto, ao signatário compete informar o seguinte: ------------------------------------------- 

----- 1) O alargamento previsto visa facilitar a circulação viária na Rua do Carril, na localidade de 

Paraduça, na Freguesia de Leomil; ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 2) Apesar de, no local em causa, ser fácil a circulação de veículos ligeiros, o alargamento visa criar 
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condições para a circulação de veículos pesados de mercadorias; ------------------------------------------- 

---- 3) O orçamento apresentado pela requerente abrange a demolição da totalidade do actual imóvel e 

a construção de uma parede a reconstruir no limite entre o novo imóvel e a via pública adjacente; ------ 

----- 4) Entende-se que, para o alargamento da Rua do Carril no local em causa não será necessária a 

demolição da totalidade do imóvel actual, bem como, não será imperativa a respectiva remoção dos 

materiais resultantes dessa demolição; e, --------------------------------------------------------------------- 

---- 5) Por sua vez, para o alargamento da Rua do Carril no local em causa, julga-se que apenas será 

necessária a demolição parcial do actual imóvel. ------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, entende-se que o orçamento apresentado pela requerente surge algo elevado, sendo 

que, estima-se que os trabalhos essenciais ao alargamento pretendido valerão, cerca de, 1.926,00€, 

(mil, novecentos e vinte e seis euros), incluindo já o valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. --------------- 

----- Quanto ao pedido de isenção de apresentação do projecto da reconstrução do imóvel objecto da 

prevista demolição, não compete ao signatário informar dessa possibilidade. ------------------------------ 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/07010401, onde, em 13 

de Janeiro, último, existia um saldo disponível de € 330.978,55 (ros), estando previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos, no objectivo 2.4.2. código 02 e n.º 2/2007, com a dotação de € 58.316,02 

(cinquenta e oito mil, trezentos e dezasseis euros e dois cêntimos)”, tendo sido feita a nota de 

cabimento com o n.º 40/2009, no valor de € 1.926,00”. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o interesse público desta intervenção, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir à requerente uma indemnização no montante de € 

1.926,00 (mil, novecentos e vinte e seis euros), com base na informação dos Serviços 

Técnicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, isentar a requerente da 

apresentação de qualquer projecto e respectivo licenciamento, para a reposição da 

parede entretanto demolida, que não deverá alterar a fachada e a cércea existente. === 

044 – 230/999/000 – MUNICÍPIO DE FRONTEIRA – Petição contra a nova Lei das 

Finanças Locais ===================================================== 

========== Oriundo do Município referenciado em epígrafe, presente à reunião um “e-

mail”, datado de 15 do corrente mês, informando que, com a aplicação da nova Lei das 

Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, e à semelhança de outros do País, é 

severamente castigado relativamente ao Orçamento Geral do Estado para o ano de 

2009, pelo que está a realizar uma petição de assinaturas para apresentação na 

Assembleia da República, com o intuito de aprovar uma Proposta de Aditamento à 

referida Lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Nesse sentido, solicita que este Município demonstre solidariedade. --------------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

045 – 130/151/100 – AQUISIÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO SITO NO BAIRRO DA 

CORUJEIRA, EM MOIMENTA DA BEIRA =================================== 

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

08 de Outubro de 2008, exarada a folhas 6, ponto 6, do livro de actas 135, em que, 

considerando os preços adoptados para casos similares, foi deliberado propor ao 

proprietário o preço de € 20.000,00 (vinte mil euros), para aquisição de terrenos sitos no 
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Bairro da Corujeira, nesta Vila, presente à reunião uma carta, sem data, registada nesta 

Câmara Municipal, em 17 de Novembro de 2008, sob o n.º 9067, do Senhor JOSÉ 

CÂNDIDO SOARES, informando que discorda da proposta apresentada, em virtude de 

existir maior área do prédio, em cotejo com a inscrita no respectivo artigo matricial, bem 

como a existência de castanheiros, de cujo rendimento os comproprietários se vão ver 

cerceados, factos que não foram considerados no cálculo do preço de aquisição, pelo 

que solicita a valorização mais adequada do prédio em causa. ----------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, o mesmo prestou, em 08 do corrente mês, a seguinte 

informação: “No seguimento do despacho do Senhor Presidente da Câmara, no sentido de se avaliar 

os castanheiros e a perda de rendimento dos mesmos, propriedade do Snr. José Cândido Soares e 

incluídos no seu terreno sito à Corujeira, cabe-me informar o seguinte: ------------------------------------ 

----- 1) Não se valoriza a perda de rendimento, uma vez que os castanheiros não produzem castanha 

de qualidade, não estando enxertados. ------------------------------------------------------------------------ 

----- 2) A avaliação que se faz, recai no aproveitamento dos referidos castanheiros para lenha.---------- 

----- Calculou-se cerca de 5.000 Kg de lenha, ao preço de 0,03 €, que totaliza 150,00 € (cento e 

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

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

unanimidade, propor ao proprietário o preço global de € 20.150,00 (vinte mil, cento e 

cinquenta euros), a pagar em duas prestações, que inclui a aquisição da referida parcela 

de terreno com a área de 4.000 m2, e o abate de alguns castanheiros existentes. ===== 

046 – 130/151/200 – RESTAURANTE SNACK/BAR DA PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES 

– Ponto da situação da concessão ======================================= 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

03 de Dezembro de 2008, exarada a folhas 189, ponto 176, do livro de actas 135, em 

que foi deliberado admitir vir a lançar novo concurso a partir de Janeiro de 2009, com um 

valor base de € 100,00 (cem euros), condicionando este procedimento a uma atitude 

oportuna do cessionário, presente à reunião uma exposição, datada de 22 de Dezembro 

de 2008, do referido cessionário, Senhor JOSÉ JOAQUIM VILELA GRÁCIO FREITAS, 

onde, pelas razões ali descritas, solicita a rescisão do Contrato de Cessão de 

Exploração do referido estabelecimento comercial, com efeitos a partir do mês de 

Outubro de 2008, bem como a devolução do depósito em dinheiro, a título de caução, 

efectuado na Tesouraria da Câmara Municipal, no valor de € 2.430,00 (dois mil, 

quatrocentos e trinta euros). -------------------------------------------------------------------------------- 

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

PATRIMÓNIO, a mesma prestou a Informação n.º NA/02/2009, datada de 07 do corrente 

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

integrante, informando que o cessionário é devedor da quantia de € 972,00 (novecentos 

e setenta e dois euros), referente às prestações mensais, em atraso, informando ainda 

que só em Janeiro de 2009 é que o contrato de cessão poderá ser denunciado. ------------ 

DELIBERAÇÃO: Face ao desinteresse manifestado pelo cessionário, nada compatível 

com a abertura e colaboração que a Câmara proporcionou no contexto contratual, a 

mesma deliberou, por unanimidade, aceitar a rescisão do contrato de cessão de 

exploração com efeitos a partir do dia um do corrente mês. --------------------------------------- 
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----- Neste sentido, mais foi deliberado, e também por unanimidade, notificar o 

cessionário para liquidação das prestações em atraso, no montante de € 972,00 

(novecentos e setenta e dois euros), condição essencial para a restituição da caução 

prestada, nos termos legais. ============================================= 

047 - 130/151/200 - PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Empresa 

AMAZINGREEN, LDA – Lote nº 9 ======================================== 

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

dia 17 de Dezembro de 2008, em que foi deliberado revogar a deliberação tomada em 

reunião ordinária, realizada em 02 de Julho, último, exarada a folhas 12, ponto 11, do 

livro de actas 134, anulando a adjudicação do referido lote, presente à reunião um “fax” 

da Empresa AMAZINGREEN, LDA, datado de 26 do corrente mês, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, através do qual 

apresenta uma contra-proposta para aquisição do referido lote. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Analisada a contra-proposta agora apresentada pela Empresa 

AMAZINGREEN, LDA, completamente extemporânea, a Câmara considera a mesma 

despropositada e até ofensiva nos seus termos e condições, face aos pressupostos 

anteriormente assumidos e contratualizados. ---------------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, a Câmara deliberou, por unanimidade, manter a deliberação 

anterior tomada sobre o assunto, mandatando o Gabinete Jurídico para accionar a 

competente queixa-crime, nos termos legais. ================================= 

“Tesouraria” 
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048 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 27, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 276.350,69 (duzentos 

e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta euros e sessenta e nove cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. € 156.935,35 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  € 119.415,34 

                                                                               TOTAL ....... € 276.350,69 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

049 - 310/300/104 - 310/300/226 - EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUAS DE 

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

========== Oriundo da firma RODRIGUES, CARDOSO & SOUSA, S.A., presente à 

reunião uma carta, com a referência 0104001, datada de 18 de Janeiro de 2008, com o 

seguinte teor: “Na sequência do Vosso Ofício refª Proc 310/300/104 310/300/226 de 28/12/07, vimos 

pelo presente enviar em anexo a relação de trabalhos a Mais devidamente corrigida”. -------------------- 

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

Engenheiro Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, prestou a informação com 

a referência INF334/DOM/2008, datada de 11 de Agosto, último, com o seguinte teor: --- 

----- “Em aditamento ao já informado pelos serviços da DOM, com a ref.: INF277/DOM/2007, 

informação datada em 05/12/2007, e ref.: INF279/DOM/2007, datada em 13/12/2007, e em 
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cumprimento do despacho do Sr. Vice-Presidente datado em 25/01/2008, exarado no ofício n.º 

0104001, emanado da adjudicatária, datado em 18/01/2008, venho: -------------------------------------- 

----- 1.º Juntar os antecedentes solicitados no referido despacho; ------------------------------------------ 

----- 2.º A justificação técnica possível sobre esta relação de trabalhos, e a prestar pela última 

fiscalização da empreitada, reporta-se a Outubro de 2005 e encontra-se então relacionada com a 

medição de trabalhos já então executados, entenda-se, já anteriormente executados sob a fiscalização 

do Sr. Eng.º João Pinto Cardoso, conforme informado naquela altura à Câmara Municipal; --------------- 

----- 3.º Conforme referido na informação INF279/DOM/2007, pôde aquela justificação técnica ainda ser 

reforçada com a necessidade então verificada de acabar a empreitada, antes da recepção provisória, 

que ocorreu no dia 17/01/2007, de forma a que o seu resultado final se concretizasse na eficácia da 

meta a atingir, ou seja, o usufruto devido e a favor da população de Castelo, relativo ao tratamento dos 

seus esgotos domésticos, a que aquela tem direito constitucional e que a Câmara Municipal tem 

obrigação de conceder; direito, note-se, entretanto satisfeito à data de 13/12/2007, há cerca de 8 

meses a esta parte; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4.º Assim, somos de opinião de que os trabalhos a mais no valor de 86.661,69 € (oitenta e seis 

mil seiscentos e sessenta e um euros e sessenta e nove cêntimos), se enquadram no Art.º 26.º do 

Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, respeitando-se ainda o limite máximo para o seu valor 

acumulado, previsto no Art.º 45.º do mesmo Decreto-Lei, que é de 25% do valor do contrato da 

empreitada (25% x 359.655,53 € = 89.913,88 €) de que são resultantes. --------------------------------- 

----- Concluindo, proponho que sejam realizados os procedimentos administrativos correspondentes à 

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

execução dos trabalhos a mais, no valor total de 86.661,69 €, conforme disposto no número 7 do Art.º 

26.º do já referido Regime Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas”. ------------------------------------ 

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

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

económica 0302/07010402, onde, em 20 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 210.647,04 
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(duzentos e dez mil, seiscentos e quarenta e sete euros e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto 

no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.4.3., com o código 0106 e número de projecto 

130/2002, com a dotação de € 93.000,00 (noventa e três mil euros)”. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o Chefe da Divisão de Obras Municipais se terá 

limitado apenas a inventariar e apurar o valor dos trabalhos a mais, não os podendo 

explicar e justificar tecnicamente, porquanto não foi o técnico fiscal da obra inicialmente 

nomeado pela Câmara Municipal, a mesma deliberou, por unanimidade, solicitar ao 

Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, para, no prazo de dez dias, se pronunciar 

sobre a necessidade dos mesmos, no contexto lógico, técnico e funcional da obra. ==== 

“Vias de Comunicação e Transportes” 

050 - F01.02.04 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E O 

LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO – Auto de Recepção Definitiva =========== 

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

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a 

referência INF005/DOM/2009, datada de 14 do corrente mês, que acompanha o Auto de 

Recepção Definitiva da obra em epígrafe, com o seguinte teor: ---------------------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar V.ª Exa. do seguinte: ----- 

----- 1.º Conforme referido na nossa informação, Ref.: INF356/DOM/2008, datada em 12/11/2008, o 

prazo de garantia da obra é de 5 anos, de acordo com o disposto na rubrica 12.1.1 do C.E. contratual, a 

contar da data de referência inserta no Auto de Recepção Provisória, ou seja, a partir de 17/12/2003, 

tendo por isso estes serviços enviado um FAX à firma adjudicatária, no passado dia 30/12/2008, que se 

anexa, para que no dia 6/01/2009 os representantes daquela e do Dono de Obra procedessem à 

vistoria para efeitos da Recepção Definitiva da Obra. --------------------------------------------------------- 
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----- 2.º Assim aconteceu, tendo a Comissão de vistoria concluído que os trabalhos contratados se 

encontram em condições de serem recebidos definitivamente. ---------------------------------------------- 

----- 3.º No entanto, a adjudicatária, através do seu representante e com o conselho do seu apoio 

jurídico, quis acrescentar ao texto do Auto de Recepção Definitiva o parágrafo que passamos a citar: --- 

----- “ O representante da firma adjudicatária referiu que existem trabalhos executados na obra em 

epígrafe que não se encontram facturados, conforme diversas cartas enviadas ao dono de obra, a 

última com a data de 5/01/2009, e que mais uma vez reclama o pagamento dos mesmos”; ------------- 

----- 4.º Importa desde já referir que esta citação é da exclusiva responsabilidade da adjudicatária e do 

seu representante, e é apenas e só nessa qualidade que faz parte do Auto de Vistoria em causa; o 

representante do Dono de Obra considera efectivamente que estão recebidos definitivamente os 

trabalhos contratados e apenas estes, porque só o exame e verificação destes trabalhos contratados se 

encontram dentro das suas obrigações funcionais, enquanto responsável pela fiscalização dos mesmos; 

----- 5.º Em presença destes esclarecimentos, a Comissão de Vistoria, constituída pelos dois 

representantes, da Adjudicatária e do Dono da Obra, considera que se encontram reunidas as condições 

para a restituição dos depósitos de garantia e quantias retidas e para a extinção da caução contratual”.- 

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

devidos efeitos, que o assunto seja remetido à ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS 

MUNICÍPIOS DO VALE DO TÁVORA, dado que é o dono de obra. ================ 

051 - 310/302/137 - RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS – LIGAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE AO BAIRRO DA 

SARZEDA – Revisão de preços ========================================= 

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

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a 

referência INF329/DOM/2009, datada de 29 de Julho, último, com o seguinte teor: -------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: ----------------- 
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----- - O cálculo apresentado pela adjudicatária, e que se anexa, está em conformidade com o 

clausulado do contrato de adjudicação, e com o artigo 6º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, e 

diz respeito aos Autos de Medição, já entretanto efectuados e subscritos pelos representantes do dono 

de obra e da adjudicatária; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - O valor total obtido de 7.945,09 € (sete mil, novecentos e quarenta e cinco euros e nove 

cêntimos), foi confirmado pelos serviços, -com recurso ao software Primavera CCOP v6.10; ------------- 

----- - Foi utilizado, pela adjudicatária, no cálculo respectivo, a fórmula que faz parte integrante do 

contrato de adjudicação n.º 9/2007, celebrado em 06/07/2007; -------------------------------------------- 

----- Posteriormente, dever-se-á notificar a adjudicatária em conformidade, para realização do 

respectivo auto de medição – Revisão de Preços”. ------------------------------------------------------------ 

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

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

económica 0303/07010401, onde, em 20 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 232.167,44 

(duzentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos), estando o 

mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.4.2., com o código 01 e número 

de projecto 2/2004, com a dotação de € 15.490,57 (quinze mil, quatrocentos e noventa  euros e 

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

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

disposto no artigo 199º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, conjugado com o 

disposto no artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, aprovar a referida 

revisão de preços, no montante de € 7.945,09 (sete mil, novecentos e quarenta e cinco 

euros e nove cêntimos), devendo ser elaborado o respectivo auto de medição. ======= 

052 - 310/302/174 - BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS EM ALVITE – Rua do Outeiro e suas 
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intersecções – Relatório Final – Adjudicação ============================== 

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

5 de Novembro, último, exarada a folhas 98, ponto 92, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado proceder à abertura de concurso público para a execução da empreitada em 

epígrafe, presente à reunião o Relatório Final do Júri do concurso, que nesta acta se 

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

pelas razões ali descritas, propõe que a adjudicação deve ser feita à empresa 

concorrente LOPES & IRMÃOS, LDA, com sede em Penaverde, que apresentou 

proposta no montante de € 230.436,93 (duzentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e seis 

euros e noventa e três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a avaliação efectuada pela Comissão de Análise de 

propostas, a Câmara deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------- 

1. Adjudicar à empresa LOPES & IRMÃOS, LDA, a empreitada supra citada, pelo valor 

de € 230.436,93 (duzentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e seis euros e noventa e 

três cêntimos), com um prazo de execução de 180 dias; ------------------------------------------- 

2. Que, nos termos do disposto do artigo 88.º e seguintes, do Decreto-Lei nº 18/2008, de 

29 de Janeiro, a referida empresa seja notificada para apresentar caução, bem como 

para apresentação dos documentos de habilitação previstos no art.º 81.º, do referido 

Decreto-Lei; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Que, nos termos do disposto no nº. 1, do artigo 77º., do referido diploma legal, seja 

comunicada esta deliberação aos restantes concorrentes. ======================= 



 FlFlFlFl.61 
______________ 

 
                                                           09.01.28 

 
Liv º .  136L iv º .  136L iv º .  136L iv º .  136     

                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 

                                                                   

 

053 - 310/302/200 - PONTES E PONTÕES – Pontão da EN 226, dentro dos limites 

das Freguesias de Leomil e Sever ======================================= 

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

em19 de Novembro, último, exarada a folhas 143, ponto 131, do livro de actas 135, em 

que foi deliberado informar a DIRECÇÃO DE ESTRADAS DE VISEU que, ainda que se 

congratulasse com as acções de remodelação propostas para os pontões de Leomil, a 

Câmara não admitirá que seja descurada uma intervenção urgente, no pontão sito na 

Freguesia de Sever, por continuar a considerar que o mesmo se reveste de uma grande 

perigosidade, devida e permanentemente referenciado como “ponto negro”, no âmbito 

do Plano Rodoviário Distrital, novamente presente à reunião o respectivo processo, 

acompanhado do ofício n.º 60, datado de 16 do corrente mês, da Instituição atrás 

referida, com o seguinte teor: “Relativamente ao assunto em epígrafe, comunica-se a V. Exa. que o 

Departamento de Segurança Rodoviária desta empresa procedeu à análise de sinistralidade do troço em 

referência, onde teve como base os dados, entre 2003 e Fevereiro de 2008, facultados pela Autoridade 

Nacional de Segurança Rodoviária. (anexo) ------------------------------------------------------------------- 

----- Da análise efectuada, aquele Departamento concluiu que, para garantir os níveis de serviço 

previstos no Contrato de Concessão da EP, não se consideram necessárias intervenções adicionais nos 

pontões, à excepção das obras de arte aos Km’s 40+440 e 41+400, freguesia de Leomil, onde se prevê 

a necessidade de efectuar intervenções de beneficiação, através do alargamento ou da construção de 

um passadiço para um dos lados, com o objectivo de conferir melhores condições de circulação aos 

peões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No que se refere especificadamente ao pontão sito na freguesia de Sever, verifica-se que nos 

últimos três anos não há qualquer registo de acidentes nesse local, pelo que se desconhece a razão pela 

qual o mesmo está referenciado como “ponto negro” no Plano Rodoviário Distrital”. ---------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando que se mantém a convicção que o pontão de Sever 

constitui um “ponto negro”, na circulação rodoviária e pedonal da EN 226, como aliás 

consta no Plano Rodoviário Distrital, que nem sequer é da autoria desta Câmara 

Municipal, a mesma deliberou, por unanimidade, questionar a Comissão Distrital de 

Prevenção Rodoviária, na pessoa do Senhor Governador Civil do Distrito de Viseu, 

relativamente à incoerência de algumas intervenções da Direcção de Estradas de Viseu, 

em completo desrespeito e desconsideração pelo referido Plano Rodoviário Distrital, 

elaborado e partilhado por todos os membros da Comissão. -------------------------------------- 

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

deliberação à Direcção de Estradas de Viseu. ================================ 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

054 - 310/302/355 - REPARAÇÕES EM 6 MORADIAS DO TIPO T3 – HABITAÇÃO 

SOCIAL – LEOMIL – Compensação de trabalhos a mais por trabalhos a menos – 

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

========== Oriundo do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação com o n.º JP51/DOM/2008, datada de 9 

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

fazer parte integrante, segundo a qual, e pelos motivos ali descritos, propõe a aprovação 

da compensação de trabalhos a mais com trabalhos a menos, no montante de € 

1.958,27 (mil, novecentos e cinquenta e oito euros e vinte e sete cêntimos), bem como a 

aprovação de trabalhos a mais na obra em epígrafe, no montante de € 17.550,00 
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(dezassete mil, quinhentos e cinquenta euros). ------------------------------------------------------- 

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

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

económica 0302/07010203, onde, em 20 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 26.087,06 

(vinte e seis mil, oitenta e sete euros e seis cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual 

de Investimentos, no Objectivo 2.4.1., com o código 02 e número de projecto 8/2008, com a dotação 

de € 18.587,06 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e sete euros e seis cêntimos)”. ------------------------- 

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

1. Aprovar a compensação de trabalhos a mais por trabalhos a menos supra referida, no 

montante de € 1.958,27 (mil, novecentos e cinquenta e oito euros e vinte e sete 

cêntimos), devendo ser elaborado o respectivo auto de medição; ------------------------------- 

2. Autorizar, nos termos dos artigos 26º. e 45º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, 

a realização dos referidos trabalhos a mais, no montante de € 17.550,00 (dezassete mil, 

quinhentos e cinquenta euros), formalizando-os através de contrato adicional; ------------- 

3. Dispensar, nos termos do nº. 3, do aludido artigo 45º., o estudo realizado por uma 

entidade externa e independente; ------------------------------------------------------------------------ 

4. Notificar a firma adjudicatária para, nos termos do nº. 2, do artigo 110º., do Decreto-

Lei nº. 59/99, de 2 de Março, apresentar caução; ---------------------------------------------------- 

5. Remeter ao INCI – Instituto Nacional da Construção e do Imobiliário, cópia da 

informação técnica acima referida, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do 

artigo 46º., do acima referido diploma legal; ----------------------------------------------------------- 

6. Solicitar ao Gabinete Jurídico o ponto da situação relativamente ao incumprimento 
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contratual da anterior empresa adjudicatária, no que se refere à boa execução dos 

trabalhos da obra em questão, o qual deve ser convenientemente compulsado com os 

direitos e obrigações das partes envolvidas. ================================= 

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

========== Quando eram 12H45, o Senhor Presidente da Câmara interrompeu a 

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

pelas 15H00. ========================================================= 

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

========== Quando eram 15H00, pelo Senhor Presidente da Câmara, foi reaberta a 

reunião, agora já com a presença da Vereadora ISABEL MARIA SOARES PINTO, que 

justificou a sua falta no período da manhã por razões profissionais. ================ 

055 - 310/302/412 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DA VILA DE LEOMIL – 2.ª FASE – 

Revisão de preços ==================================================== 

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

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a 

referência INF322/DOM/2009, datada de 4 de Junho, último, com o seguinte teor: --------- 

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

----- - O cálculo apresentado pela adjudicatária, e que se anexa, está em conformidade com o 

clausulado do contrato de adjudicação, e com o artigo 6º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, e 

diz respeito aos Autos de Medição, já entretanto efectuados e subscritos pelos representantes do dono 

de obra e da adjudicatária; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - O valor total obtido de 15.936,32 € (quinze mil, novecentos e trinta e seis euros e trinta e dois 

cêntimos), foi confirmado pelos serviços, sem recurso ao software Primavera CCOP v6.10, mas, por 
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isso, com recurso à consulta e confirmação dos índices de custos de materiais, de mão-de-obra e de 

equipamentos de apoio, publicados no D.R. II Série, nas datas e com os números constantes dos 

descritivos correspondentes que se anexam; ----------------------------------------------------------------- 

----- - Foi utilizado, pela adjudicatária, no cálculo respectivo, a fórmula que faz parte integrante do 

contrato de adjudicação n.º 1/2006, celebrado em 16/01/2006; -------------------------------------------- 

----- - Importa ainda referir que a adjudicatária poderá ainda apresentar o valor da revisão de preços 

relativa ao contrato adicional de trabalhos a mais, ainda a celebrar, o qual poderá ser corrigido para 

mais ou para menos, conforme as flutuações do mercado e da publicação, em sede própria, dos seus 

resultados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Posteriormente, dever-se-á notificar a adjudicatária em conformidade, para realização do 

respectivo auto de medição – Revisão de Preços”. ------------------------------------------------------------ 

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

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

económica 0303/07010401, onde, em 20 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 223.825,10 

(duzentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e cinco euros e dez cêntimos), estando o mesmo 

previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.4.2., com o código 0406 e número de 

projecto 47/2002, com a dotação de € 29.183,38 (vinte e nove mil, cento e oitenta e três  euros e 

trinta e oito cêntimos)”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no 

artigo 199º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, conjugado com o disposto artigo 

6.º, do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, aprovar a referida revisão de preços, no 

montante de € 15.936,32 (quinze mil, novecentos e trinta e seis euros e trinta e dois 

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

056 - 310/302/430 - ARRANJO URBANÍSTICO DA AVENIDA 25 DE ABRIL e RUA DR. 
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SÁ CARNEIRO, EM MOIMENTA DA BEIRA – Compensação de trabalhos a menos 

não executados por trabalhos a mais ===================================== 

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

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a 

referência INF004/DOM/2009, datada de 12 do corrente mês, com o seguinte teor: -------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar V.ª Exa. do 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, correspondendo o valor 

total de 8.125,00 €, não incluindo IVA, para os trabalhos a executar efectivamente, em substituição 

dentro do mesmo valor contabilístico, dos trabalhos a menos, também descritos em mapa anexo, que 

totalizam o valor de – 9.080,00 €; ----------------------------------------------------------------------------- 

----- - A presente compensação não traduz acréscimo da despesa contratada, bem como se insere num 

contexto de conclusão da execução física da empreitada. ---------------------------------------------------- 

----- - Mais se informa V.ª Exa. que se propõe alterar a solução contratual para a agora proposta para a 

execução dos trabalhos, de acordo com a descrição constante no mapa em anexo. ----------------------- 

----- - Verificados que foram os pressupostos do 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 
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compensação de trabalhos a mais pelos trabalhos a menos referidos na informação 

técnica, atrás transcrita, no montante de € 8.125,00 (oito mil, cento e vinte e cinco 

euros), devendo ser elaborado o respectivo auto de medição. ==================== 

057 - 310/302/433 - 130/151/100 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Aquisição de terrenos – Expropriação ================ 

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

3 de Dezembro, último, exarada a folhas 197, ponto 182, do livro de actas 135, em que 

foi deliberado requerer à Direcção Geral das Autarquias Locais, a DECLARAÇÃO DE 

UTILIDADE PÚBLICA de expropriação, com carácter de urgência, de uma parcela de 

terreno, novamente presente à reunião o respectivo processo, acompanhado de um fax, 

da entidade acima referida, datado de 20 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual requer que a 

Câmara Municipal rectifique a deliberação supra citada, bem como formalize o pedido de 

declaração de utilidade pública, com carácter de urgência, ao Senhor Secretário de 

Estado Adjunto e da Administração Local. -------------------------------------------------------------- 

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

----- “Este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/070101 onde, nesta 

data, existe um saldo disponível de € 146.295,00 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e 

cinco euros), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.1.1., com 

o código 02 e número de projecto 8/2009, com a dotação de € 146.295,00 (cento e quarenta e seis mil 

e duzentos e noventa e cinco euros)”. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta que, até à presente data, se revelaram infrutíferas as 
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tentativas de adquirir o imóvel pela via do direito privado, atendendo ao facto de ter sido 

outorgado o contrato de financiamento celebrado com o Programa Operacional Regional 

do Norte – ON2 e face ao estatuído no n.º 1, do artigo 10.º e no artigo 15.º, do Código 

das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, e alterado pela Lei 

n.º 56/2008, de 4 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar o teor da 

deliberação tomada em sua reunião ordinária, realizada em 3 de Dezembro, último, 

exarada a folhas 197, ponto 182, do livro de actas 13 e requerer, ao Ex.mo Senhor 

Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, a DECLARAÇÃO DE 

UTILIDADE PÚBLICA da expropriação, com Carácter de Urgência, da parcela de terreno 

abaixo indicada, necessária para a realização da obra em epígrafe, tendo em conta os 

seguintes elementos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

01. Fundamento de Carácter de Urgência: ---------------------------------------------------------- 

----- A parcela a expropriar faz parte integrante dos terrenos necessários à construção da 

obra em epígrafe – cujo valor totaliza € 2.182.167,16 –, tendo sido a mesma já objecto 

de financiamento, por parte do Programa Operacional Regional do Norte, o qual impõe 

uma calendarização rigorosa, implicando em caso de não cumprimento, a inibição do 

respectivo beneficiário de concorrer a novos financiamentos, enquanto não concluir a 

totalidade do projecto em incumprimento. -------------------------------------------------------------- 

02. Causa de Utilidade Pública: ------------------------------------------------------------------------- 

----- A construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira, constitui uma intervenção 

integrada, prevista no Plano de Urbanização em curso, cuja candidatura está em fase de 
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apreciação por parte da C.C.D.R-N – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Este equipamento público, contíguo à actual E.B.2., pretende criar uma expansão 

do Campus de Ensino, capaz de receber mais cerca de 350 alunos do ensino pré-

escolar e do 1.º Ciclo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Com a construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira, será possível integrar 

diversos níveis de ensino; requalificar o parque escolar, através do encerramento de 

escolas de pequena dimensão; melhorar as condições de ensino e aprendizagem, 

nomeadamente incrementando as hipóteses de acesso a mais e melhores recursos 

como uma biblioteca com livros adequados à faixa etária dos alunos, de actividades 

como o Inglês, desporto, ensino de música, iniciação a inúmeras actividades artísticas e 

à Informática, consolidando, assim, os objectivos da Escola a Tempo Inteiro, colocando 

em circunstâncias de igualdade todas as crianças. -------------------------------------------------- 

----- Assim, face aos compromissos assumidos, à manutenção da garantia financeira que 

viabiliza os investimentos e às razões de carácter social e de interesse público que as 

justifica, reitera-se o pedido de declaração de utilidade pública e a consequente posse 

administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Norma Habilitante: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Alínea c), n.º 7, do artigo 64.º e alíneas f) e m), do n.º 2, do artigo 64.º, do Decreto-

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/02, de 18 de Setembro, 

artigos 19.º e 20.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, do artigo 343.º, do Decreto-lei 
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n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e alínea c), n.º 1, do artigo 2.º, do mesmo Decreto-Lei. 

Trata-se de uma obra pública, que surge na sequência da empreitada referida em 

epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Bens a Expropriar e Proprietários: -----------------------------------------------------------------

----- Trata-se de uma parcela de terreno, sita no lugar denominado “Lagoa”, limite da 

Freguesia de Moimenta da Beira, inscrita na matriz predial rústica da referida Freguesia, 

sob o n.º 497.º e descrita, por semelhança, na Conservatória do Registo Predial de 

Moimenta da Beira sob o n.º 32.667. O prédio, segundo o teor descritivo no Serviço 

Local de Finanças, tem uma área de 9.348,00 m/2. Efectuado levantamento topográfico 

do terreno em questão, os Serviços Técnicos desta Câmara Municipal, apuraram uma 

área total de 10.187,00 m2, com as seguintes confrontações: NORTE, com Manuel Nina, 

de SUL, com Caminho, de NASCENTE, com Manuel Gomes Mendes e POENTE, com 

Caminho. Os proprietários são: João Manuel Dias Costa Lima, residente na Avenida 25 

de Abril, n.º 13, Bloco B, 5.º Esq., em Moimenta da Beira, na proporção de ½, e 

Herdeiros de Maria Olga Dias Costa Lima (António Manuel Dias Santos, residente no 

Bairro S. João da Carreira, Lote 33, 3.ª fase, 3500-187 Viseu e Alcino Fernando Veiga 

dos Santos, residente na Rua Eng.º Lino Moreira Rodrigues, n.º 16, 3.º Dirt., Frente, 

3150-083 Viseu), na proporção de ½. ------------------------------------------------------------------- 

5. Previsão dos encargos a suportar pela expropriação: -------------------------------------- 

Parcela – € 104.009,27 (cento e quatro mil e nove euros e vinte e sete cêntimos). --------- 

6. Previsão do Plano Director Municipal para a zona de localização da parcela a 
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expropriar: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A parcela situa-se maioritariamente em espaço de Reserva Agrícola Nacional (7.047 

m2), em Área de Espaço Urbano (1.060 m2) e em Área de Espaço Não Urbano (2.080 

m2), de acordo com o Plano Director Municipal (PDM) de Moimenta da Beira, em vigor. - 

7. Prazo previsto para o início da obra na parcela: Abril de 2009. --------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, notificar todos os interessados 

desta deliberação. ===================================================== 

058 - 310/398/000 - SEGURANÇA RODOVIÁRIA – Segurança na envolvente das 

escolas de Moimenta da Beira ========================================== 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, presente à reunião a informação com o n.º 04-LS/DEPE/2009, datada 

de 15 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, segundo a qual a redução de elevadas velocidades praticadas 

pelos automobilistas na zona escolar passaria pela introdução de meios físicos que se 

oponham à prática dessas velocidades, nomeadamente, pela instalação de passadeiras 

sobrelevadas. Mais informa que estes elementos, para além de colocarem entraves 

físicos à prática das referidas velocidades elevadas, privilegiam a circulação e a 

segurança, dos automobilistas e dos peões, em geral, e dos cidadãos com mobilidade 

condicionada, em particular. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual, “este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-
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económica 0302/07010409, onde, em 22 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 12.734,32 

(doze mil, setecentos e trinta e quatro euros e trinta e dois cêntimos), estando o mesmo previsto no 

Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 3.3.1., com o código 05 e número de projecto 53/2006, 

com a dotação de € 12.733,32 (doze mil, setecentos e trinta e três euros e trinta e dois cêntimos)”. ---- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara assuma, como absolutamente prioritário, garantir 

a segurança dos peões em geral, e dos alunos em particular, na zona em apreço, mas 

não tendo chegado a um entendimento quanto à solução tecnicamente apresentada, a 

mesma deliberou, por unanimidade, promover a consensualização de uma nova solução 

técnica, em articulação com o Conselho Executivo do Agrupamento Vertical de Escolas.   

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

059 - 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 123, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 

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

identificam, ”PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES”, “PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, COM 

CONDICIONANTES”, “PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, e 

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

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 
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Presidente, datado de 03 do referido mês de Novembro, foram deferidos e indeferidos 

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

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ===================================== 

----- ACÁCIO DE CARVALHO, para reconstrução de uma parede de arrumos, com a 

área de 16m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Hotel Piolho”, 

Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 252.08; ----------------------------------------- 

----- AMADEU RIBEIRO FERREIRA, para construção de um muro de vedação com 

cerca de 20 metros de comprimento e 70 centímetros de altura, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado “Bairro Novo”, na localidade e Freguesia de Castelo, a que 

se refere o Proc.º n.º 269.08. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- CATARINA ISABEL DE SOUSA PINTO, para construção de um muro de vedação 

com 30 metros, que pretende levar a efeito na Rua de São João, na localidade de Vide, 

Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 190.08, devendo ser efectuado na 

continuação do alinhamento do muro de vedação já existente; ----------------------------------- 

----- JOÃO LOUREIRO DE ALMEIDA, para colocação de um telhado nos arrumos, com a 

área de 40 m2, que pretende levar a efeito na localidade de Toitam, Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 264.08, devendo o requerente não mexer na 

estrutura resistente do telhado; ---------------------------------------------------------------------------- 

----- URBE 96 – URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES E NAVE, LD.ª, para ocupação da 

via pública em 5 metros e pintura de uma moradia, que pretende levar a efeito no lugar 
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denominado “Sarzeda”, na Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 

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

na via, em causa; ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- AMADEU RIBEIRO FERREIRA, para ocupação da via pública em 10 m2, que 

pretende levar a efeito no Bairro Novo, na localidade e Freguesia de Castelo, a que se 

refere o Proc.º n.º 268.08, devendo a requerente salvaguardar a normal circulação do 

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

----- SÉRGIO RODRIGUES DE ALMEIDA, para construção de um muro de vedação com 

50 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Lameirões”, Freguesia de 

Paraduça, a que se refere o Proc.º n.º 274.08, devendo o requerente solicitar à 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o respectivo alinhamento, do referido muro; --------------------

----- FERNANDA MARIA DE MENESES DIONÍSIO MEIRELES, para ocupação da via 

pública em 30 m2, que pretende levar a efeito na Rua das Vendas, Freguesia do 

Sarzedo, a que se refere o Proc.º n.º 275.08, devendo a requerente salvaguardar a 

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

----- MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA CORREIA ALVES, para construção de um muro 

de vedação com 110 metros, que pretende levar a efeito na localidade de Senhor dos 

aflitos, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 276.08, devendo o requerente 

solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o respectivo alinhamento, do referido muro; ------ 

----- ALFREDO DIAS RODRIGUES, para colocação de juntas e ocupação da via pública 

em 5 m2, que pretende levar a efeito na Rua Alçada, na localidade de Carapito, 
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Freguesia de Peravelha, a que se refere o Proc.º n.º 278.08, devendo a requerente 

salvaguardar a normal circulação do trânsito e de peões na via, em causa; ------------------ 

----- JOSÉ ALBERTO VICENTE BASTOS, para construção de um muro de vedação com 

30 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Adrião”, na localidade de 

Fornos, Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 277.08, devendo o 

requerente solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o respectivo alinhamento, do referido 

muro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- INÁCIO JACINTO DA COSTA TEIXEIRA, para substituição de telhas e isolamento e 

ocupação da via pública em 2m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia 

de Aldeia de Nacomba, a que se refere o Proc.º n.º 279.08, devendo a requerente 

salvaguardar a normal circulação do trânsito e de peões na via, em causa; ------------------ 

----- LUIS FERREIRINHA DA FONSECA, construção de um muro de vedação com 60 

metros, que pretende levar a efeito na Rua Padre Manuel Fonseca, Freguesia de Peva, 

a que se refere o Proc.º n.º 2.09, devendo o requerente solicitar à FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL o respectivo alinhamento, do referido muro. ------------------------------------------ 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, COM CONDICIONANTES: ================= 

----- LUIS PAULO SOEIRO NASCIMENTO CORREIA ALVES, para edificação de um 

parque multiusos – desportos radicais, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

“Mártir”, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 15.08, desde que a Torre 

destinada a desportos radicais seja destacada para fora da REN – Reserva Ecológica 

Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: =========================== 

----- SUSANA ISABEL NASCIMENTO CORREIA FORMOSO, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Penedo Gordo”, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 6.07; --------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO SANTOS LOPES, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Alagoa”, na localidade de Prados de Baixo, 

Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 244.07; --------------------------------------------- 

----- MILTON DE CASTRO AUGUSTO, para reconstrução e ampliação de arrumos, que 

pretende levar a efeito na Rua de Santo António, na localidade e Freguesia de Vilar, a 

que se refere o Proc.º n.º 132.08; ------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL JESUS BERNARDO, para alteração de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Pocinha”, Freguesia de Cabaços, a que se 

refere o Proc.º n.º 505.08. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- SOPROBEIRA – Sociedade de Produção Agrícola das Beiras, Ld.ª, para construção 

de um armazém agrícola, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Sancha”, na 

localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 206.08. --- 

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

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, 

ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto 
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na alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, 

conjugado com o disposto no n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

em virtude do assunto a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão 

do indeferimento por si proferida, no âmbito da competência a que se refere o ponto 059, 

desta acta. ========================================================== 

060 – 360/338/112.08 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma estação de 

lavagem – CAE 45200 – Manutenção e reparação de veículos automóveis – 

Recurso ============================================================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu indeferir a pretensão da Firma MORGADO 

& IRMÃO, relativamente à construção de uma estação de lavagem – CAE 45200 – 

Manutenção e reparação de veículos automóveis, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado “Lagarteira”, Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o recurso, nos 

termos dos n.ºs 5 e 6, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que nesta acta 

se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que o equipamento em análise se identifica como uma 

construção amovível, plenamente integrada e confinada aos terrenos do promotor, 

complementando e sustentando esta actividade em outras construções instaladas na 

proximidade, devidamente licenciadas (oficinas e stand), a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ----------------------------------------------------- 
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----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, isentar a requerente das 

instalações sanitárias, bem como da apresentação do projecto de acessibilidades, dado 

que este equipamento virá a ser integrado num outro empreendimento. ============= 

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

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

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

061 – 360/338/237.08 – OBRAS PARTICULARES – “Processo Simples” – Obras 

inacabadas ========================================================= 

========== Oriundo da Firma ARCOGIVA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

LD.ª, presente à reunião o pedido de acabamentos de um edifício, sito no lugar 

denominado “Alto do Facho”, na Vila de Moimenta da Beira. -------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 06 - 

SV/DPOM/08, datada de 12 do corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------- 

-----“ A presente informação surge no seguimento da informação dos Serviços de Fiscalização, com o 

n.º 465/FIS, de 2008/11/18. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Uma vez que a actual legislação não prevê acabamentos, a actual pretensão enquadra-se no art.º 

88.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 

no que diz respeito a obras inacabadas. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, de acordo com o previsto no artigo acima indicado pode ser concedida a licença ou 

admitida a comunicação prevista no n.º 1 do referido artigo “quando a câmara municipal reconheça o 

interesse na conclusão da obra e não se mostre aconselhável a demolição da mesma, por razões 

ambientais, urbanísticas, técnicas ou económicas””. ----------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando que, por razões urbanísticas e ambientais, é de todo o 

interesse a conclusão da obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e emitir o 

respectivo alvará de licença de construção. ================================== 

062 – 360/338/55.07 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura - 

Cobertura de um terraço de uma habitação ================================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder a audiência do Senhor JOSÉ DA 

COSTA PEREIRA, relativamente  à cobertura de um terraço de uma habitação, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Lameira”, na localidade de Carapito, 

Freguesia de Peravelha, presente à reunião o respectivo processo. ---------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 02-SV/DPOM/08, 

datada de 07do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente que a 

avaliação e decisão desta pretensão, depende do pedido de reaprovação dos projectos 

de arquitectura e de especialidades da habitação existente. ====================== 

063 – 360/338/234.01 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Alteração e ampliação de uma oficina mecânica CAE – 45200 – Oficina de 

manutenção e reparação de veículos automóveis =========================== 
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========== Oriundos do Senhor JOSÉ DA FERREIRA, presentes à reunião os 

projectos de especialidades, relativamente à alteração e ampliação de uma oficina 

mecânica CAE – 45200 – oficina de manutenção e reparação de veículos automóveis, 

que pretende levar a efeito no lote n.º 24 D, no loteamento a que se refere o alvará n.º 

02/2000, sito no Parque Industrial de Moimenta da Beira. -----------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 7 – RJ/DPOM/09, 

datada de 13 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção. =============== 

064 – 360/343/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização e conservação do 

edificado – Vistoria de utilização e conservação de edifícios – Auto de vistoria n.º 

01/08 =============================================================== 

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folhas 43, ponto 38, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado solicitar à Comissão de Vistorias que procedesse a uma rigorosa e 

pormenorizada avaliação do estado de uma casa de habitação pertencente à Senhora 

CÂNDIDA ALVES PAULO, sita na Rua da Samarra, na localidade e Freguesia de Caria, 

presente à reunião o Auto de Vistoria n.º 01/08, datado de 17 de Dezembro, que nesta 

acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, 
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pelos motivos ali descritos, esclarece que o imóvel deverá ser objecto de demolição. ----- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor do referido auto de vistoria, que concluiu que o 

imóvel se encontra em elevado grau de deterioração, quer ao nível de divisórias 

interiores, quer ao nível de cobertura e paredes exteriores, pondo em risco a população 

que circula na via pública, bem como os proprietários dos terrenos vizinhos, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data 

da respectiva notificação, para que a proprietária proceda à respectiva demolição do 

imóvel, bem como à adequada limpeza do local. ============================== 

065 – 360/343/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização e conservação do 

edificado – Vistoria de utilização e conservação de edifícios – Auto de vistoria n.º 

02/08 =============================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar à Comissão de Vistorias para 

procederem à vistoria do estado de uma casa de habitação pertencente ao Senhor 

VIGÍLIO CÁSSIO, sita na Rua General Humberto Delgado, n.º 26, Bairro do Aguiar, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o Auto de Vistoria n.º 02/08, datado 

de 19 de Dezembro, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, esclarece que o imóvel 

deverá ser objecto de um plano de reabilitação urgente na habitação e anexo. -------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor do referido auto de vistoria, que concluiu que o 

imóvel, composto por uma habitação unifamiliar e anexo, se encontra em elevado grau 
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de deterioração, ao nível do interior e das paredes exteriores, permitindo grandes 

infiltrações de humidade na habitação e originando deficientes condições de 

habitabilidade, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para que o proprietário 

proceda à reabilitação da referida habitação e anexo. ========================== 

066 – 360/347/01.94 – OBRAS PARTICULARES – Loteamentos urbanos – 

Loteamento com o alvará n.º 02/95, no lugar de chão das vinhas – Freguesia de 

Arcozelos – Aglomerado de Moimenta da Beira ============================ 

========== No seguimento do pedido de esclarecimentos pelo Senhor Vereador, em 

Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, sobre a situação do loteamento a 

que se refere o alvará n.º 02/95, sito no lugar denominado “Chão das Vinhas”, Freguesia 

de Arcozelos, aglomerado de Moimenta da Beira, pertencente à Firma SOCILOTES, 

presente à reunião o processo, acompanhado da informação técnica n.º 08-

OS/DPOM09, datada de 19 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

esclarece a situação do referido loteamento. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os antecedentes deste processo, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, que os projectos que venham a ser analisados para este loteamento 

respeitem os afastamentos, número de pisos e restantes parâmetros constantes do 

respectivo regulamento, com a excepção das manchas de implantação indicadas no 

quadro síntese. ======================================================= 
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067 – 360/999/99.08 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma  rampa de 

acesso ao quartel da GNR – Guarda Nacional Republicana de Moimenta da Beira 

para pessoas de mobilidade condicionada ================================ 

========== Oriundo da GNR – Guarda Nacional Republicana, do Destacamento 

Territorial de Moimenta da Beira, presente à reunião um requerimento, do seguinte teor:  

----- “ Com vista a possibilitar o acesso a pessoas de mobilidade condicionada, ao edifício da GNR desta 

vila, solicito a V. Ex.ª. se digne autorizar a criação de uma rampa a localizar na porta principal, sita na 

Av. Externato Infante D. Henrique. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- A referida rampa ficará com um patamar de 4 m de comprimento por um metro de largura, 

paralelamente ao edifício. O patamar de acesso ao hall de entrada entrará no passeio 1,3 m, ficando o 

passeio destinado ao trânsito de peões com 1,60. ------------------------------------------------------------ 

----- Mais informo V. Ex.ª que o projecto foi acompanhado pelo gabinete de estudos e projectos desse 

Município”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 13-OS/DPOM/09, 

datada de 26 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1) Informar o Destacamento Territorial da G.N.R., de Moimenta da Beira, de que esta 

operação urbanística está isenta de licença, nos termos alínea b), n.º1, do art.º 7.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro; -------------------------------------------------------------------------------- 

2) Autorizar a colocação da rampa de acesso ao quartel, para pessoas de mobilidade 
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condicionada, devendo as obras serem acompanhadas por um Técnico da Câmara 

Municipal. =========================================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Cultura” 

068 – 710/714/000 – INSTRUÇÃO – 710/731/000 PRÉ–ESCOLAR – Pedido de 

Reavaliação do Processo ============================================== 

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

17 de Dezembro, último, exarada a folhas 243, ponto 228, do livro de actas 135, em que 

foi deliberado aguardar que o Senhor MÁRIO ALBERTO CARDOSO DA SILVA 

apresentasse uma nova declaração de rendimentos, para proceder à reavaliação do seu 

pedido, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado da Informação n.º 01, 

datada de 21 do corrente mês, da Técnica Superior de Serviço Social, MARIA 

MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, com o seguinte teor: ------------- 

----- “A exponente é comerciante sendo efectuada a respectiva escrita contabilística no regime 

simplificado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo se apurou nestas situações o rendimento colectável é obtido pela venda de mercadoria, à 

qual é aplicada uma taxa referente a despesas, sendo o resultante considerado como rendimento. ------ 

----- Dado que nesta forma de contabilidade não entra o registo de receitas e despesas, o montante a 

considerar como rendimento não pode ser o valor apurado declarado, dado somente se referir a 

vendas, mas sim aquele que resulta da aplicação da mencionada taxa. ------------------------------------- 

----- Sendo assim o valor de rendimento anual do agregado familiar seria de € 4.329,50 e não os 

21.647,90 que foram considerados. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Por outro lado, os encargos com amortização de empréstimo de habitação que foram apresentados 
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são de 4.140,00, o que a exponente menciona ser causa de endividamento. ------------------------------- 

----- De acordo com a avaliação em função do valor apurado para efeito de IRS, a exponente deveria 

pagar a comparticipação correspondente a €4.329,50, ao qual corresponde a comparticipação familiar 

mínima, de € 15,00 (quinze euros), efectuando o respectivo acerto, desde o início do ano escolar. ------ 

----- Mais informo que, a avaliação tendo em conta o factor de venda de mercadorias e produtos 

presente é o critério aplicado, por estes serviços na avaliação das situações em que não existe 

rendimento fixo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo em conta o exposto, deixo á consideração superior, decisão sobre este critério de avaliação, 

alertando no entanto, para o facto de que, caso seja considerado a avaliação, de acordo com o valor 

apurado de IRS e para uma uniformização de critérios, deverá haver avaliação das restantes situações”. 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara não é competente para alterar o 

rendimento apresentado em sede de IRS, parâmetro legalmente fixado para efeitos de 

avaliação do caso em apreço, a mesma deliberou, por unanimidade, manter a 

deliberação já tomada sobre o assunto, que determina a aplicação das comparticipações 

familiares previstas no respectivo Regulamento Municipal. =======================  

069 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – 

Programa de transportes escolares do ensino básico – Proposta de ajustamento 

dos valores a pagar por mês =========================================== 

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

COSTA, presente à reunião uma proposta de negociação de preços dos serviços de 

transportes escolares, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, traduzindo os ajustamentos dos valores a pagar por mês, durante 

o ano lectivo 2008/2009. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Estes encargos têm cabimento nas rubricas orçamentais, 04/04050102 e 04/040701, onde em 22 

do corrente mês, existe um saldo disponível de € 10.000,00 (dez mil euros), e € 345.545,00 (trezentos 

e quarenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e cinco euros), respectivamente, estando o mesmo 

encargo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.1.2., código 01 e nº. 5/2008, nos 

montantes de € 5.000,00 (cinco mil euros) e € 190.000,00 (cento e noventa mil euros) 

respectivamente”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o ajustamento dos 

valores apresentados para o ano lectivo de 2008/2009, nos termos propostos. ======== 

070 – 710/731/000 PRÉ – ESCOLAR – 720/725/000 – CPCJ – COMISSÃO DE 

PROTECCÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO – Situação de carência 

económica ========================================================== 

========== Oriunda da Técnica Superior de Serviço Social, MARIA MADALENA 

LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, presente à reunião a Informação n.º 02, 

datada de 21 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------------------------------- 

----- “Tendo sido efectuado, junto da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, denúncia de 

situação de um menor que apresentava sinais de insuficiência alimentar, foi diligenciado apuramento da 

situação, confirmando o exposto. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Desta forma e com vista a que a criança possa ter acesso ao serviço da Componente de Apoio á 

Família, do Pré-escolar, prestado pela ARCA, a família necessita de ser apoiada financeiramente dado 

que devido á insuficiência económica não tem meios para assumir o respectivo pagamento. ------------- 

----- A insuficiência económica decorre de um processo de dívida que resultou de uma inspecção da 

ASAE ao local de funcionamento da oficina de sucata, em que houve coima e necessidade de efectuar 

remodelações que endividaram o agregado familiar e que actualmente têm dificuldade em assumir. ---- 
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----- Mais se informa que esta situação já decorre há algum tempo, tendo este agregado familiar uma 

dívida com a Associação devido a pagamentos em atraso pelo mesmo serviço. ---------------------------- 

----- Pelo exposto, sou de parecer que o agregado familiar deve ser apoiado com um subsídio para que 

à criança seja assegurado, pelo menos o almoço durante a semana. --------------------------------------- 

----- O valor da comparticipação na ARCA é de € 45,00, pelo que propunha que, à semelhança das 

situações colocadas anteriormente, o agregado familiar seja apoiado com um subsídio mensal de € 

30,00, com início no corrente mês de Janeiro”. --------------------------------------------------------------- 

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

----- “Este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 04/040802, onde em 23 do corrente mês, 

existe um saldo disponível de € 50.699,40 (cinquenta mil seiscentos e noventa e nove euros e quarenta 

cêntimos), estando o mesmo encargo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.1.2., 

código 01 e nº. 5/2008, no montante de €500,00 (quinhentos euros)”. -------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo a situação de carência económica, tecnicamente 

confirmada, a Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente o referido 

agregado, comparticipando com € 30,00 (trinta euros), o apoio sócio-educativo prestado 

pela ARCA, devendo a prestação remanescente ser directamente suportada pelo 

referido utente. ======================================================= 

071 – 710/731/000 – CULTURA E ACÇÃO SOCIAL – Pré-Escolar ================ 

========== Oriundo do Senhor SIDÓNIO AMADEU DOS SANTOS FRANCISCO, 

residente no lugar da Igreja nova, em Arcozelo do Cabo, presente à reunião uma carta, 

datada de 5 do corrente mês, em que pelas razões ali descritas, solicita a isenção ou 

redução do pagamento à ARCA – Associação Recreativa e Cultural Arcozelense, do 

almoço e prolongamento dos seus educandos, em virtude dos seus parcos recursos 
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económicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Técnica Superior Assessora Principal – Serviço Social, 

MARIA MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a 

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

“ Avaliação da situação---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Agregado familiar/Rendimentos--------------------------------------------------------------- 

----- O agregado familiar é beneficiário de Rendimento Social de Inserção, pelo que deverá ser 

estimado um Rendimento mensal calculado de € 655,00, o que resulta uma capitação de € 93,59. ------ 

----- 2. Parecer-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dado que no serviço prestado pelas Associações o valor da comparticipação a mesma é fixa, 

independentemente do rendimento do agregado familiar, sou de parecer que o agregado familiar 

deveria ser apoiado para que possam usufruir deste serviço e melhor apoiar os menores na sua 

ausência, quando se deslocam para os mercados de venda da cestaria. ------------------------------------ 

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

----- “Este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 04/040802, onde em 23 do corrente mês, 

existe um saldo disponível de € 50.489,40 (cinquenta mil quatrocentos e oitenta e nove euros e 

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

2.1.2., código 01 e nº. 5/2008, no montante de €290,00 (duzentos e noventa euros)”. ------------------- 

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo a situação de carência económica, tecnicamente 

confirmada, a Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente o referido 

agregado, comparticipando com € 30,00 (trinta euros), o apoio sócio-educativo prestado 

pela ARCA, devendo a prestação remanescente ser directamente suportada pelo 

referido utente. ======================================================= 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 
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========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

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

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

de Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores 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 

17H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 


