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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM ONZE DE FEVEREIRO DO ANO 

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

ACTA Nº. 03/09   

========== Aos onze dias do mês de Fevereiro 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, JORGE 

DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES 

PINTO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de Presidente da 

Câmara, e os outros na de Vereadores, para realizarem a presente reunião ordinária, a 

qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária, realizada no dia 02 de 

Novembro de 2005, exarada a folhas 6, ponto 005, do livro de actas 123, cuja ordem do 

dia havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no n.º 3, do art.º. 84º., da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ============== 

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

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do art.º 64º., 
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da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

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

se encontrar de férias. ================================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

========== O Senhor Presidente da Câmara recordou que, no âmbito da promoção e 

divulgação do comércio tradicional, e em parceria com a Associação “O Comércio à sua 

Beira”, o Município levou a efeito uma acção designada “O NATAL NAS MONTRAS DO 

COMÉRCIO TRADICIONAL”, que, no essencial, se traduzia num concurso destinado a 

premiar as melhores montras nos estabelecimentos comerciais, cujos parâmetros de 

avaliação se encontram plasmados em regulamento próprio, designadamente 

atractividade, originalidade e inovação na decoração apresentada, devidamente 

avaliadas por um Júri constituído para esse efeito. --------------------------------------------------- 

----- Continuando no uso da palavra, o Senhor Presidente da Câmara encorajou os 

comerciantes presentes no Salão Nobre a não se resignarem à crise que atravessa 

todos os sectores de actividade social e económica, incentivando-os para continuarem a 

ter uma postura proactiva e dinâmica, assente na inovação dos projectos e no 

necessário empreendorismo dos agentes económicos. --------------------------------------------- 

----- Neste contexto, o Senhor Presidente da Câmara convidou os membros do Executivo 

a entregarem os prémios aos primeiros três classificados: ----------------------------------------- 

1º. Lugar – FLORISTA PAULA FLOR – Cheque no valor de € 300,00 (trezentos euros);  

2º. Lugar – CAVE DA MÚSICA “ROMANU´S” – Cheque no valor de € 150,00 (cento e 
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cinquenta euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3º. Lugar – ATELIER DE COSTURA “AGULHA E DEDAL” – Cheque no valor de € 

75,00 (setenta e cinco euros); ------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 “Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

072 – 110/195/007 – BEIRADOURO – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO 

VALE DO DOURO – Concordância e co-responsabilidade na Garantia Bancária === 

========== Oriundo da BEIRADOURO – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO 

VALE DO DOURO, presente à reunião um “fax”, datado de 13 de Janeiro, último, a 

enviar cópia de parte da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Lamego, 

realizada em 30 de Dezembro de 2008, referente à concordância e co-responsabilidade 

na Garantia Bancária. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito deste assunto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal prestou uma 

informação, datada de 20 de Janeiro, último, do seguinte teor: ----------------------------------- 

----- “1 – Solicita a Associação de Desenvolvimento do Vale do Douro, que esta Câmara Municipal, na 

qualidade de sócio efectivo, na qual o signatário exerce o cargo de Vice-Presidente, manifeste a sua 

concordância e co-responsabilidade na garantia bancária solicitada por esta Associação, no montante 

até ao limite de € 24.101,43 (vinte e quatro mil cento e um euros e quarenta e três cêntimos), para 

segurança do reembolso de um adiantamento no valor de € 48.202,86 (quarenta e oito mil duzentos e 

dois euros e oitenta e seis cêntimos), até à data de 31-12-2015, que o IFAP-Instituto de Financiamento 

de Agricultura e Pescas – lhe vai pagar, nos termos do disposto no nº. 4, do artº. 19º., da Portaria nº. 

392-A/2008, de 4 de Junho de 2008, na sequência de aprovação do pedido de apoio a que foi atribuído 
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o nº. 020000000258. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 – A Portaria nº. 392-A/2008, de 4 de Junho, aprova o Regulamento de aplicação das medidas 

nº.s 3.3, “Implementação de estratégias locais de desenvolvimento”, e 3.5, “Funcionamento dos grupos 

de acção local, aquisição de competências e animação”. ----------------------------------------------------- 

----- 3 – Dispõe no Capítulo III, do referido diploma legal, sob a epígrafe Medida nº. 3.5 

“Funcionamento dos grupos de acção local, aquisição de competências e animação”, no seu artº. 11º., o 

seguinte “Componentes – Os apoios a conceder no âmbito da presente medida integram as seguintes 

componentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Funcionamento do GAL – Grupo de Acção Local, adiante designada «componente um», na qual 

podem ser incluídos os custos com a manutenção da ETL – Estrutura Técnica Local, à qual não se aplica 

o disposto nos artigos 16º. e 17º., sendo directamente aplicável o disposto no artº. 19º.; --------------- 

----- b) ..... ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4 – O nº. 4, do artº. 19º., da referida Portaria, estabelece que “pode ser apresentado no pedido de 

pagamento relativamente à componente um, a título de adiantamento, até ao montante máximo de 5% 

da despesa pública total aprovada para esta componente, para todo o período de programação, 

mediante a constituição de garantia bancária no valor de 50% do montante do adiantamento, a 

regularização no final do referido período, no contexto do adiantamento concedido ao estado membro--- 

----- É este contexto que submeto a presente proposta à apreciação e aprovação da Câmara Municipal, 

para que, à semelhança do que já aconteceu na Câmara Municipal de Lamego, também este Órgão 

manifesta a sua concordância e responsabilidade na garantia bancária acima referida.” ------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a representação da Câmara Municipal se faz 

através do Senhor Presidente da Câmara, não figurando a título pessoal, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, enquanto instituição, manifestar sua concordância, 

assumindo a responsabilidade na garantia bancária solicitada. =================== 

073 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS – Horário de funcionamento de 
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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 – MARIA DE JESUS RIBEIRO MORAIS, com estabelecimento comercial de 

“Restauração”, sito na Avenida Comendador Acácio Osório Cardoso, nº. 2, nesta Vila, 

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

----- "De Segunda a Domingo, das 07H00 às 01H00, sem interrupção para o almoço e sem 

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

2 – JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA CARDOSO, com estabelecimento comercial de 

“Restauração”, sito na Central de Camionagem, nesta Vila, dando conta que pretende 

praticar o seguinte horário: ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Sábado, das 07H00 às 02H00, sem interrupção para o almoço e com encerramento 

semanal ao Domingo”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando as referidas informações favoráveis, a Câmara 

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

074 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 142/2008 ======== 

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

em 22 de Outubro, último, exarada a folhas 42, ponto 37, do livro de actas 135, em que 

foi deliberado notificar a arguida para proceder à limpeza total do local, sob pena de lhe 
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ser aplicada a respectiva coima, presente à reunião a Informação n.º 06/2009, do Sector 

de Contra-Ordenações, datada de 02 de Fevereiro, último, do seguinte teor: ---------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º NUNO MIGUEL 

VICENTE DE PAIVA, residente na localidade de Porto da Nave, freguesia de Alvite, 

Município de Moimenta da Beira, foi instaurado o processo de contra-ordenação n.º 

142/2008, por ter efectuado uma descarga de resíduos sólidos urbanos, em área 

florestal, constituídos por diversos lixos, nomeadamente vidros, plásticos e metais. -------- 

-----Mais informa que, em cumprimento da deliberação tomada em reunião ordinária da 

Câmara, realizada em 22/10/2008, notificou-se o arguido para, no prazo de 15 dias, 

proceder à limpeza total do local, sob pena de lhe ser aplicada a respectiva coima, nos 

termos legais. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao assunto supra referido a Fiscalização Municipal, prestou a 

informação n.º 39/FISC., datada de 22 de Janeiro de 2009, do seguinte teor: ---------------- 

-----“Dando cumprimento ao despacho de V.ª Ex.ª, Sr. Vice-Presidente, datado de 30 de Dezembro, 

último, cumpre-nos informar que, em deslocação ao local, estes Serviços verificaram que o acima 

identificado, já procedeu à limpeza dos resíduos colocados no local denominado “Zarelho”, na localidade 

de Porto da Nave, freguesia de Alvite.”------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o arguido procedeu à limpeza do local, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 

51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

075 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 204/2008 ======== 

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

Informação n.º 07/2009, datada de 02 de Fevereiro, último, do seguinte teor: ---------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º ARMINDO MELITA CARDOSO, 

residente no lugar da Lage, localidade e freguesia de Gogim, Município de Armamar, foi instaurado o 

processo de contra-ordenação n.º 204/2008, por ter efectuado uma descarga de resíduos sólidos 

urbanos, na berma da estrada que faz ligação entre Semitela e Alto da Portela, freguesia de Leomil, 

constituídos por diversos lixos, nomeadamente garrafas de vidro, porta guardanapos plásticos, toalhas 

de mesa em tecido, copos e jarras em vidro, cartão. ---------------------------------------------------------

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

declarações, alegando que adquiriu o estabelecimento denominado “Ponto de Encontro”, sito na Vila de 

Moimenta da Beira e resolveu fazer alguns melhoramentos no interior. ------------------------------------- 

----- Acresce que, nesse momento estava na Holanda e solicitou a um familiar para realizar essas 

obras. O lixo resultante das mesmas foi colocado nas traseiras do estabelecimento a aguardar que as 

obras terminassem para o colocar noutro local. Posteriormente, foi informado de que algum lixo estaria 

colocado no local referido no auto de notícia de contra-ordenação. -----------------------------------------

-----Relativamente ao assunto supra referido a Fiscalização Municipal, prestou a informação n.º 

495/FISC., datada de 12 de Dezembro de 2008, do seguinte teor: ----------------------------------------- 

-----“Dando cumprimento ao despacho de V.ª Ex.ª, Sr. Vice-Presidente, datado de 04 do corrente mês, 

cumpre-nos informar que, em deslocação ao local, estes Serviços verificaram que o mesmo já se 

encontra limpo”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 
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dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o arguido procedeu à limpeza do local, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 

51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

076 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 46/2007 ========= 

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

Informação n.º 05/2009, datada de 30 de Janeiro, último, do seguinte teor: -------------------

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º Nelson Edgar Fernandes Teixeira, na 

qualidade de explorador do Estabelecimento Minimercado, sito no Largo da Tulha, freguesia de Alvite, 

Município de Moimenta da Beira, foi instaurado o processo de contra-ordenação n.º 46/2007, por 

possuir o citado estabelecimento aberto ao público e em funcionamento, sem que para isso estivesse 

munido do respectivo alvará de licença de utilização, passado pela Câmara Municipal. -------------------- 

-----Mais se informa que, o arguido, após ter sido notificado para prestar declarações, alegou que era 

arrendatário do referido estabelecimento, sendo que apenas possui a licença de utilização como 

estabelecimento comercial. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Posteriormente, constatei que o proprietário do citado estabelecimento deu entrada do Processo de 

Obras n.º 315/06, para adaptação de um edifício a minimercado. ------------------------------------------ 

----- Em 16 de Outubro de 2008, o arguido levantou o Alvará de Licença de Construção n.º 193/2008, 

relativo ao Processo de Obras n.º 315/06. -------------------------------------------------------------------- 

----- Em 12 de Janeiro de 2009, o arguido informou que o estabelecimento estava encerrado, não tendo 

qualquer intenção de o reabrir. -------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Em 22 de Janeiro de 2009, o Serviço de Fiscalização Municipal informou que, após deslocação ao 

local, verificou que o referido estabelecimento já se encontrava encerrado. -------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no art.º 29.º, do Decreto-Lei n.º 370/99, de 18 de 

Setembro, o qual refere que compete à Câmara Municipal instruir e decidir os processos de contra-

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

ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender por convenientes.” ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as grandes dificuldades que este sector de actividade 

atravessa, e dado que estabelecimento em causa já se encontra encerrado, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, arquivar o processo. ============================== 

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

========== Quando eram 12H40, o Senhor Presidente 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, foi reaberta a reunião. ==== 

077 – 380/995/000 – FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL - Habitações degradadas - 

Comissão de vistoria ================================================== 

========== Oriundo do Sector da Fiscalização Municipal, presente à reunião a 

informação nº. 53/FISC, datada de 29 de Janeiro, último, do seguinte teor: -------------------

------ “Constituiu a Câmara Municipal, na sua reunião ordinária realizada em 18 de Janeiro de 2006, a 

comissão de vistorias para habitações degradadas. ----------------------------------------------------------

---- Tendo em conta a alteração do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, introduzida pela Lei 

nº. 60/2007, de 04 de Setembro, (Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação), que responsabiliza 

os proprietários dos imóveis, no que respeita à “utilização e conservação do edificado” e “proibição e 
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deterioração”, conforme os artº.s. 89 e 89-A, da lei acima referida, é nosso entender que, a Fiscalização 

Municipal, deverá fazer parte integrante da referida comissão de vistorias, uma vez que, são estes 

serviços os responsáveis pelo cumprimento da legislação acima citada, nomeadamente no que respeita 

ao levantamento de autos de contra-ordenação, por incumprimento nos artigos referidos, bem como, o 

respeito dos actos administrativos, conforme o nº. 1, do artº. 100º., da citada lei, que constitui crime 

de desobediência, nos termos do artº. 348º., do Código Penal.” -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que as vistorias em causa têm um carácter estritamente 

técnico e especializado, a Câmara deliberou, por unanimidade, manter a composição da 

respectiva Comissão, a que se refere o ponto 042, exarado a folhas 47, do livro de actas 

124, recomendando, no entanto, em especial, no que se refere às consequências dos 

autos de vistoria e deliberações do executivo, bem como às avaliações prévias dos 

imóveis que possam vir a ser objecto de vistorias técnicas, uma melhor articulação entre 

a Comissão de Vistorias e a Fiscalização Municipal. =========================== 

078 - 610/600/000 – ASSOCIAÇÃO DE FRUTICULTORES DA BEIRA TÁVORA – 

Exposição ========================================================== 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO DE FRUTICULTORES DA BEIRA TÁVORA, 

com Sede nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião uma exposição, datada 

de 28 de Janeiro, último, a manifestar a sua preocupação pela crise que o País 

atravessa, alertando também para o facto de terem que ser tomadas medidas em prol 

dos agricultores deste Município, no sentido de beneficiarem da redução do pagamento 

de taxas referentes a licenciamentos de armazéns, estábulos e vacarias e isenção ou 

redução das restantes operações urbanísticas. ------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando os efeitos colaterais que a actual crise está a provocar, 

em todos os sectores de actividade social e económica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manifestar disponibilidade para vir a acolher algumas destas propostas, a 

integrar num plano global a submeter brevemente a este Executivo. =============== 

079 – 610/606/000 – MOINHOS DA TIA ANTONINHA, EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS, LDA – Licenciamento de restauração ocasional ================= 

========== Oriundo da empresa supra referenciada, presente à reunião um 

requerimento, datado de 02 do corrente mês, em que requer autorização para realizar 

um fornecimento de restauração ocasional para um número médio de 150 pessoas e 10 

pessoas ao serviço, no próximo dia 14, do corrente mês. ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dado o carácter ocasional da actividade proposta e tendo em conta os 

equipamentos de apoio existentes no Complexo Turístico, nomeadamente casas de 

banho e cozinha de apoio, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva 

licença, nos termos do disposto no artigo19.º, do Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de 

Dezembro, e do artigo19.º, da Lei n.º 234/2007, de 19 de Junho. ================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

080 – 210/202/000 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – Empréstimo Bancário de 

curto prazo ========================================================= 

========== Oriundo do Chefe de DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação nº. 06.10.02.2009/DEF, que nesta acta se considera integralmente 
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transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta dos procedimentos de 

consulta e análise das propostas que as Instituições de Crédito apresentaram, no âmbito 

da contratação de um empréstimo bancário de curto prazo até € 600.000,00 (seiscentos 

mil euros), anexando a respectiva acta do júri e a ficha técnica das condições das 

referidas propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Concordar com o Relatório da Comissão de Análise das propostas e adjudicar o 

referido empréstimo de curto prazo, até ao montante de € 600.000,00 (seiscentos mil 

euros), ao BANCO MILLENNIUM BCP, com uma taxa nominal variável correspondente 

à média “EURIBOR” a trinta dias, acrescida do “spread” de 1,5%; ------------------------------ 

----- b) Dar conhecimento desta deliberação a todas as instituições de crédito que 

apresentaram propostas. =============================================== 

081 – 210/207/000 – REGULAMENTO DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

DESPORTIVO – “Pedaladas – Clube de Cicloturismo” – II BTT DEMO – 

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

=========== Oriundo do Clube de Cicloturismo “PEDALADAS”, presente reunião o 

Ofício n.º 1/SG/09, datado de 11 de Janeiro, último, através do qual solicita, a esta 

Câmara Municipal, apoio logístico (impressão de cartazes e desdobráveis, publicidade, 

apoio técnico, entre outros), bem como apoio para o almoço e reforços alimentares e 

brindes a atribuir aos atletas, no âmbito da realização do II BTT Demo, que terá lugar no 

dia 29 de Março de 2009. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando este evento como um acontecimento desportivo com 

impacto regional, com claros contributos para a promoção do Município, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Clube, nos termos da alínea b), do nº. 2, 

do artigo 25º., do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo, um 

subsídio no montante de € 1.000,00 (mil euros), destinado a comparticipar as despesas 

de alimentação e prémios, bem como disponibilizar o apoio logístico solicitado. ======= 

082 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS LIMITADOS DA VOZ – 

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

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

ofício n.º 843061, datado de 15 de Janeiro, último, informando que pretende expandir e 

implementar as suas actividades em todos os concelhos e freguesias portuguesas, pelo 

que solicita a concessão de um subsídio para continuar a apoiar o doente 

laringectomizado, de uma forma assertiva e altruísta. ---------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 05 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 6.914,76 (seis mil, novecentos e catorze euros e setenta 

e seis cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 249, no valor de € 100,00”. ----------- 

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

um subsídio no montante € 100,00 (cem euros), para os fins propostos. ============ 

083 - 220/232/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 
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Remunerações, Despesas de Representação, Compensações para Encargos e 

Senhas de Presença dos Eleitos Locais para o ano de 2009 =================== 

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

circular n.º 6/2009-TC, datada de 27 de Janeiro, último, informando os valores das 

remunerações, compensações para encargos, despesas de representação e senhas de 

presença dos Eleitos Locais, para o ano de 2009. ---------------------------------------------------- 

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

084 – 230/999/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Proposta de Lei n.º 247/X (Orçamento de Estado Rectificativo 2009) ============ 

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

Circular n.º 9/2009-AG, datada de 27 de Janeiro, último, acompanhada do Parecer da 

Proposta de Lei n.º 247/X (Orçamento de Estado Rectificativo 2009), que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante. ------------------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

085 - 130/151/700 – CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO, EM REGIME DE 

LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO, DO BAR LOCALIZADO NO EDIFÍCIO DO 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL ============================== 

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folhas 51, ponto 048, do livro de actas 135, em que 

foi deliberado promover-se o procedimento concursal para a concessão, em regime de 
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cessão de exploração, do referido estabelecimento, pelo período de um ano, tendo como 

base de licitação o valor mensal de € 125,00 (cento e vinte e cinco euros), presente à 

reunião a Informação n.º NA/04/2006, datada de 21 de Janeiro, último, do seguinte teor:  

----- “Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar V.Ex.ª do seguinte: ------------------- 

----- O Edital, datado de 4 de Dezembro de 2008, que publicitou o concurso a que acima se faz alusão, 

estabelecia o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

“(...) se encontra aberto concurso público, pelo prazo de 30 dias a contar da publicação do presente 

Edital em jornal local (...)”.------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Jornal “Terras do Demo” publicou o Edital, supra mencionado, na sua edição do dia 19 de 

Dezembro de 2008. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim sendo, e tendo já terminado o prazo para a apresentação de candidaturas, consigna-se que, 

nesta data, nenhuma proposta deu entrada no Serviço de Expediente Geral da Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, promover novo concurso 

público para arrendamento do referido estabelecimento, mantendo a mesma base de 

licitação, no valor mensal de € 125,00 (cento e vinte e cinco euros), e a mesma 

Comissão de Abertura e Análise de Propostas. ===============================  

 “Tesouraria” 

086 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

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

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 142.065,80, (cento e 

quarenta e dois mil, sessenta e cinco euros e oitenta cêntimos), assim discriminado: ----- 

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €   26.312,22 
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                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  € 115.753,58 

                                                                               TOTAL ....... € 142.065,80 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

087 - 310/302/340 - PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DE 

MOIMENTA DA BEIRA – ARRUAMENTO NASCENTE ========================= 

========== Oriundo da SÉTIMO ARQUITECTURA, presente à reunião um ofício, 

datado de 21 de Dezembro de 2008, registado nesta Câmara sob o n.º 541, em 20 de 

Janeiro, último, com o seguinte teor: “Junto se envia dois exemplares do Programa Base do 

Arruamento de ligação entre o Parque Escolar e o Parque Industrial”. -------------------------------------- 

---------- Relativamente a este assunto, o Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, Dr. LUIS MANUEL FILIPE DA SILVA, prestou a 

informação n.º 07-LS/DEPE/2009, datada de 29 de Janeiro, último, com o seguinte teor: 

----- “A presente informação surge em consequência do Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José 

Agostinho Gomes Correia, para o signatário “emita competente parecer técnico, eventualmente coadjuvado pela 

DOM”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em causa está o denominado “Programa Base do Arruamento de ligação entre o Parque Escolar e o Parque 

Industrial”, que foi recentemente entregue nesta Câmara Municipal pela SÉ7IMO - Arquitectura. ------------------------------ 

----- O documento em causa reflecte o traçado em planta de uma solução viária que assenta num eixo que 

estabelecerá a ligação entre a Rua da Alagôa e o Parque Industrial. Ao longo deste eixo viário, (e de uma forma 

perpendicular), surgirão duas intercepções: - uma com um novo arruamento que terá inicio na Praça João de Deus, e 

outra com o prolongamento da alameda que dá acesso ao novo Pavilhão Gimnodesportivo. ----------------------------------- 
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----- Neste contexto, compete ao signatário adiantar que este estudo/solução urbanística já foi apresentado à Câmara 

Municipal, em sua reunião ordinária de 17/12/2008, tendo sido aprovado. ------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente à solução urbanística apresentada, esta traduz uma “macro-solução” viária que integra algumas 

soluções específicas sugeridas por alguns agentes desta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------- 

----- De uma maneira geral, esta solução poderá ser considerada pacífica. ----------------------------------------------------------- 

----- No entanto, e ao nível do projecto, entende-se que deverão ser acauteladas algumas questões de desenho 

urbano que melhorarão, em muito, a funcionalidade dos espaços públicos previstos. --------------------------------------------- 

----- São disso exemplo, algumas concordâncias entre alguns dos arruamentos, a largura dos lugares de 

estacionamento, bem como a configuração da paragem de autocarros junto do futuro Estádio Municipal. Neste último 

caso, este equipamento parece-nos de difícil e perigosa utilização, já que, os autocarros terão que sair dele de traseira 

para a faixa de rodagem da artéria adjacente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Entretanto, haverá outras questões que apenas poderão ser devidamente avaliadas perante um estudo que nos 

adiante os sentidos de tráfego e a correspondente sinalização vertical e horizontal. ----------------------------------------------- 

----- Não será demais lembrar que, a Norte, esta solução urbanística deverá ser articulada e ajustada com a solução já 

apontada pela equipa técnica que se encontra a elaborar o projecto de ampliação da Zona Industrial de Moimenta da 

Beira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesta data, e em cumprimento do Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, inicialmente apontado, este 

processo foi entregue ao Sr. Eng. Eduardo Silva, Chefe da Divisão de Obras Municipais, para que este também possa 

fazer a sua própria avaliação deste documento”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Na informação acima referida, o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, 

Engenheiro Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, exarou a seguinte 

informação: “Concordo”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido programa 

base, recomendando que, em sede de elaboração do projecto de execução, a equipa 

projectista tenha em consideração as questões referenciadas na informação técnica, 

atrás transcrita. =======================================================  
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088 - 310/302/379 - ACABAMENTO EM 6 MORADIAS – 2T2 + 4T3 – HABITAÇÃO 

SOCIAL – 2.ª FASE – BAIRRO DA FORMIGA – MOIMENTA DA BEIRA – Auto de 

revisão de preços ==================================================== 

========== Presente à reunião a informação n.º JP55/DOM/2008, datada de 26 de 

Dezembro de 2008, relativa à revisão de preços da empreitada em epígrafe, no valor de 

€ 6.756,46 (seis mil, setecentos e cinquenta e seis euros e quarenta e seis cêntimos), 

que traz exarado o seguinte Despacho do Senhor Presidente da Câmara: “Aprovo a 

revisão de preços, calculada nos termos legais. Em tempo: à reunião de Câmara.” ------------------------ 

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

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

económica 0302/07010201, onde, em 20 de Janeiro, último, existia um saldo disponível de € 

110.000,00 (cento e dez mil euros), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, 

no Objectivo 2.4.1., com o código 01 e número de projecto 17/2009, com a dotação de € 70.000,00 

(setenta mil euros)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 € 6.756,46 (seis mil, setecentos e cinquenta e seis euros e quarenta e seis 

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

089 - 310/302/430 - ARRANJO URBANÍSTICO DA AVENIDA 25 DE ABRIL e RUA DR. 

SÁ CARNEIRO, EM MOIMENTA DA BEIRA – Compensação de trabalhos a menos 

não executados por trabalhos a mais ===================================== 
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========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro Civil, 

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

referência INF012/DOM/2009, datada de 5 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 2.455,36 €, 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 – 2.500,00 €; esta compensação diz respeito aos trabalhos descritos na carta da 

adjudicatária, ref.: 241/LC, datada em 12/12/2008, com despacho de Vª. Exa. datado em 16/01/2009, 

exarado sobre a mesma; --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - 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 € 2.455,36 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e 

cinco euros e trinta e seis cêntimos), devendo ser elaborado o respectivo auto de 

medição. ============================================================ 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

090 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia de Moimenta da Beira ========================================= 

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

19 de Novembro, último, exarada a folhas 151 a 153, ponto 139, do livro de actas nº. 

135, em que foi deliberado que o assunto baixasse à Técnica Superior, Arquitecta, 

Assessora Principal, OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS, no sentido da emissão de 

parecer objectivo e conclusivo sobre o enquadramento urbanístico e estético relativo à 

construção do palco fixo, no contexto de uma das praças mais antigas da Vila, 

novamente presente à reunião o processo, acompanhado da informação n.º 12-

OS/DPOM/2009, de 26 de Janeiro, último, da referida Técnica Superior, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “A Junta de Freguesia de Moimenta da Beira informou que a construção pretendida será de 57m2, em perfis e 

painéis metálicos, não definindo o comprimento e a largura da construção nem a cor a aplicar. -------------------------------- 

----- Neste contexto, e em complemento à informação nº 177-OS/DPOM/08, emitida em 07/11/2008, informa-se que: -- 
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----- 1- De acordo com o disposto na alínea a) do nº1 do artº 7º do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e 

republicado pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, a operação urbanística em causa está isenta de licença. No 

entanto, de acordo com o disposto no nº 2 do mesmo artigo, a operação fica sujeita a parecer prévio não vinculativo 

da Câmara Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2- Implantação da construção: A implantação da construção origina o corte de uma das árvores existentes no 

local e efectua-se à face do arruamento existente no lado sul, embora nas imagens constantes do CD que 

acompanharam o pedido inicial ilustrem uma situação diferente. No local onde pretendem implantar a construção, as 

edificações existentes apresentam-se implantadas à face dos arruamentos pelo que, se a Exma. Câmara assim o 

entender, a implantação à face do arruamento respeita o alinhamento das construções envolventes, respeitando os 

afastamentos previstos na alínea b) do nº 2 do artº 8º do Regulamento do Plano Director Municipal; ------------------------- 

----- 3- No que diz respeito à cor a aplicar deverá ser escolhida uma das seguintes cores definidas no artº 76º do 

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município: verde, castanho ou vermelhão da china.”---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à referida técnica um 

parecer que verse exclusivamente sobre o enquadramento estético e urbanístico da 

intervenção proposta, no contexto da área em que se insere. ===================== 

091- 610/603/000 - PEDIDO DE LICENÇA PARA PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS === 

========== Oriundo do Senhor SILVIO BORGES PINTO, presente à reunião um 

requerimento, registado nesta Câmara em 09 de Janeiro, último, sob o n.º 228, a 

requerer licença para a plantação de eucaliptos com uma área de cerca de 1,5 hectares, 

no lugar da Tapada, Freguesia da Vila da Rua. ------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE TÉCNICO FLORESTAL, o 

mesmo, prestou a informação nº 05-ES/DEPE/2009, datada de 23 de Janeiro último, 

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

----- “A presente informação refere-se ao pedido do requerente para que “lhe seja concedida 
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autorização para plantação de eucaliptos” na propriedade de que afirma ser possuidor na Freguesias de 

Vila da Rua. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em termos de localização, e de acordo com a cartografia apresentada pelo requerente, e 

implantando a parcela no Plano Director Municipal em vigor, verifica-se que a mesma se encontra 

localizada em “espaço não urbano”. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a esta questão, e no seguimento do que já havia sido adiantado através da 

informação 02-ES/DEPE/2008, reitera-se que, (salvo melhor opinião), estes serviços não têm 

conhecimento de qualquer disposição legal impeditiva da mobilização de solo conducente à arborização 

da propriedade em causa, desde que sejam respeitadas determinadas condicionantes. ------------------- 

----- Quanto ao processo de plantação, (independentemente de estar, ou não, associado um processo 

de mobilização do solo e/ou a um processo de destruição do coberto vegetal), não nos poderemos 

alhear do teor da alínea i), do n.º 1 do artigo 6.º, do Regulamento do PDM de Moimenta da Beira, que 

nos adianta que “ficam dependentes de licenciamento… As acções de arborização com espécies de 

crescimento rápido em parcelas com área inferior a 50 ha, considerando-se para efeitos deste limite os 

povoamentos contíguos das mesmas espécies, mesmo que localizados em prédios distintos”. ------------

----- Assim, entende-se que, (salvo melhor opinião), a solicitação do requerente e situações em todo 

idênticas deverão ser objecto de Licenciamento Municipal. -------------------------------------------------- 

----- Em jeito de conclusão, atenda-se que é entendimento deste Serviços que: --------------------------- 

----- 1) Segundo o teor do art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 204/99, de 9 de Junho, conjugado com o teor 

da alínea a), do n.º 1, do art.º 2.º, do Decreto-Lei n.º 139/89 de 28 de Abril, (e tendo em conta a 

entrada em vigor do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro), as acções de distribuição do 

coberto vegetal que não tenham fins agrícolas e as acções de aterro ou escavação que conduzam à 

alteração do relevo natural e das camadas do solo arável, e que sejam decorrentes de acções de 

arborização ou rearborização não necessitam de licenciamento das câmaras; ------------------------------ 

----- 2) Segundo o teor da alínea i), do n.º 1 do artigo 6.º, do Regulamento do PDM de Moimenta da 
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Beira, as plantações efectuadas no concelho com recurso a espécies de rápido crescimento, em áreas 

até 50ha, deverão ser objecto de licenciamento por parte da Câmara Municipal de Moimenta da Beira; - 

As plantações com espécies de rápido crescimento, em áreas superiores a 50ha deverão ser objecto de 

licenciamento por parte da Autoridade Florestal Nacional.”--------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a competência atribuída à Câmara Municipal nesta 

matéria, a mesma deliberou, por unanimidade, autorizar a plantação de eucaliptos, 

emitindo a respectiva licença, em conformidade. ============================== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

092 - 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, ”PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, ”PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES” e “PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 

DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências 

estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 03 do referido mês de 

Novembro, foram deferidos e indeferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA. --------------------------------------------------------------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 
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----- ALBANO DA SILVA FRANCISCO, para reconstrução de arrumos, com a área de 30 

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

a que se refere o Proc.º n.º 4.09. ------------------------------------------------------------------------ 

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

----- FERNANDO MOTA RODRIGUES, para construção de um muro de vedação com 10 

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

Carapito, Freguesia de Peravelha, a que se refere o Proc.º n.º 5.09, devendo o 

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

----- ALCIDES DE OLIVEIRA FERNANDES, para construção de um muro de vedação 

com 30 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Vale do Coalho”, na 

localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 8.09, devendo o 

requerente solicitar, à Fiscalização Municipal, o respectivo alinhamento. ---------------------- 

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

----- SARA DOS SANTOS PINTO RIBEIRO, para reconstrução e legalização de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da Corredoura, na localidade e 

Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 107.07; ---------------------------------------- 

----- ELISABETE MARIA SEBADELHE, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado “Alangão”, Freguesia do Vilar, a que se 

refere o Proc.º n.º 401.07; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- EDUARDA DA CONCEIÇÃO PINTO BERNARDO, para reconstrução e ampliação 

de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na localidade de Vila Cova, 
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Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 4.08; ---------------------------------------------- 

----- FRANCISCO JOSÉ PINTO TELES, para reconstrução e alteração de arrumos, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Outeiro”, na localidade de Vide, Freguesia 

de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 35.08; ------------------------------------------------------------- 

----- FERMIANO CARDOSO, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar efeito no lugar denominado “Linhar Grande”, na localidade de Mileu, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 95.08. --------------------------------------------- 

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 da alínea d), 

do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, 

do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 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 092 , desta acta. ======== 

093 – 360/338/142.08 – OBRAS PARTICULARES – “ Processo simples”- 

Construção de arrumos agrícolas, com a área de 45m2 ====================== 

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

14 de Janeiro, último, exarada a folhas 26, ponto 018, deste livro de actas, em que, a 

propósito do recurso apresentado pelo Senhor JOSÉ DA COSTA GOMES, relativamente 

à construção de arrumos agrícolas, com a área de 45 m2, que pretende levar a efeito na 
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Rua da Rabilonga, na localidade e Freguesia de Peravelha, foi deliberado, “ Dado que 

subsistem algumas dúvidas sobre o devido enquadramento legal do processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, fazer baixar, novamente, o processo à Fiscalização Municipal para que, em articulação 

com os Técnicos da DPOM – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município, sejam ponderados 

os seguintes aspectos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Trata-se de uma parcela localizada em “espaço não urbano”, dotada de todas as infra-estruturas e 

com uma área sobrante de mais de 3.000 m2, na qual já existe uma habitação licenciada; -------------- 

2) Se a pretensão se enquadra em construções de escassa relevância urbanística, podendo ser 

construída junto à edificação, já existente, sem necessidade de projecto de arquitectura ou se se trata 

de um simples anexos, nos termos formulados”, presente de novo à reunião o processo, 

acompanhado das informações dos Serviços Técnicos da DPOM n.º 26-SV/DPOM/09, 

datada de 05 do corrente mês e da Fiscalização Municipal n.º 51/FISC, datada de 29 de 

Janeiro, último, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a 

fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor das informações dos Serviços Técnicos, e da 

Fiscalização Municipal, atrás referidas, e dado tratar-se de uma ampliação à habitação 

existente, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão, pelo que o 

requerente deverá entregar o respectivo projecto de arquitectura, com os elementos 

descritos no art.º 11.º, da Portaria n.º 232/08, de 11 de Março. ==================== 

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

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

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

094 – 360/338/312.87 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 



 FlFlFlFl.116 
______________ 

 
                                                           09.02.11 

 
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 

                                                                   

 

Construção de uma habitação unifamiliar – Alteração ======================= 

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

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

AGOSTINHO DE PAIVA SANTOS, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na localidade de Arcas, Freguesia de Sever, 

presente à reunião o processo, acompanhado dos elementos em falta. ------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 22-SV/DPOM/09, 

datada de 03 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao projecto 

de arquitectura. ======================================================= 

095 – 360/338/319.98 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Alteração de uso de escritório para habitação T1 =========================== 

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

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

CONSTRUÇÕES BASTARDO & DIAS, LD.ª, relativamente à alteração de uso de 

escritórios para habitação T1, que pretende levar a efeito na Fracção I, rés-do-chão, sita 

no lugar denominado “Ónia”, na Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o 

processo, acompanhado dos elementos em falta. ---------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 32-RJ/DPOM/09, 

datada de 03 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. =============== 

096 – 360/338/339.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Alterações ao projecto inicial de uma habitação unifamiliar ================== 

========== Oriundos do Senhor ACÁCIO RODRIGUES DA SILVA, presentes à 

reunião os projectos de especialidades, relativamente às alterações ao projecto inicial de 

uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Outeiro”, 

Freguesia de Peva. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 18 – 

RJ/DPOM/09, datada de 22 de Janeiro, último, 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. =============== 

097 – 360/338/121.07 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Construção de uma estação de lavagem de automóveis ====================== 

========== Oriundos da Firma ENEÁGONO DESIGUAL – GESTÃO COMERCIAL, 

LIMITADA, presentes à reunião os projectos de especialidades, relativamente à 
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construção de uma estação de lavagem de automóveis, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado “Sarzeda”, 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 17-RJ/DPOM/09, 

datada de 22 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção. =============== 

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 da alínea d), 

do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, 

do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 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 092 , desta acta. ======== 

098 – 360/338/160.07 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura – 

Alterações ao projecto inicial por imposição da Autoridade Nacional de Protecção 

Civil – Aprovação do projecto de segurança contra incêndios – Projectos de 

especialidades – Alteração ao projecto inicial de uma construção de um armazém 

– CAE 52441 – Armazém de Comércio a Retalho de Mobiliário a Artigos de 
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Iluminação para o Lar ================================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os Termos de Responsabilidade 

dos autores dos projectos devidamente corrigidos ao Senhor CARLOS AMÉRICO 

CARVALHO DOS SANTOS, relativamente às alterações ao projecto inicial da 

construção de um armazém CAE 52441 – armazém de comércio e retalho de mobiliário 

e artigos de iluminação para o lar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “São 

Miguel”, Freguesia de Paradinha, presente à reunião o processo, acompanhados dos 

elementos solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 21 – 

RJ/DPOM/09, datada de 28 de Janeiro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável aos projecto de arquitectura e de especialidades. ---------------------------- 

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

projectos de arquitectura e de especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de 

construção. ========================================================== 

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

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

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

099 – 360/338/224.07 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Legalização de uma moradia unifamiliar ================================== 
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========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

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

FERNANDO ALBERTO RODRIGUES SILVA, relativamente à legalização de uma 

moradia unifamiliar, sita na Travessa do Espírito Santo, na localidade de Vide, Freguesia 

da Rua, presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se considera 

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

descritos, solicita a aprovação. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 21 – 

OS/DPOM/09, datada de 30 de Janeiro, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma construção edificada ao abrigo das 

normas legais anteriores ao PDM – Plano Director Municipal, e não podendo ser 

afectada por normas legais supervenientes, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o projecto de arquitectura. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dado tratar-se da legalização de 

uma habitação existente, isentar o requerente da apresentação dos projectos de 

especialidades, bem como da apresentação dos documentos obrigatórios no acto do 

levantamento do alvará de licença de construção. ============================= 

100 – 360/338/157.08– OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 
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Construção do edifício-sede do Clube de Recreio e Cultura de Paraduça – 

Apresentação da declaração ============================================ 

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

24 de Setembro de 2008, exarada a folhas 284, ponto 256, do livro de actas 134, em 

que, relativamente à construção do edifício-sede que o CLUBE RECREIO E CULTURA 

DE PARADUÇA, pretende levantar a efeito na localidade de Paraduça, Freguesia de 

Leomil, foi deliberado, “A Câmara manifestou disponibilidade para admitir a implantação com o 

afastamento frontal proposto, tendo em conta os alinhamentos dominantes. No entanto, as grandes 

aberturas previstas a nascente implicam um afastamento regulamentar que não é cumprido, o que 

pode ser contestado pelos confinantes, pelo que a Câmara (...), sugerir a anexação/aquisição dos 

terrenos que garantam os afastamentos regulamentares”, presente à reunião o processo, 

acompanhado da Declaração, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, autoriza a abertura 

de vãos a uma distância de 1,50 m. ---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que a Declaração apresentada salvaguarda as aberturas 

propostas, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. == 

101 – 360/347/3.89 – OBRAS PARTICULARES – Loteamentos urbanos – Alteração à 

operação de loteamento urbano com o Alvará n.º 4/96, emitido em 17 de Setembro 

de 1996 ============================================================= 

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

16 de Julho de 2008, exarada a folhas 68, ponto 068, do livro de actas n.º 134, em que, 

relativamente  à alteração ao loteamento urbano n.º3/89, com o alvará n.º 4/96, datado 
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de 17 de Setembro, que o Senhor MANUEL GOMES DE MATOS, pretende levar a efeito 

no lugar denominado “Campo”, nesta Vila de Moimenta da Beira, foi deliberado, “ ... 

aprovar a alteração proposta, devendo o promotor garantir os estacionamentos com 2,50 metros de 

largura, podendo à falta de espaço para o enquadramento dos mesmos, sendo efectuado o pagamento 

da compensação em numerário, à semelhança do que terá que ser feito para a área de 59m2, não 

cedida e que se destinava a espaços verdes de utilização colectiva, bem como a área de 79m2 

destinada a equipamentos de utilização colectiva”, presente à reunião a seguinte resposta: ------- 

----- “... vem por este meio declarar que relativamente ao seu processo de loteamento n.º 3/89, sito no 

Campo em Moimenta da Beira; aceita efectuar os pagamentos de compensação de acordo com a 

deliberação Camarária”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 20-OS/DPOM/09, 

datada de 30 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável, devendo o promotor solicitar a emissão do alvará com as respectivas 

alterações, efectuando o pagamento devido para o efeito. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações e emitir o 

respectivo alvará em conformidade, bem como efectuar o pagamento da compensação 

em numerário, à semelhança do que terá que ser feito para a área de 59 m2, não 

cedida, que se destinava a espaços verdes de utilização colectiva, bem como a área de 

79 m2, destinada a equipamentos de utilização colectiva, o que perfaz um total de 138 

m2. ================================================================    



 FlFlFlFl.123 
______________ 

 
                                                           09.02.11 

 
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 

                                                                   

 

102 – 360/347/01.07 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela == 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião de Câmara realizada 

em 17 de Dezembro de 2008, exarada a folhas 237, ponto 223, do livro de actas n.º 135, 

em que, relativamente ao pedido de certidão de destaque de parcela de 500m2 que o 

Senhor DANIEL MONTEIRO TAVARES, pretende efectuar de um prédio rústico com a 

área de 21.127,0m2, sito no lugar denominado “Bouça”, na localidade e Freguesia de 

Peva, foi deliberado, ” Considerando o contexto excepcional que enquadra o pedido de destaque de 

parcela, integrada numa exploração agrícola com cerca de 21 hectares e classificada como terreno 

rústico, no qual existe uma moradia, devidamente licenciada (...), solicitar ao Gabinete jurídico parecer 

sobre o enquadramento legal para a referida pretensão, restringida apenas à área de construção, tendo 

em vista a sua conversão em artigo urbano”, presente à reunião o processo, acompanhado do 

parecer jurídico n.º 02.09, datado de 27 de Janeiro, último, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante. ------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração a legislação em vigor, bem como o parecer 

jurídico emitido a propósito, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão, 

dado não ser possível o destaque de parcela nas condições propostas pelo requerente. 

No entanto, lembramos que a habitação unifamiliar construída naquele local teve 

subjacente uma área sobrante mínima de 10.000 m2, conforme legalmente exigido.  ===    

103 – 360/991/4.09– OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ DE JESUS PINTO, presente à reunião um 

pedido de parecer, relativamente à constituição de compropriedade resultante da partilha 
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de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, 

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

Ilegal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 14 -OS/DPOM/09, 

datada de 27 de Janeiro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

104 – 360/991/5.09– OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo da Senhora ANA CRISTINA CONDE REBELO GOUVEIA, 

presente à reunião um pedido de parecer, relativamente à constituição de 

compropriedade resultante da partilha de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 

54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, 

sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal. ------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 25 -OS/DPOM/08, 

datada de 05 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva certidão em 
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conformidade. ======================================================== 

105 – 360/997/000– OBRAS PARTICULARES – Estabelecimentos de alojamento 

local – Competências Municipais ======================================== 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, presente à 

reunião a Circular n.º 2/2009-LR, datada de 19 de Janeiro, último, que nesta acta se 

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

motivos ali descritos, informa das competências municipais relativamente aos 

estabelecimentos de Alojamento Local. ----------------------------------------------------------------- 

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Cultura” 

106 – 710/704/000 – MONUMENTOS – “Homenagem aos Ex–Combatentes do 

Ultramar” =========================================================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Leomil, presente à reunião um ofício 

com a referência 28/09, datado de 23 de Janeiro, registado em 27 de Janeiro, último, 

sob o número 695, com o seguinte teor: ---------------------------------------------------------------- 

-----“Respondendo a várias solicitações de pessoas próximas de ex-combatentes nas nossas ex-colónias 

em África, tem esta Junta de Freguesia a firme intenção de proceder, no corrente ano, à implantação 

em Leomil de um monumento de homenagem aos falecidos em combate, mas também a todos os que 

deram parte da sua vida à causa da guerra no Ultramar, muitos deles ainda entre nós, felizmente. 

Possuímos já uma maquete e respectivo orçamento (de que juntamos cópia ) do monumento que 

desejamos mandar construir e que como é óbvio, representará para esta Junta de Freguesia um esforço 

financeiro considerável. Este monumento, que nasce da vontade da Freguesia de Leomil, poderá ser 
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representativo da homenagem de todo o Concelho de Moimenta da Beira aos seus ex-combatentes no 

Ultramar, caso seja essa a vontade da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. --------------------- 

-----1) - Discussão e consequente deliberação pela Câmara Municipal da possível abrangência desta 

homenagem a todo o Concelho; ------------------------------------------------------------------------------- 

-----2) – Atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia de Leomil para a aquisição do monumento ou 

aquisição do mesmo pela Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------------ 

-----3) – Desenvolvimento de diligências junto da Assembleia Municipal no sentido da integração da 

inauguração do monumento em questão nas actividades comemorativas do 25 de Abril do corrente ano, 

em cuja organização gostaríamos de participar. Para essas actividades comemorativas propomos ainda 

a inauguração da Av. 5 de Outubro, em Leomil e recentemente requalificada, bem como a inauguração 

das obras de beneficiação dos Cemitérios da Freguesia, também recentemente concluídas, incluindo a 

bênção da ampliação do Cemitério de Leomil. ---------------------------------------------------------------- 

-----Estamos certos de que V. Exa. se mostrará sensível a esta nossa pretensão e tudo fará para que a 

mesma se torne uma realidade, o que desde já agradecemos encarecidamente.”-------------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, a mesma informou que “o respectivo encargo tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico–económica 04/04050102, onde, em 05 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros).”----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Pretendendo a Câmara apoiar apenas uma iniciativa para homenagear 

os militares, deste Município, falecidos na guerra em África, a mesma deliberou, por 

unanimidade, exortar ambos os promotores a consensualizar o espaço mais adequado 

para o efeito. ========================================================= 

107 – 710/714/700 – CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA – Aprovação de Moção de 

Apoio aos Professores ================================================ 

========== Oriundo da CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA, presente à reunião um “e-
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mail”, datado de 21 de Janeiro, último, a informar que aprovou uma Moção de apoio aos 

Professores, tendo solicitado ao Governo a suspensão da aplicação do Decreto-

Regulamentar nº. 2/2008, de 10 de Janeiro, bem como a legislação aprovada 

posteriormente, que continua a comportar um enorme potencial de contradições e 

problemas de aplicação, facto gerador de injustiças e instabilidade nas escolas. ------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente e os Vereadores do PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA manifestaram total solidariedade com a referida moção, concordando com 

os argumentos apresentados, referentes à suspensão do processo de avaliação de 

desempenho dos professores. ============================================ 

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

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

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

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

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 

17H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 


