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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SEIS DE ABRIL DO ANO 

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

ACTA Nº. 09/06  

========== Aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano de dois mil e seis, nesta Vila 

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

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

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

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

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

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

PINTO ZACARIAS, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os outros na de 

Vereadores, para realizarem a  presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por 

deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 02 de Novembro de 2005, 

exarada a folhas 6, ponto 005, do livro de actas 123, cuja ordem  do dia  havia sido 

previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do 

artº. 84º., da Lei 169/99, de 18 de Setembro. ================================= 

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

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

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

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

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

JUSTIFICAR a falta de hoje do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO 

HUMBERTO DE PAIVA MATOS e do Vereador ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, por 

integrarem a Comitiva Municipal numa deslocação a Cabo Verde. =================  

01 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

001 – 020/011/000 – COMUNIDADE DE SANTO ADRIÃO - Cabaços ============== 

========== Proveniente da Comunidade Paroquial de Santo Adrião, presente à                                                                                                                        

reunião um ofício, sem número, datado de 04 do corrente mês, a convidar o Senhor 

Presidente, bem como todo o Executivo, a assistirem às cerimónias religiosas em Honra 

de S. Torcato, que irão realizar-se no próximo dia 14 de Maio, com  início marcado para 

as  11H30. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

02.02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humano” 

002 – 110/195/008 – ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO – Realização 

de Estudos e Projectos em Baixa de Abastecimento de Água e de Águas Residuais 

do Município ======================================================== 

========== Proveniente da Empresa referenciada em epígrafe, presente à reunião o 

ofício nº. 1490-ADM-06, datado de 5 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali 

descritas, solicita uma decisão desta Câmara Municipal relativamente à autorização  
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para que a referida empresa possa realizar os estudos e projectos de abastecimento de 

água e de águas residuais em baixa, bem como a avaliação do respectivo património de 

saneamento básico, a fim de, através de Protocolo, serem definidos os compromissos 

das partes contratantes. -------------------------------------------------------------------------------------                    

DELIBERAÇÃO: Considerando como inevitável a interdependência funcional dos 

sistemas e as vantagens que poderão advir de uma gestão integrada, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, autorizar a realização dos referidos estudos, cujas 

condições de aceitação deverão ser pormenorizadas em protocolo a estabelecer. =====   

003 – 610/606/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES  - 

Lei nº. 12/2004, de 30 de Março, que estabelece o regime de autorização a que 

estão sujeitas a instalação e a modificação dos estabelecimentos de comércio a 

retalho e de comércio por grossso em livre serviço e a instalação de conjuntos 

comerciais ========================================================== 

========== No seguimento das deliberações tomadas nas reuniões ordinárias 

realizadas em 02 de Novembro de 2004  e 10 de Janeiro de 2005, respectivamente 

exaradas a folhas 215, ponto 224, do livro de actas nº. 118 e folhas 155, ponto 145, do 

livro de actas nº. 119,  presente à reunião uma circular com a referência 48/2006-PB, 

datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, dá conta, uma vez 

mais, da problemática decorrente  da entrada em vigor da Lei referenciada em epígrafe,  

reafirmando as posições anteriormente assumidas sobre o assunto, sugerindo que os 
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Municípios não participem em qualquer comissão regional ou municipal, vincando o seu 

protesto pela menorização dos Municípios e pela subalternização dos eleitos locais. ------

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da posição assumida pela ANMP, com 

a qual concorda integralmente, e deliberou, por unanimidade, indisponibilizar-se, por 

princípio, para integrar qualquer comissão que se destine a decidir sobre esta 

problemática. ========================================================= 

“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

004 - 150/158/000 – PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

de actas nº. 123, em que foram aprovadas as delegações e sub-delegações de 

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

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

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

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

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

LICENÇA PARA COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE: =========================== 

----- S. M. MARTINS, LDA. – Avenida da República – Moimenta da Beira, colocação de 

duas lonas com dizeres. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

005 – 210/207/000 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DO 

SARZEDO - Pedido de Subsídio ========================================= 

========== Oriundo da Fábrica da Igreja Paroquial referenciada em epígrafe, presente 

à reunião um ofício, datado e registado nesta Câmara Municipal em 18 do corrente mês, 

sob o n.º 2818, solicitando a atribuição de um subsídio destinado à reparação do tecto 

da igreja, cujas obras ascendem no valor de 50.000,00 (cinquenta mil euros). --------------

----- O processo vem acompanhado da Candidatura apresentada na Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, no montante supra referido, e com 

uma comparticipação de 70%, isto é, de € 35.000,00 (trinta e cinco mil 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 0102/080701 onde, em 20 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 14.100,00 (catorze mil e cem euros), estando o mesmo previsto no 

Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.5.3., código 01 e projecto nº. 41/2004, no 

montante de € 10.600,00 (dez mil e seiscentos euros).--------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio de € 

5.000,00 (cinco mil euros), destinado a comparticipar essencialmente as obras de 

substituição do telhado.================================================= 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 
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006 – 130/151/000 – BENS IMÓVEIS – RELAÇÃO DOS ACTOS REFERENTES AO 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE 

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

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

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

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

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

referidas as escrituras sujeitas  a IMT, celebradas nos Cartórios Notariais de Armamar e 

de Moimenta da Beira,  no mês de Março, último.---------------------------------------------------- 

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

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

  “Tesouraria” 

007  -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 24, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 266.170,31 (duzentos 

e sessenta e seis mil, cento e setenta euros e trinta e um cêntimos), assim  

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

                                      a) Dotações Orçamentais ..................................... € 191.673,26   

                                      b) Dotações Não Orçamentais.............................. €   74.497,05 

                                                                               TOTAL  ....................... €   266.170,31 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 
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03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

 “Vias de Comunicação e Transporte” 

008 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 1039, ENTRE ALVITE E A E.N. 329 

(ESPINHEIRO) - Aquisição de terreno - Indemnização ======================== 

========== Oriundo da Senhora ERMELINDA FERNANDES RIBEIRO, presente à 

reunião uma carta, datada de 18 de Outubro, último, registada nesta Câmara sob o n.º 

7199, em 18 do mesmo mês, com o seguinte teor:---------------------------------------------------

----- “Ermelinda Fernandes Ribeiro, viuva, Contribuinte Fiscal n.º 142649325, portadora 

do Bilhete de Identidade n.º 7127325, datado de 30/01/2001, emitido pelo Arquivo de 

Identificação de Lisboa, residente da Rua do Outeiro, na freguesia de Alvite no Concelho 

de Moimenta da Beira, na qualidade de proprietária do prédio Rústico sito Lugar  

“Urgueira ou Porto Carro” em Alvite, vem desta forma solicitar a V.ª Ex.ª, uma 

indemnização pelo terreno ocupado, aquando da execução da beneficiação da estrada 

municipal 1039”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, os Serviços Técnicos prestam a seguinte 

informação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Dando cumprimento ao despacho do Sr. Presidente da Câmara, exarado na carta 

da Sr.ª Ermelinda Fernandes Ribeiro, cumpre informar que após visita efectuada ao 

local, e na presença do Sr.º Presidente da Junta de freguesia de Alvite, verificou-se que 

na realidade foi ocupada uma faixa de terreno em 2 dos seus prédios, com as áreas de 
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65,00 m2 e 90,00 m2. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa, que o prédio em causa encontra-se fora do perímetro urbano, e o 

preço adoptado para este local é de 5,00 €”. ----------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 0302/07010408 onde, em 19 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 177.762,95 (cento e setenta e sete mil, setecentos e sessenta e dois 

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

Investimentos, no Objectivo 3.3.1., com o Código 0103 e número de Projecto 98/2002, 

com a dotação de € 1.843,87 (mil, oitocentos e quarenta e três euros e oitenta e sete 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando os preços genericamente adoptados no âmbito das 

indemnizações atribuídas, pela aquisição de terrenos aquando da execução da Estrada 

Municipal n.º 1039, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à requerente uma 

indemnização no montante de € 775,00 (setecentos e setenta e cinco euros), com base 

no preço de € 5,00 (cinco euros), por metro quadrado, adoptado para aquele local. ==== 

009 – 310/302/150 - REQUALIFICAÇÃO DE ENTRADA DA POVOAÇÃO DE SEVER - 

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

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião, realizada em 29 de 

Março, último, exarada a folhas 203 a 205, ponto 193, deste livro de actas, em que  foi 

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



 FlFlFlFl.9 

______________ 

 
                                                           06.04.26 

 
Livº .  125L ivº .  125L ivº .  125L ivº .  125     

                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 

                                                                   
 

firma CONSTRUÇÕES DEMO, LDA., presente à reunião a minuta do contrato, que nesta 

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

à sua aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

010 - 310/302/396 - REABILITAÇÃO DAS ENTRADAS DA VILA DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Auto de Recepção Provisória ==================================== 

========== Oriundo da Comissão de Recepção da obra em epígrafe, constituída pelo 

Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, como representante desta 

Câmara e pelo Engenheiro JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, como 

representante da firma CONSTRUÇÕES DEMO, LDA, presente à reunião o auto de 

recepção provisória, datado de 19 do corrente mês de Abril, que nesta acta se considera 

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

que os trabalhos remanescentes à data da elaboração do Auto de Recepção Provisória 

Parcial, realizado aos dezoito dias de Julho de 2003, se encontram executados de 

acordo com o inicialmente previsto e em condições de serem recebidos provisoriamente, 

pelo que agora se proceda à recepção provisória de todos os trabalhos adjudicados. ----- 

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

concluída em 21 de Fevereiro de 2003, data a partir da qual deverá ser iniciada a 

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

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

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

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

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

----- c) Que o Técnico Superior Principal, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

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

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

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

Março, a contagem do prazo de garantia da obra se inicie em 21 de Fevereiro de 2003, 

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

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

011 - 310/302/146 - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - EXTERNATO INFANTE D. HENRIQUE - Conta 

Final =============================================================== 

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

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

referência INF171/DOM/2006, datada de 5 do corrente mês, que acompanha a conta 

final da obra em epígrafe, com o seguinte teor:-------------------------------------------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em anexo a 

CONTA DA EMPREITADA, já subscrita pelos representantes do dono da obra e do 

empreiteiro, devendo-se, no entanto, enviar à firma adjudicatária, por carta registada 
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com aviso de recepção, cópia da mesma, incluindo o mapa descritivo respectivo, visto 

que o seu representante prescindiu da formalidade prevista no número um do Art.º 222.º 

do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, sem ter deduzido qualquer reclamação.” ---------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra, 

que deverá ser remetida à firma adjudicatária, nos termos e para efeitos do n.º 1, do art.º 

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

012 - 310/387/000 – C.E.E. – COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA – Quadro de 

Referência Estratégico Nacional (QREN) ================================== 

========== Oriundo do Secretário – Geral Adjunto da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, Senhor Fernando Cruz, presente à reunião um mail, com a 

referência CIR:49/2006-AG, datado de 5 do corrente mês, registada nesta Câmara sob o 

n.º 2681, em 10 do mesmo mês, com o seguinte teor:-----------------------------------------------

----- “Estando em preparação a regulamentação do Q.R.E.N. e dos respectivos 

Programas Operacionais, junto reenviamos a Vª. Exª. as posições fundamentais 

assumidas pela ANMP, em relação a este assunto, tomadas na fase preparatória e 

previamente à aprovação pelo Governo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

25/2006, de 10 de Março”.----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da posição assumida pela Associação 

Nacional de Municípios Portugueses sobre esta matéria, com a qual concorda, com os 

fundamentos exarados no ponto “6. Nota Final”, do documento que contem as linhas 

estratégicas para preparação do próximo período de programação da política de coesão 
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(2007 - 2013).======================================================== 

  03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

013 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

de actas n.º 123, e em cumprimento do disposto no n.º3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, 

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

se identificam "PROCESSOS SIMPLES", "PROJECTO DE ARQUITECTURA",  

"PROJECTOS DE ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES" e "PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES"  que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências 

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

Novembro, foram objecto de decisão: -------------------------------------------------------------------- 

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

----- PARQUE EÓLICO DA NAVE, S.A., para prorrogação da licença de construção n.º 

300/05, relativamente à construção de uma torre, sita no Parque Eólico da Nave,  

Freguesia de Alvite,  a que se refere o Proc.º n.º 331.05; ------------------------------------------ 

----- MANUEL ESPERANÇA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área de 

18m2, que pretende levar a efeito na Rua da Bogalheira, na Vila de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 105.06; ----------------------------------------------------------------------------------- 
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----- ARMANDO PEREIRA LOPES, para reconstrução de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 6,5 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Areal", Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 106.06. --------------------------------------------------------------  

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

----- OLIMPIO VIRIATO FIGUEIREDO DA CRUZ PITA, para reconstrução de uma 

habitação unifamiliar e comércio,  que pretende levar a efeito na Rua da Fonte ou Rua 

do Alecrim, na localidade e Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 395.05; -- 

----- MARIA SALETE MACEDO CASIMIRO, para ampliação de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Alto do Pombo", nesta Vila 

de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 1.06; ------------------------------------------- 

----- JOAQUIM DOS SANTOS, para reconstrução de uma habitação, sita na Rua do 

Cortinhal ou Amargura, na localidade e Freguesia de Nagosa, a que se refere o Proc.º 

n.º 83.06; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES: =================== 

----- GRANITOS-IRMÃOS SOARES, LD.ª, para construção de uma habitação, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Juaneta", Freguesia de Caria, a que se 

refere o Proc.º n.º 86.06, devendo a requerente entregar a Certidão da Conservatória do 

Registo Predial, com a área devidamente rectificada. ----------------------------------------------- 

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

----- EDUARDO JUBILADO BELARDO, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito na Rua Direita, na localidade e Freguesia de Baldos, a que 
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se refere o Proc.º n.º 354.05; ------------------------------------------------------------------------------- 

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

014 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de isenção de pagamento de 

licença ============================================================= 

========== Oriundo  do Advogado A PIRES DE ALMEIDA, presente à reunião um 

pedido de deferimento tácito, relativamente ao pedido de isenção de licença e 

pagamento das respectivas taxas da reconstrução de uns anexos, pertencentes aos 

Senhores ARMANDO PEREIRA LOPES e mulher PALMIRA TEIXEIRA, acompanhado 

de um relatório da Técnica de 1.ª Classe, da Secção de Apoio Administrativo da 

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

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

motivos alí descritos, informa que no Regulamento em vigor não estão previstas 

isenções de pagamento de taxas a particulares, bem como isenção de licenciamento de 

construções superiores a 6 m2. ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que se reconheça a negligência do Técnico que não deu 

informação em tempo oportuno,  e considerando que, à época, não tinha sido formulada 

pelo requerente qualquer pedido de licenciamento ou autorização nos termos 

regulamentares, não havendo, portanto, lugar a deferimento tácito, a Câmara deliberou, 

por unanimidade,  informar o requerente que o Regulamento Municipal de Urbanização, 

Edificação e Taxas não prevê a isenção de pagamento de taxas, para o caso em apreço, 

bem como a isenção de licenciamento de construções superiores a 6 m2,  devendo, por 
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isso,  o requerente solicitar o respectivo licenciamento. =========================  

015 – 360/338/167.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção  de uma habitação unifamiliar ================================= 

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

23 de Novembro de 2005, exarada a folhas 110, ponto 121, do livro de actas n.º 123, em 

que foi deliberado solicitar ao Senhor JOSÉ MANUEL MARTINS MATOS a alteração ao 

projecto, de maneira a cumprir os afastamentos regulamentares do loteamento, 

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

lote n.º 7, no loteamento a que se refere o alvará n.º2/2001, sito no lugar denominado 

"Pedreguais", Freguesia de Leomil, presente à reunião o processo, acompanhado de 

novos elementos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 92-

SV/DPOM/2006, datada de 21 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

arquitectura. =========================================================  

016 – 360/338/273.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar ===================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ AUGUSTO CANELAS MACHADO, presente à 

reunião o projecto de arquitectura relativo à reconstrução e ampliação de uma habitação 
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unifamiliar, que pretende levar a efeito no Bairro de Nossa Senhora de Fátima, nesta 

Vila. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 65-

RJ/DPOM/2006, datada de 12 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

arquitectura. ========================================================= 

017 – 360/338/105.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades  - 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar o documento de legitimidade 

rectificado ao Senhor ARTUR DE JESUS, relativamente à reconstrução de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado "Pomar", na localidade de Mileu, 

Freguesia de Caria, presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, por 

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

integrante em que, pelos motivos alí descritos, solicita a aprovação da pretensão. --------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que se trata de uma reconstrução sem aumento de área, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar como bastante o documento de legitimidade 

existente no processo, aprovar os projectos de especialidades e emitir a respectiva 

licença. =============================================================  
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018 – 360/338/176.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de um armazém ============================================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar os elementos em falta  ao 

Senhor ANTÓNIO PEDRO ANDRADE, relativamente  à construção de um armazém, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Toca", Freguesia de Castelo, 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 48-

RJ/DPOM/2006, datada de 14 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença. ================================= 

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 g), 

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

90.º, da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, em virtude do assunto a que se refere o 

ponto seguinte estar relacionado com o Recurso de uma decisão de indeferimento por si 

proferida, no âmbito da competência delegada a que se refere o ponto 013, desta acta. = 

019 – 360/338/390.05 – OBRAS PARTICULARES – Construção de arrumos 
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agrícolas, com a área de 20m2 -   Recurso ================================= 

========== Oriundo do Senhor JOÃO DUARTE MARQUES, presente à reunião  um 

pedido de recurso nos termos dos números 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

relativamente ao indeferimento da construção de  arrumos agrícolas, com a área de 20 

m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Rebelho", Freguesia de Peva. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que antes do 

alargamento do caminho público a referida construção cumpria os afastamentos 

regulamentares, até porque não confrontava directamente com o mesmo, mas sim com 

um terreno anexado ao novo caminho. Neste sentido,  deverá o processo ser analisado 

pelos técnicos da DPOM, relativamente aos restantes parâmetros urbanísticos. ======= 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, regressou à reunião. ======================= 

020 – 360/338/396.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Legalização de uma habitação bifamiliar ================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido proceder à audiência do Senhor JOSÉ 

ALVES, relativamente à legalização de uma habitação bifamiliar, sita no lugar 

denominado "Fragas da Forca", nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o 

processo, acompanhado da resposta, por escrito, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 93-

SV/DPOM/2006, datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Dado que se trata de uma construção já existente, cujo processo inicial 

de licenciamento data de 1979, em área devidamente edificada, e não afectando as 

condições das edificações locais por respeitar  todos os alinhamentos existentes, a 

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

021 – 360/991/51.06 – OBRAS PARTICULARES - Pedido de certidão de 

emparcelamento ===================================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL JOÃO OLIVEIRA CARDOSO, presente à 

reunião um requerimento em que requer certidão em como dois prédios contíguos, sitos 

na Rua Nova, na Vila de Leomil, podem ser anexados, sem que o processo tenha de ser 

objecto de qualquer operação de loteamento. ---------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 19-

LS/DPOM/2006, datada de 19 do corrente mês,  em que, pelos motivos alí descritos, 

emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão em 

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

022 – 360/991/53.06 – OBRAS PARTICULARES - Pedido de certidão de 

emparcelamento ===================================================== 

========== Oriundo do Senhor AMADEU MOTA, presente à reunião um requerimento 

em que requer certidão em como dois prédios contíguos, sitos no lugar denominado 

"Lugar de Lages e de Cimo do Lugar", na localidade de Granja do Paiva, Freguesia de 

Caria, podem ser anexados, sem que o processo tenha de ser objecto de qualquer 

operação de loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

LS/DPOM/2006, datada de 24 do corrente mês,  em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

023 – 710/729/000 – PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES E A MOVIJOVEM – CRIAÇÃO DO 

CARTÃO JOVEM MUNICIPAL =========================================== 

========== Oriundo do GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE, presente à reunião 
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uma informação, datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, sobre a celebração do 

Acordo de Colaboração com a Movijovem para a criação do Cartão Jovem Municipal.----- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Vereador, em regime de tempo inteiro, 

responsável pelo Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, o mesmo prestou a 

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

----- “Considerando que é objectivo desta iniciativa possibilitar aos jovens um conjunto 

alargado de vantagens de natureza social, desportiva, recreativa e outras, proponho que 

esta Câmara Municipal conceda descontos nos seguintes serviços:----------------------------- 

----- 1. Espectáculos: Cinema, teatro, Musica ou outras actividades culturais que 

decorram em instalações da Câmara Municipal (Auditório, Biblioteca, ...) ou que sejam 

directamente organizadas e promovidas por esta entidade; Jogos ou eventos 

desportivos, sob a responsabilidade da Câmara Municipal e outros onde haja lugar à 

cobrança de receitas;------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2. Utilização de equipamentos: Piscina, pavilhão Gimnodesportivo, Biblioteca, 

Espaço Internet, Parque de Campismo e outros espaços que venham a ser criados;------- 

----- Caso esta proposta venha a ser aprovada, alerto para a necessidade de se 

preverem, nos respectivos regulamentos, os descontos e eventuais condições a 

praticar”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aderir à iniciativa, incumbindo 

o Vereador em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, de, no âmbito do 
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Conselho Municipal da Juventude, estudar singularmente os descontos a adoptar em 

cada actividade, por forma a integrar os referidos benefícios no cartão jovem 

municipal.============================================================ 

024 – 710/711/000 – RELIGIÃO - COMISSÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA - 

Recomendação aos Municípios ========================================= 

========== Oriundo da COMISSÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA, presente à reunião 

um ofício informando da entrada em vigor da Lei da Liberdade Religiosa – Lei n.º 

16/2001, de 27 de Junho de 2001, ainda insuficientemente conhecida da generalidade 

dos cidadãos portugueses e mesmo dos serviços públicos, nomeadamente das 

autarquias locais.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pela relevância das suas normas, dirigem uma recomendação aos Municípios 

Portugueses, solicitando a sua divulgação pelos serviços.------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 
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11H15. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

 

 

 

 

 


