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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE MAIO DO 

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

ACTA Nº. 11/06  

========== Aos vinte e quatro dias do mês de Maio 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,  

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

LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO 

PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os 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. ===================================== 

02.02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
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055 – 150/166/000 – CONTROLO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA ================ 

========== Oriundo do Médico Veterinário Municipal, JOSÉ ANTÓNIO DA COSTA 

LOPES, presente à reunião a informação nº. MVM/07/2006, datada de 05 do corrente 

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

integrante, dando conta das actividades desenvolvidas no âmbito de Centro de Recolha 

Animal, sito na Zona Industrial deste Município, no período de 11 de Maio a 31 de 

Dezembro, de 2005. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 “Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

056 - 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: =========================== 

FANGJUN YE – Estabelecimento na Avenida Externato Infante D. Henrique, nº. 30, 
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nesta Vila, colocação de um reclamo luminoso. ------------------------------------------------------- 

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

02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

057 – 210/207/000 – CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL - GRUPO CÉNICO – Pedido 

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

========== Oriundo do Clube Desportivo em epígrafe, presente à reunião um ofício 

datado de 06 de Abril, último, e registado nesta Câmara Municipal em 11 do mesmo 

mês, sob o n.º 2721, a solicitar um subsídio para fazer face às despesas com a 

apresentação da primeira peça a ser apresentada ao público no dia 22 do corrente mês. 

----- Submetido o assunto à apreciação do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

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

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

----- "Contactado o Sr. Presidente do CDL fui informado que o encargo previsto para esta 

Actividade Cultural é de 500,00 €, no entanto o subsídio que é solicitado destina-se à 

temporada de 2006, que será levada a cabo pelo grupo agora criado, a nível da 

freguesia de Leomil e do Concelho de Moimenta da Beira, de acordo com o Plano de 

Actividades que se junta em anexo."---------------------------------------------------------------------- 

----- O requerido pedido traz inserta informação da Técnica Administrativa e Financeira, 

CRISTINA DO CÉU RODRIGUES ROSÁRIO, com o seguinte teor:-----------------------------

----- "No âmbito da alínea b), do nº. 4, do artigo 64º., da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
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alterado pela Lei 5-A/2002, "Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a 

actividades de interesse municipal ... apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 

no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 

recreativa ou outra...". Mais se informa que este encargo tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico – económica 04/040701 onde, em 11 do corrente mês, existia um 

saldo disponível de € 58.068,74 (cinquenta e oito mil, sessenta e oito euros e setenta e 

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

objectivo 2.5.2., código 0101 e projecto nº. 38/2004, no montante de € 19.565,81 

(dezanove mil, quinhentos e sessenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos)."------------- 

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

montante de € 500,00 (quinhentos euros), como incentivo ao arranque desta actividade.  

058 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DOS CAÇADORES DO SENHOR DOS AFLITOS 

E NAVE - Vila Chã - Caria – Pedido de subsídio ============================ 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião um ofício datado 

de 27 de Abril, último, e registado nesta Câmara Municipal em 28 do mesmo mês, sob o 

n.º 3108, a solicitar um subsídio para a construção das novas instalações da referida 

Associação.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Traz inserta informação da Técnica Administrativa e Financeira, CRISTINA DO CÉU 

RODRIGUES ROSÁRIO, com o seguinte teor:--------------------------------------------------------

----- "No âmbito da alínea b), do nº. 4, do artigo 64º., da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

alterado pela Lei 5-A/2002, "Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a 
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actividades de interesse municipal ... apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 

no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 

recreativa ou outra...". Mais se informa que este encargo tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico – económica 0102/080701 onde, em 09 do corrente mês, existia 

um saldo disponível de € 9.100,00 (nove mil e cem euros), estando o mesmo previsto no 

Plano de Actividades Municipais no objectivo 3.1., código 01 e projecto nº. 42/2004, no 

montante de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros)."--------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar esta Associação com os 

recursos disponíveis, designadamente no apoio logístico, técnico e cedência de 

maquinaria, sugerindo que esta importante actividade, considerada de interesse 

municipal, face ao seu carácter reprodutivo e de sustentabilidade, seja enquadrada e 

seleccionada para acesso a financiamento específico no âmbito do Programa ”Finicia”. =  

059 - 230/262/000 – PRESTAÇÃO DE CONTAS  RESPEITANTE AO ANO DE 2005 == 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião realizada em 12 de 

Abril, último, exarada a folhas 239, ponto 228, do livro de actas n.º 124, em que foi 

deliberado aprovar a Prestação de Contas respeitante ao ano de 2005, devendo os 

respectivos documentos serem remetidos à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, tendo em conta o disposto na alínea c), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, presente à 

reunião o ofício n.º 7, datado de 28 de Abril, último, deste Órgão deliberativo, informando 

que a referida Prestação de Contas foi aprovada.----------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

060 – 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 no Cartório Notarial de Moimenta da 

Beira, no mês de Abril, último. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

061 – 130/151/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Resolução do Conselho Directivo Sobre a Venda do Património do Estado ====== 

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

ofício n.º 65/2006-EO, acompanhado da Resolução, do respectivo Conselho Directivo, 

documentos datados de 10 e 09 do corrente mês, respectivamente, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, dando a 

conhecer a sua posição relativamente à venda do Património do Estado. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
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concordar com a posição do Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses sobre esta matéria. ==========================================  

062 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Lote 24 – 

Direito de Reversão  ================================================== 

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

21 de Dezembro de 2005, exarada a folhas 185, ponto 194, do livro de actas nº. 123, em 

que foi deliberado accionar o direito de reversão do Lote referenciado em epígrafe, 

presente à reunião o respectivo processo acompanhado da Informação n.º NA/21/2006, 

datada de 04 do corrente mês, do seguinte teor:------------------------------------------------------

----- “Relativamente ao assunto versado em epígrafe, cumpre prestar a seguinte 

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

----- Na reunião do Executivo Camarário, datada de 21 de Dezembro de 2005, foi 

deliberado accionar o direito de reversão do Lote 24 do Parque Industrial de Moimenta 

da Beira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No seguimento dessa deliberação, e da informação NA/27/2005, de 13 de 

Dezembro de 2005 (para a qual remetemos, especialmente para a sua parte final), 

torna-se necessário alterar a titularidade da propriedade do lote 24, no Serviço Local de 

Finanças e na Conservatória do Registo Predial de Moimenta da Beira.----------------------- 

----- Se no Serviço Local de Finanças não existem constrangimentos, à referida 

alteração, o mesmo já não se poderá dizer quanto à actual Conservadora da 

Conservatória do Registo Predial. Ou seja, Não obstante o direito de reversão estar 
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previsto:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 1.º Nas cláusulas 4.ª, 6.ª e 7.ª da escritura de compra e venda;------------------------------ 

--- 2.º No Regulamento do Parque Industrial, n.ºs 5,6 e 7, do Capítulo VIII;------------------- 

--- 3.º No averbamento ao registo do lote, na Conservatória do Registo Predial.------------- 

----- A actual Conservadora, da Conservatória do Registo Predial, entende que a melhor 

maneira para accionar o direito de reversão, seria através da notificação judicial.----------- 

----- Somos de opinião que, deste modo, o processo arrastar-se-ia ad eternum, 

atendendo à morosidade dos Tribunais.----------------------------------------------------------------- 

----- Uma forma de resolver esta questão, que obteve a concordância da Conservadora, 

passaria, eventualmente, pelo pagamento ao Sr. Joaquim Maria Oliveira, procurador dos 

actuais proprietários do lote, dos montantes em causa, e seguidamente ser elaborada 

uma nova escritura de compra e venda em que o Sr. Joaquim Maria Oliveira venderia à 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira o Lote 24 por um preço simbólico de um 

cêntimo (por exemplo).--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Desta forma o Lote 24, do Parque Industrial poderia ser, novamente, inscrito na 

Conservatória do Registo predial, em nome do Município de Moimenta da Beira”.----------

----- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico desta Câmara Municipal, o mesmo 

elaborou o Parecer n.º 13.06, datado de 09 do corrente mês, do seguinte teor:--------------

----- ”Visa-se a inscrição do Lote n.º 24 do Parque Industrial de Moimenta da Beira, na 

Conservatória do Registo Predial, a favor do Município de Moimenta da Beira.-------------- 

----- A Sr.ª Conservadora do Registo Predial (que é quem tem que proceder ao referido 
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registo) concorda que a via mais rápida e bastante que conduz ao registo é a escritura 

de compra e venda em que o actual proprietário do lote, Joaquim Maria Oliveira, 

venderia o mesmo ao Município de Moimenta da Beira.-------------------------------------------- 

----- A referida escritura de compra e venda funcionaria de base ao registo a requerer 

pelo Município de Moimenta da Beira.-------------------------------------------------------------------

----- A solução propugnada na informação, e que mereceu o acordo da Conservadora do 

Registo Predial de Moimenta da Beira, é solução adequada para resolver o assunto de 

maneira célere e eficaz.--------------------------------------------------------------------------------------

----- Se se pretende-se accionar o direito de reversão, isso implicaria um espaço de 

tempo mais ou menos longo, mas que não se compagina seguramente com a 

celeridade que se conseguirá com a via acordada com os serviços a quem compete 

proceder ao registo”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Após análise do processo e na sequência de deliberações anteriores 

já tomadas sobre o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, manter a execução 

do direito de reversão, restituindo ao Senhor Joaquim Maria Oliveira a quantia paga pela 

aquisição do lote nº. 24, do Parque Industrial, devendo ser celebrada escritura de 

compra e venda com vista ao posterior registo do referido lote, em nome desta Câmara 

Municipal, na Conservatória do Registo Predial de Moimenta da Beira. =============  

063 - 130/151/200 - PATRIMÓNIO Alienação de Bens e Direitos - ARTENAVE, 

Atelier, Associação de Solidariedade - Alienação de uma parcela de terreno para 

construção do edifício destinado ao Centro de Apoio Técnico Orientado - Escritura 



 FlFlFlFl.66 

______________ 

 
                                                           06.05.24 

 
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 

                                                                   
 

Pública - Rectificação de área e confrontação ============================== 

========== Oriundo da ARTENAVE, Atelier Associação de Solidariedade, com Sede 

na Alagoa, 3620-339, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o ofício nº. 

133/06, datado de 12 do corrente mês, dando conta que, relativamente ao terreno onde 

foi construído o edifício do Centro de Apoio Técnico Orientado, a área negociada e 

acordada,  bem como a confrontação do lado PONTE não foram correctamente 

exaradas na Escritura Pública nº. 01/01, celebrada no Notário Privativo desta Câmara 

Municipal em 2 de Outubro de 2001,  já que a área da parcela de terreno alienada, a  

favor da ARTENAVE Atelier, era de 3.950 (três mil novecentos e cinquenta) metros 

quadrados e NÃO os 2.820 (dois mil oitocentos e vinte) metros quadrados ali referidos e 

que, relativamente à confrontação do lado POENTE, devia constar apenas Dr. Mário 

Oliva Teles e NÃO Dr. Mário Oliva Teles e Câmara Municipal. ----------------------------------- 

----- Solicitada, a propósito, informação da Divisão de Estudos e Planeamento 

Estratégico, desta Câmara Municipal, o Técnico Profissional Desenhador de 1ª. Classe,  

HÉLDER FILIPE DA MARIANA NOGUEIRA, prestou a seguinte informação: ---------------- 

----- "1. Em cumprimento do Despacho do Senhor Presidente, datado de ontem e  

exarado no rosto deste ofício, informa-se que, após análise de todo o processo 

relacionado com este assunto, se verifica que, nas reuniões ordinárias realizadas, entre 

outras,  em 6 e 27 de Novembro e 30 de Dezembro de 1996, exaradas a folhas 163, 200 

e 267, pontos 158, 191 e 263, do livro de actas 84, 21 de Maio e 2 de Julho de 2001, 

exaradas a folhas 92 e 226, pontos 85 e 197, respectivamente, foram tomadas várias 
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deliberações em que, pelas razões ali descritas, visaram, objectiva e essencialmente, 

accionar os procedimentos administrativos adequados e imprescindíveis para alienar, a 

favor da ARTENAVE, uma parcela de terreno destinada à construção do edifício atrás 

identificado, o que acabou por concretizar-se através da Escritura Pública nº. 01/01, 

celebrada no Notário Privativo desta Câmara Municipal, em 2 de Outubro, de 2001. ----- 

----- 2. Sucedeu que,  na identificação da área da parcela de terreno alienada, se 

verificou, por lapso, um  erro na delimitação da referida parcela destacada que, por 

consequência, teve alteração na área que deveria ter sido considerada como sendo de 

3.950 (três mil novecentos e cinquenta metros quadrados) e NÃO como foi descrito  no 

texto que antecede a deliberação a que se refere o ponto 085, exarado a folhas 92, do 

livro de actas nº. 101, da acta da reunião ordinária realizada em 21 de Maio de 2001,  de 

2.820 (dois mil oitocentos e vinte) metros quadrados, bem como na confrontação, a 

POENTE, que, em vez de Mário Oliva Teles e Câmara Municipal, constante da  Escritura 

Pública atrás referida, apenas deve ser,  Dr. Mário Oliva Teles. ---------------------------------- 

----- 3. Assim, face ao exposto,  sugiro que a Câmara delibere no sentido de serem feitas 

e consideradas, na respectiva  acta,  as correcções atrás descritas e, 

consequentemente, ser feita escritura rectificativa, em conformidade, à Escritura Pública, 

atrás identificada". ---------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a informação atrás transcrita, a Câmara deliberou, por 

unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Reformular o texto que antecede a deliberação a que se refere o ponto 085, 
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exarado a folhas 92, do livro de actas nº. 101, da acta da reunião ordinária realizada em 

21 de Maio de 2001,  no sentido de que, em vez da área de 2.820 (dois mil oitocentos e 

vinte) metros quadrados, ali referida, seja considerada  a área  3.950 (três mil, 

novecentos e cinquenta metros quadrados); ----------------------------------------------------------- 

----- b) Que, na Escritura Pública 01/01, celebrada no Notário Privativo desta Câmara 

Municipal, em 2 de Outubro de 2001, a folhas 129, linhas 19, onde consta que, a 

POENTE, confronta com o Dr. Mário Oliva Teles e Câmara Municipal de Moimenta da 

Beira, deve apenas constar que confronta  com o Dr. Mário Oliva Teles; ---------------------- 

----- c) Que, consequentemente, seja feita Escritura Pública Rectificativa, em 

conformidade, à atrás referida, nº. 01/01, mantendo-se tudo o resto da referida Escritura.  

064 – 130/151/700 – RESTAURANTE SNACK/BAR DA BARRAGEM DO VILAR – 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA E O I.F.E.C. – FUNDAÇÃO RODRIGUES SILVEIRA – Celebração do Contrato 

de Cessão de Exploração ============================================== 

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

10 de Maio, último, exarada a folhas 36, ponto 035, deste livro de actas, em que foi 

deliberado que o referido contrato de cessão de exploração vigore a partir do dia 12 de 

Setembro, de 2005, inclusive, data a partir da qual há lugar ao pagamento da prestação 

mensal contratualizada, presente à reunião a Informação NA/24/2006, datada de 17 do 

corrente mês, do Assistente Administrativo, NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, 

acompanhada da minuta do Contrato Administrativo de Cessão de Exploração do 
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Estabelecimento Comercial “Restaurante Snack/Bar” do Bairro da Barragem do Vilar, 

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

para  análise e aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

termos do artigo 64º., do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de Junho. ================= 

065 – 130/151/700 – CONCEPÇÃO, CONTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO BAR 

ESPLANADA DA PRAIA FLUVIAL DA BARRAGEM DO VILAR – Cessão de 

exploração – Constituição do Direito de Superfície - Análise e aprovação do 

processo de concurso ================================================ 

========== Presente à reunião o processo referido em epígrafe, constituído pelo 

projecto tipo, programa de concurso, caderno de encargos (clausulas jurídicas e 

específicas e memória descritiva), para análise aprovação, com vista a abertura de 

procedimento público para constituição do direito de superfície, por dez anos, para a 

concepção, construção e exploração do Bar Esplanada da Praia Fluvial da Barragem do 

Vilar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O referido processo vem acompanhado do Parecer nº. 09/96, do Gabinete Jurídico, 

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

segundo o qual se está perante um contrato de direito de superfície desde que a 

Câmara se arrogue o direito de propriedade sobre o terreno onde se pretende construir 

o referido bar esplanada. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta que a titularidade do terreno suscita algumas 
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dificuldades na formalização do procedimento proposto, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, incumbir o Senhor Presidente de encetar diligências junto da EDP com 

vista à cedência legal do terreno em causa. ================================= 

“Tesouraria” 

066  -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 23, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 353.533,61 (trezentos 

e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e três euros e sessenta e um cêntimos), assim  

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

                                      a) Dotações Orçamentais ...................................... € 276.717,17   

                                      b) Dotações Não Orçamentais............................... €   76.816,44  

                                                                               TOTAL ......................     € 353.533,61      

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

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

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

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

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

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

========== Quando eram 14H30,  pelo Presidente da Câmara, foi reaberta a reunião.=  

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 
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“Abastecimento de Água e Saneamento” 

067 - 310/300/100 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – Reforço da Captação de Água – 

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

========== Oriundo do Senhor Vereador a Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO DE 

PAIVA MATOS, presente à reunião uma Proposta com o nº. 7/2006, datada de 19 do 

corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------- ----- 

----- “Dado que se tem verificado ao longo de alguns anos carência de água para 

abastecimento domiciliário na Freguesia de Sarzedo;----------------------------------------------- 

----- Dado que não se vislumbra quando o sistema integrado de abastecimento de água 

abastecerá a referida  freguesia; -------------------------------------------------------------------------- 

----- Dado que se tem verificado de ano para ano dificuldades no abastecimento de água 

potável, pela escassez deste bem; ----------------------------------------------------------------------- 

------ Proponho uma indemnização pela ocupação de 200 m2 de terreno para o reforço 

da captação de águas a Sarzedo no valor de 5.000,00 €  (cinco mil euros) dividido em 

partes iguais a: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Manuel de Carvalho, viúvo, morador em Arcas, Freguesias de Sever deste 

Concelho possuidor do BI n.º 3086522 e Contribuinte n.º 103746960, dos quais se junta 

fotocópia; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- e a ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - José Veiga de Carvalho, casado, morador em Arcas, Freguesias de Sever deste 

Concelho possuidor do BI n.º 3724145 e Contribuinte n.º 143519336. ------------------------- 
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----- O terreno denomina-se “Lamatrama” possui acesso ao local pela Estrada Municipal 

de Tarouca entre o Cruzamento do Nicho e Vila Chã da Beira. ----------------------------------- 

----- Os proprietários concordam com o valor proposto, estando incluído neste, quaisquer 

prejuízos advindos da abertura do poço. ---------------------------------------------------------------- 

----- Comprometeram-se a apresentar o registo matricial de identificação do prédio 

rústico para anexar à planta de implantação da obra”. ---------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 0302/07010407 onde, em 19 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 368.972,26 (trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e dois 

euros e vinte e seis cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 2.4.4, com o Código 0105 e número de Projecto 60/2002, 

com a dotação de € 13.616,99 (treze mil, seiscentos e dezasseis euros e noventa e nove 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de 

aquisição da referida parcela de terreno, com a área de 200 metros quadrados, pelo 

valor global de € 5.000,00 (cinco mil euros), a pagar em partes iguais de € 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos euros), aos dois proprietários identificados na aludida proposta. ====== 

068 - 310/300/150 - REFORÇO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ÀS FREGUESIAS DE 

PERAVELHA, ALDEIA DE NACOMBA, LEOMIL E ZONA NORTE DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Proposta de Indemnização ====================================== 
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========== Oriundo do Senhor Vereador a Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO DE 

PAIVA MATOS, presente à reunião uma Proposta com o nº. 3/2006, datada de 19 do 

corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------- -----

----- “Relativamente a esta empreitada e para dar continuidade à instalação da conduta 

de água ao parque Industrial (Zona Norte de Moimenta da Beira) houve necessidade de 

atravessar um pinhal  propriedade de Maria de Lurdes Bastos, moradora em Queijela – 

Alto de Fornos, viúva de Gaspar da Silva Neto sito ao Matoso, confinante com a E.M. 

519 (Moimenta da Beira / Castelo). ----------------------------------------------------------------------- 

----- A proprietária deu autorização para a instalação da referida conduta e cedeu o 

espaço de serventia para eventuais reparações, na condição de a indemnizarmos pelos 

pinheiros abatidos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foram abatidos 33 pinheiros, que no valor corrente de mercado é de 206,00 €, pelo 

que proponho a atribuição daquele valor, como indemnização.” -------------------------------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo reúne as condições previstas na alínea d) 

do ponto 2.3.4 da Execução Orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no art.º 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e enquadra-se no cabimento 

efectuado no dia 12 de Janeiro, último, no montante de € 183.087,54 (cento e oitenta e 

três mil, oitenta e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos), estando previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos no Objectivo 2.4.4 Código 0103 e Projecto n.º 58/2002, onde 

nesta data existe o valor de € 48.204,99 (quarenta e oito mil, duzentos e quatro euros e 
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noventa e nove cêntimos, não comprometido. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a referida 

proposta de indemnização no valor de € 206,00 (duzentos e seis euros), autorizando o 

respectivo pagamento à proprietária supra identificada. ========================= 

069 - 310/300/150 - REFORÇO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ÀS FREGUESIAS DE 

PERAVELHA, ALDEIA DE NACOMBA, LEOMIL E ZONA NORTE DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Proposta de Indemnização ====================================== 

========== Oriundo do Senhor Vereador a Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO DE 

PAIVA MATOS, presente à reunião uma Proposta com o nº. 4/2006, datada de 19 do 

corrente mês, com o seguinte teor:----------------------------------------------------------------------- 

----- “No decurso da obra acima referida houve necessidade de atravessar com a 

conduta de água em direcção ao Parque Industrial num pomar de macieiras, 

propriedade do Senhor Manuel Loureiro, sito a Abrunhais nesta Vila. -------------------------- 

----- Para instalar a referida conduta obrigamo-nos a abater 29 macieiras adultas, que ao 

valor corrente totaliza 2010,00 € valor que se propõe para indemnização. -------------------- 

----- Neste valor está incluído a despedrega e a regularização de solo conforme 

inicialmente se encontrava. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- O proprietário, não solicitou qualquer outra indemnização e autorizou o direito de 

acesso ao local da conduta, para reparação de eventuais avarias.” ----------------------------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo reúne as condições previstas na alínea d) 
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do ponto 2.3.4 da Execução Orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no art.º 3º. do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e enquadra-se no cabimento 

efectuado no dia 12 de Janeiro/2006, no montante de € 183.087,54 (cento e oitenta e 

três mil, oitenta e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos), estando previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos no Objectivo 2.4.4 Código 0103 e Projecto n.º 58/2002, onde 

nesta data existe o valor de € 48.204,99 (quarenta e oito mil, duzentos e quatro euros e 

noventa e nove cêntimos, não comprometido. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a referida 

proposta de indemnização no valor de € 2.010,00 ( dois mil e dez euros), autorizando o 

respectivo pagamento ao proprietário supra identificado. ======================== 

070 - 310/302/410 - DRENAGEM FINAL DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Vale do Moínho - Proposta de Indemnização =========== 

========== Oriundo do Senhor Vereador a Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO DE 

PAIVA MATOS, presente à reunião uma Proposta com o nº. 5/2006, datada de 19 do 

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

segundo a qual, propõe indemnizações aos diversos proprietários ou rendeiros ali 

referidos, pelos prejuízos causados nos seus terrenos no decurso da obra em epígrafe.-- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo reúne as condições previstas na alínea d) 

do ponto 2.3.4 da Execução Orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no art.º 3º. do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e enquadra-se no cabimento 
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efectuado no dia 13 de Fevereiro/2006, no montante de € 140.812,50 (cento e quarenta 

mil, oitocentos e doze euros e cinquenta cêntimos), estando previsto no Plano Plurianual 

de Investimentos no Objectivo 2.4.4 Código 0101 e Projecto n.º 1/2004, onde nesta data 

existe o valor de € 78.909,84 (setenta e oito mil, novecentos e nove euros e oitenta e 

quatro cêntimos, não comprometido. ---------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a referida 

proposta de indemnização no valor global de € 8.087,50 (oito mil e oitenta e sete euros e 

cinquenta cêntimos), autorizando o respectivo pagamento a cada proprietário nos termos 

referidos  na aludida proposta. ============================================ 

071 - 310/302/410 - DRENAGEM FINAL DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Alagoa - Proposta de Indemnização ================== 

========== Oriundo do Senhor Vereador a Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO DE 

PAIVA MATOS, presente à reunião uma Proposta com o nº. 6/2006, datada de 19 do 

corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------- -----

----- “Relativamente à empreitada acima mencionada, nomeadamente à instalação de 

uma conduta, com 1,00 m de diâmetro, de água pluviais, no percurso desde a Alagoa ao 

cruzamento do caminho do Vale do Moinho, nesta Vila de Moimenta da Beira, houve 

necessidade de atravessar num terreno propriedade da D. Maria Leonor Requeijo sita à 

Ouia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A proprietária autorizou a instalação da conduta, assim como cedeu o direito de 

serventia para eventuais reparações. -------------------------------------------------------------------- 
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----- No percurso da conduta fomos obrigados a abater: -------------------------------------------- 

-----  7 pinheiros com 0,20 de diâmetro ......................... 27,50 € ---------------------------------- 

----- 3 pinheiros com diâmetro superiores ......................75,00 € ---------------------------------- 

----- Total ............. 102,50 € --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Daí, propor a atribuição de uma indemnização naquele valor, a preços correntes”. -- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo reúne as condições previstas na alínea d) 

do ponto 2.3.4 da Execução Orçamental. nos termos das considerações técnicas 

previstas no art.º 3º. do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e enquadra-se no cabimento 

efectuado no dia 13 de Fevereiro/2006, no montante de € 140.812,50 (cento e quarenta 

mil, oitocentos e doze euros e cinquenta cêntimos), estando previsto no Plano Plurianual 

de Investimentos no Objectivo 2.4.4 Código 0101 e Projecto n.º 1/2004, onde nesta data 

existe o valor de € 78.909,84 (setenta e oito mil, novecentos e nove euros e oitenta e 

quatro cêntimos, não comprometido. --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a referida 

proposta de indemnização no valor de € 102,50 (cento e dois euros e cinquenta 

cêntimos), autorizando o respectivo pagamento à proprietária supra identificada. ====== 

072 - 310/302/410 - DRENAGEM FINAL DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Proposta de Indemnização ========================= 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação com a referência N.º JP20/DOM/2006, 
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datada de 15 do corrente mês,  que nesta acta se considera transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, segundo a qual apresenta um orçamento de execução do muro de 

vedação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserto o seguinte Parecer do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO HUMBERTO  DE PAIVA MATOS:-----------------------------------------------------------

----- “Proponho a atribuição de uma indemnização no valor indicado para a construção 

do muro, que foi derrubado”.--------------------------------------------------------------------------------

-----  De igual modo, traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO 

ECONÓMICA E FINANCEIRA, segundo a qual este encargo reúne as condições 

previstas na alínea d) do ponto 2.3.4 da Execução Orçamental, nos termos das 

considerações técnicas previstas no art.º 3º. do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e 

enquadra-se no cabimento efectuado no dia 13 de Fevereiro/2006, no montante de € 

140.812,50 (cento e quarenta mil, oitocentos e doze euros e cinquenta cêntimos), 

estando previsto no Plano Plurianual de Investimentos no Objectivo 2.4.4 Código 0101 e 

Projecto n.º 1/2004, onde nesta data existe o valor de € 78.909,84 (setenta e oito mil, 

novecentos e nove euros e oitenta e quatro cêntimos, não comprometido.-------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a referida 

proposta de indemnização no valor de € 4.266,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e 

seis euros), autorizando o respectivo pagamento ao proprietário identificado na 

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

 “Vias de Comunicação e Transporte” 
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073 - 310/301/020 - CONSTRUÇÃO DO CAMINHO RURAL DE MEIA ENCOSTA, DE 

CASTELO A PISÕES – Reunião no C.S.O.P.T. em 19 de Abril de 2006, Processo n.º 

2.2.11.10-T-2561 C.S.O.P.T ============================================= 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 

CARDOSO, presente à reunião o ofício n.º 15 J.C. DOM, datada de 5 do corrente mês, 

registado nesta Câmara Municipal sob o n.º 3308, no mesmo dia, com o seguinte teor: -- 

----- “ No seguimento do ofício do signatário n.º 15/J.C.DOM de 04/05/2006 e da reunião 

referida em epígrafe, vem o signatário explicar o ponto da situação e as conclusões da 

reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 – Conclusões da reunião -------------------------------------------------------------------------- 

----- A firma “Aurélio Martins Sobreiro & F.os L.da” aceitou a proposta do signatário na 

qualidade de representante do Município, no sentido de o Município pagar o montante 

de Esc.: 962 407$00 (4.800,47Euros) mais IVA, valor constante das facturas. --------------- 

----- 2 – Despacho do Sr. Presidente ------------------------------------------------------------------- 

----- No que diz respeito ao despacho do Sr. Presidente, constata-se que o Município 

não foi prejudicado, pois o Município não paga quaisquer juros, pagando a importância 

devida no prazo de 60 dias após a notificação, conforme refere a acta que se anexa. ----- 

----- Anexos: 1 – Carta do Advogado com o despacho do Presidente de 08/02/2006. ----- 

----- 2 – Ofício n.º 14/J.C. DOM de 04/05/2006 -------------------------------------------------------- 

----- 3 – Acta de reunião do CSOPT.” -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dada a falta de elementos processuais disponíveis, que habilitem a 
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Câmara a decidir este assunto, e face às evidentes contradições já detectadas neste 

processo, na actuação do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 

CARDOSO, a mesma deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Presidente da 

Câmara, traduzida na declaração de voto a seguir transcrita, que este processo baixe à 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS e volte na próxima reunião de Câmara, devidamente 

instruído com todos os elementos e informações necessárias, inclusive com informação 

do Chefe da DOM, no âmbito das suas atribuições e intervenção objectiva neste 

processo, de forma a esclarecer as razões da discrepância verificada entre o valor 

inicialmente referido pelo Técnico fiscal da obra e o valor acordado no Conselho 

Superior de Obras Públicas. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------------DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:------------

------ “Face a todos os antecedentes deste processo, confirma-se a incoerência deste 

funcionário, aliás aplicada a muitos outros processos, onde incobre a sua neglicência e 

ociosidade  profissional, numa manifesta e permanente contradição e numa sistemática 

tentativa de vitimização e transferência de responsabilidades para outrem. Assim sendo, 

abstenho-me, para não ser conivente com este tipo de comportamento, mantendo a 

coerência com os meus despachos produzidos sobre esta matéria”. =============== 

074 – 310/301/113 - F01.02.06 - CONSOLIDAÇÃO DA MALHA VIÁRIA 

INTERMUNICIPAL - E.M. 581-1 - ENTRE A E.N. 323 E O LIMITE DO CONCELHO DO 

SATÃO – Despacho do Senhor Presidente de 6 de Março de 2006 ============== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião realizada em 15 de 
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Março, último, exarada a folhas 159 a 161, ponto 150, deste livro de actas, em que a 

Câmara tomou conhecimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, exarado 

no ofício n.º 5/J.C. DOM, do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 

CARDOSO, presente à reunião o processo acompanhado do ofício n.º 13 J.C. DOM, do 

referido Técnico, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------- 

----- “No que diz respeito ao despacho do V. Exª. referido em epígrafe, o signatário 

considera-o ofensivo, pois além de desrespeitar o signatário, foge completamente à 

questão colocado por este, a qual se limita a solicitar uma informação jurídica e mais 

nada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Artigo 37º da Constituição da República Portuguesa diz no n.º 1: “Todos têm 

o direito (...) de se informar e de ser informados, sem impedimentos nem 

discriminações”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Sr. Presidente enviou para a reunião de Câmara o despacho em causa, não 

tendo sido permitido ao signatário explicar ao Órgão Executivo, que o despacho do Sr. 

Presidente fez com que até agora o signatário não fosse informado pelo Gabinete 

Jurídico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os dois elementos do Gabinete Jurídico do Município, Têm o dever de esclarecer 

juridicamente os funcionários, no sentido destes trabalharem dentro da legalidade e com 

toda a transparência. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O despacho do Sr. Presidente ao ser exposto ao público em geral, por intermédio da 

acta da reunião da Câmara, consegue denegrir a imagem do signatário, como se este 
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não fosse um funcionário sério e não zelasse pelo interesse Público! -------------------------- 

----- O signatário não pretende perturbar o trabalho de ninguém, muito menos o do Sr. 

Presidente, mas o signatário, no exercício das suas funções, está exclusivamente ao 

serviço do interesse público, e para isso só pode trabalhar com conhecimento de causa 

em relação a todos os assuntos de serviço, desempenhando as funções com base na 

informação e no conhecimento”. ---------------------------------------------------------------------------    

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

----- A propósito, o Senhor Presidente da Câmara proferiu a seguinte declaração: “ Mais 

uma vez, confrontado com a incompreensível incoerência deste funcionário, face a 

situações similares, que ele próprio acompanhou e fiscalizou, limito-me a tomar 

conhecimento sem comentar o seu estado de espírito que esta atitude muito bem 

expressa e indicia”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Seguidamente, os Senhores Vereadores do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, 

ditaram para a acta a seguinte declaração:-------------------------------------------------------------

----- “ Tomamos conhecimento e lembramos ao Técnico Superior Assessor Principal, 

JOÃO PINTO CARDOSO, o conselho dado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Viseu, segundo o qual o arguido deve evitar conflitos e procurar, pura e simplesmente, 

exercer a sua função pública”. ----------------------------------------------------------------------------- 

075 - 310/302/151 – REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA POVOAÇÃO DE ARCAS - 

Conta Final ========================================================= 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, EDUARDO 
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MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a referência 

INF177/DOM/2006, datada de 11 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 

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. =============================== 

076 - 310/302/154 - CONSTRUÇÃO DA VARIANTE ESCOLAR E AREAS 

ADJACENTES - Arruamento de acesso ao Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - 

Contrato-programa celebrado no âmbito do Despacho n.º 3646/2005, de 10 de 

Janeiro ============================================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião realizada em 7 de 

Março de 2005, exarada a folhas 138, ponto 134, do livro de actas n.º 120, em que a 

Câmara tomou conhecimento do contrato-programa de cooperação técnica e financeira, 

celebrado com EP – Estradas de Portugal, presente à reunião o ofício da Direcção de 

Estradas, de Viseu, n.º 809, datado de 2 do corrente mês, e registado nesta Câmara 
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Municipal sob o n.º 3261, em 4 do mesmo mês, com o seguinte teor:---------------------------

----- “Na sequência do ofício identificado em epígrafe, somos a devolver a nota de 

comparticipação n.º 4, uma vez que a Câmara Municipal de Moimenta da Beira não 

respeitou o prazo limite para o envio da documentação relativa ao acordo de 

colaboração celebrado com a EP-Estradas de Portugal, E.P.E. (6 de Janeiro de 2006), 

no âmbito do Despacho n.º 3646/2005, de 10 de Janeiro do Senhor Ministro das Obras 

Públicas, Transportes e Comunicações, e no seguimento do Despacho n.º 25 381-

A/2005 de 7 de Dezembro de 2005.” --------------------------------------------------------------------- 

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

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

DEMOCRATA, proferiram a seguinte declaração:-----------------------------------------------------

----- “Consideramos injusta, incompreensível e lamentável a atitude do Ministério das 

Obras Públicas, Transportes e Comunicações, até porque na apresentação da 

documentação que acompanhou a candidatura (Fevereiro de 2005) constava, já, um 

cronograma da execução da obra, previsto para um ano, para além de ter sido solicitada 

a prorrogação do contrato programa, antes do final do período protocolado, com 

argumentação objectiva e verdadeira que assentava na tardia entrega dos terrenos 

objecto de expropriação”. ------------------------------------------------------------------------------------

----- De igual modo, sobre o assunto em causa, os Vereadores do PARTIDO 

SOCIALISTA ditaram para a acta a seguinte declaração: ------------------------------------------

----- “Apesar de compreendermos a posição do Senhor Presidente da Câmara, mais 
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lamentamos o sucedido, não nos parecendo que o incumprimento possa ser assacado 

ao referido Ministério, na medida em que foi celebrado um contrato-programa no qual 

constavam todas as clausulas de execução, nomeadamente o prazo. Aproveitamos para 

incentivar o Senhor Presidente da Câmara a colmatar esta falha ocorrida no 

financiamento, procedendo ao enquadramento deste projecto em qualquer outro 

financiamento”. ======================================================= 

077 - 310/302/155 - PAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAMENTOS URBANOS EM VILA DA 

RUA E TOITAM - Conta Final ============================================ 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação com a referência N.º JP17/DOM/2006, 

datada de 4 do corrente mês, que acompanha a conta final da obra em epígrafe, com o 

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

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, e ao abrigo do disposto nas 

alíneas a) e b) do Art.º 221º. do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março, 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 

com aviso de recepção, cópia da mesma, incluindo o mapa descritivo respectivo, visto 

que o seu representante prescindiu da formalidade prevista no n.º 1 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 
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222.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. =============================== 

078 - 310/302/160 - RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS E.M. 529 (PARADUÇA), E.N. 329 

(ESPINHEIRO) - Modificação do Plano de Trabalhos - Prorrogação - Aprovação === 

========== Oriundo da firma adjudicatária da obra em epígrafe, PAVIA – 

PAVIMENTOS E VIAS, S.A., presente à reunião um ofício com a referência 37/06/ 

EA/CF, datado de 12 de Abril, último, registado nesta Câmara Municipal sob o n.º 2854, 

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

----- “PAVIA – pavimentos e Vias, S.A. adjudicatária da obra em referência vem nos 

termos do disposto do artigo 160 n.º 3 do Dec. Lei 59/99 de 2 de Março, apresentar a 

modificação do Plano de Trabalhos com Prorrogação legal do prazo em 148 dias de 

calendário, o que faz nos termos e com os fundamentos expostos na Memória Descritiva 

e Justificativa que se junta em anexo. ------------------------------------------------------------------- 

----- Requere-se assim, a V. Exas que se dignem aprovar a referida modificação do 

Plano de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.”    

----- A propósito e relativamente a este assunto, o Chefe de DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, Engenheiro EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, prestou a seguinte 

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

----- “Sou de opinião que a pretensa prorrogação deve ser concedida na modalidade de 

prorrogação graciosa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Dever-se-á oficiar a adjudicatária neste sentido.” ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a prorrogação 

graciosa do prazo de execução em mais 148 dias, nos termos do nº. 2, do artigo 4º., do 

Decreto-Lei nº. 348-A/86, de 16 de Outubro, conjugado com o nº. 3, do artigo 160º., do 

Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. ======================================   

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

079 - 310/302/371 - EXECUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E ARRANJOS 

EXTERIORES - Fiscalização  ============================================ 

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

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

referência INF170/DOM/2006, datada de 28 de Março, último, acompanhada de uma 

comunicação da BASE – Gabinete de Arquitectura de Design, datada de 24 de Abril, 

último, e registado nesta Câmara Municipal sob o n.º 3257, em 4 de corrente mês, que 

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

em que é apresentado uma proposta para verificação e análise de todos os trabalhos 

efectuados e/ou a efectuar nas obras do Mercado Municipal, no montante de € 3.500,00 

(três mil e quinhentos euros), solicitando também todos os elementos necessários ao 

desenvolvimento dos trabalhos, caso a referida proposta seja aprovada. ---------------------- 

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

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

orgânico-económica 0303/07010303 onde, em 17 do corrente mês, existia um saldo 
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disponível de € 8.853,21 (oito mil, oitocentos e cinquenta e três euros e vinte e um 

cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 

3.4.1., com o Código 01.01. e número de Projecto 114/2002, com a dotação de € 

3.855,21 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco euros e vinte e um cêntimos). ------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar parecer ao Chefe da 

DOM sobre a razoabilidade da proposta apresentada pela equipa projectista, 

relativamente ao processo de peritagem da obra em epígrafe. -----------------------------------

---- Mais foi deliberado e também por unanimidade, determinar que o Técnico Superior 

Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, no cumprimento do Despacho do referido 

Chefe da DOM, organize um processo com todos os elementos requeridos pela equipa 

projectista, constantes do livro de obra, no prazo de DEZ DIAS, em plena concertação 

com o aludido Chefe da DOM. ============================================ 

080 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 

MUNICIPAL, EM MOIMENTA DA BEIRA - Auto de Medição n.º 7 -  Aprovação ===== 

========== Nos termos e para efeitos da alínea b), do n.º 1, do art.º 18.º, do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, presente à reunião o auto de medição de trabalhos n.º 6, 

da obra em epígrafe, datado de 16 de Março, último, do CONSÓRCIO SANTANA & C.ª, 

S.A., E CONDURIL, S.A., no valor de € 179.395,09 (cento e setenta e nove mil, 

trezentos e noventa e cinco euros e nove cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal no 

montante de € 8.969,75 (oito mil, novecentos e sessenta e nove euros e setenta e cinco 

cêntimos), num total de € 188.364,84 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e 
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quatro euros e oitenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo reúne as condições previstas na alínea d) 

do Ponto 2.3.4.2 da execução orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo sido 

cabimentado no dia 10 de Janeiro último, o montante de € 797.620,00 (setecentos e 

noventa e sete mil e seiscentos e vinte euros). -------------------------------------------------------- 

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

Medição de Trabalhos, no valor global de € 188.364,84 (cento e oitenta e oito mil, 

trezentos e sessenta e quatro euros e oitenta e quatro cêntimos), autorizando o 

respectivo pagamento. ================================================= 

081 - 310/302/501 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE MOIMENTA DA BEIRA - 2ª. 

FASE – Conta Final =================================================== 

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

09 de Fevereiro de 2004, exarada a folhas 99 e 100, ponto 101, do livro de actas n.º 114, 

em que foi deliberado que o Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, elaborasse a conta final da obra em 

epígrafe, presente à reunião a referida conta final, acompanhada da informação com a 

referência 12-LS/DOM/2006, datada de 24 de Abril, último, com o seguinte teor: ----------- 

----- “Relativamente à empreitada de “AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE MOIMENTA DA 

BEIRA – 2ª. Fase”, (e de acordo com o estipulado nas alíneas a) e b), do art.º 221º. do 
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Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março), apresenta-se em anexo a sua Conta Final, já 

subscrita pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro. ----------------------------- 

----- Entretanto, dever-se-á enviar à Firma Adjudicatária, (por carta registada com aviso 

de recepção), cópia da mesma, incluindo o respectivo mapa descritivo, visto que o seu 

representante prescindiu da formalidade prevista no n.º 1, 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. =============================== 

082 - 310/308/000 - 360/347/000 - INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS EM 

LOTEAMENTOS DO ALTO DE FORNOS MOIMENTA DA BEIRA - Conta Final ===== 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação com a referência N.º JP18/DOM/2006, 

datada de 5 do corrente mês de Maio, que acompanha a conta final da obra em 

epígrafe, com o seguinte teor:------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, e ao abrigo do disposto nas 

alíneas a) e b) do Art.º 221º. do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março, 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 

com aviso de recepção, cópia da mesma, incluindo o mapa descritivo respectivo, visto 

que o seu representante prescindiu da formalidade prevista no n.º 1 do Art.º 222.º do 
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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. =============================== 

083 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA - Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira - Aprovação ======= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião realizada em 12 de 

Abril, último,  exarada a folhas 261, ponto 243, deste livro de actas, em que foi 

deliberado aprovar genericamente a proposta de Protocolo de Cooperação Técnica e 

Financeira, devendo o mesmo ser submetido à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, presente à reunião o ofício nº. 9, deste Órgão deliberativo, acompanhado da 

minuta da acta – parte respectiva -, dando conhecimento que o referido Protocolo foi 

aprovado, nos precisos termos apresentados pela Câmara Municipal. ------------------------- 

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

  03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

084 - 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, 
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de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a seguir 

se identificam "PROCESSOS SIMPLES", "PROCESSOS SIMPLES COM 

CONDICIONANTES", "PROJECTO DE ARQUITECTURA", 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: =============================================== 

----- MANUEL TEIXEIRA, para construção de arrumos agrícolas, com a área de 40m2, 

que pretende levar a efeito na Rua da Capela, na Vila de Alvite, a que se refere o Proc.º 

n.º 122.06; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTERO DE JESUS PINTO, para construção de  arrumos agrícolas, com a área de 

40 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Carril", Freguesia de 

Peravelha, a que se refere o Proc.º n.º 129.06. ------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO APARÍCIO CARDOSO, para construção de  arrumos agrícolas, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Linhares", Freguesia de 

Rua, a que se refere o Proc.º n.º 137.06; ---------------------------------------------------------------  

----- JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO, para demolição do telhado de uma casa de habitação, 

que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Paradinha, a que se refere o 

Proc,º n.º 138.06; ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- PAULO MANUEL DE SOUSA ANSIÃES COUTINHO, para reconstrução de um 

telhado e alargamento de portão numa casa de arrumos agrícolas, sita no Largo das 
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Lages, na localidade de Arcozelos, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 

139.06; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- FRANCISCO ALBERTO DOS SANTOS DUARTE, para reparação de um telhado, 

com a área de 70 m2, que pretende levar a efeito na Rua de Santo António, na 

localidade e Freguesia de Sarzedo, a que se refere o Proc.º n.º 140.06; ----------------------  

----- JOSÉ RODRIGUES DE CARDOSO, para construção de um telheiro, com a área de 

32,5 m2, que pretende levar a efeito na Rua da Barra, na localidade de Beira Valente, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º  n.º 141.06; ----------------------------------------- 

----- ANTÓNIO DE JESUS QUELHAS DE JESUS, para pintura de muros, no lugar 

denominado "Gandra", Freguesia de Aldeia de Nacomba, a que se refere o Proc.º n.º 

142.06; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL COSTA SEQUEIRA,  para pinturas e construção de passeios, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Quinta do Pombo - Lagarteira", nesta Vila 

de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 143.06; --------------------------------------- 

----- JOSÉ MANUEL BENTINHO MORAIS, para construção de um muro de vedação 

com 13 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Outeiro", Freguesia de 

Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 145.06; --------------------------------------------------------------

----- JOSÉ DE JESUS GOVERNO, para cobertura de uma garagem para arrumos, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Estrada da Barragem", 

Freguesia do Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 148.06; --------------------------------------------- 

----- MANUEL FRANCISCO CARVALHO REBELO, para acabamentos de uma casa de 
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habitação, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Penedo Gordo", Freguesia 

de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 149.06; -------------------------------------------------------- 

----- DIAMANTINA ROLO DA SILVA PEREIRA, para restauração de um telhado de uma 

habitação, sita no lugar denominado "Chão do Senhor", Freguesia de Castelo, a que se 

refere o Proc.º n.º 152.06; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL DA SILVA FERNANDO, para construção de um muro de vedação com 7 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Val", Freguesia de Paçô, a 

que se refere o Proc.º n.º 153.06; -------------------------------------------------------------------------

----- JORGE DOS SANTOS PAIS, para construção de  arrumos agrícolas, com a área de 

45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cardal", na localidade de Arcas, 

Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 154.06; -------------------------------------------  

PROCESSOS SIMPLES COM CONDICIONANTES: =========================== 

----- FERNANDO RIBEIRO BERNARDO, para reconstrução de um telhado, com a área 

de 80m2, que pretende levar a efeito na localidade de Porto da Nave, Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 89.06, devendo o requerente não mexer na estrutura 

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

----- ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS, para ocupação da via pública com andaimes em 

7m2, que pretende levar a efeito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 144.06, devendo o requerente salvaguardar a normal 

circulação de trânsito e de peões, na referida via; ---------------------------------------------------- 

----- ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS, para ocupação da via pública com andaimes em 
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20m2, que pretende levar a efeito na Travessa da Senhora do Amparo, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 144.06, devendo o requerente 

salvaguardar a normal circulação de trânsito e de peões, na referida via. --------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA: ======================================= 

----- CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LDª. , para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 33, no loteamento respeitante  ao 

alvará n.º 2/2001, sito no lugar denominado "Pedreguais", Freguesia de Leomil, a que se 

refere o Procº. nº. 112.06. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- LUIS MANUEL SIMÕES MARTINHO, para remodelação, ampliação e legalização 

de um edifício para habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na localidade e 

Freguesia de Aldeia de Nacomba, a que se refere o Proc.º n.º 16.06; -------------------------- 

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

085 – 360/337/21.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia para 

operação de loteamento - Proposta de unidade operativa de planeamento e gestão 

a inserir no Plano de Urbanização de Moimenta da Beira - Resposta da Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte ====================== 

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

21 de Dezembro de 2005, exarada a folhas 206, ponto 209, do livro de actas n.º 123, em 

que foi deliberado, entre outras, submeter à CCDRN - Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte a proposta urbanística apresentada como unidade 
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operativa e gestão, a analisar no âmbito do inquérito público do PU - Plano de 

Urbanização, relativamente ao pedido de informação prévia para operação de 

loteamento, que a Senhora MARGARIDA TRAVASSOS VADEZ SARMENTO 

VASCONCELLOS TEIXEIRA DE AGUILAR e Outra, pretende levar a efeito na Quinta do 

Antigo Convento Beniditino de N.ª Srª. da Conceição, nesta Vila de Moimenta da Beira, 

presente à reunião o processo, acompanhado do parecer da CCDRN, do seguinte teor: -

----- " Relativamente ao assunto em epígrafe, por despacho de 11/04/2006, comunico a 

V. Ex.ª que, estando o Plano de Urbanização numa fase de tramitação final, e tratando-

se de propostas que levariam ao aumento da área de urbanizável de mais 76,34 há 

(maioritariamente de salvaguarda estrita, RAN, e eventualmente REN) emite-se parecer 

desfavorável à pretensão". ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou por unanimidade, dar conhecimento do parecer da 

CCDRN - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte às 

requerentes, bem como à equipa projectista do Plano. --------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, informar as requerentes que esta 

Câmara continua a considerar a solução apresentada, ainda que com eventuais 

ajustamentos, a mais adequada e equilibrada para a gestão urbana daquela área, pelo 

que continuará a diligenciar a conveniente discussão com a CCDRN, Direcção Regional 

de Agricultura de Trás-os-Montes e Comissão Regional de Reserva Agrícola de Trás-os-

Montes no sentido de enquadrar legalmente a pretensão formulada. Caso a Câmara não 

consiga convencer as Entidades em causa, poderão sempre as requerentes, em sede 
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de discussão pública do PU - Plano de Urbanização, apresentar formalmente a 

competente reclamação . ================================================  

086 – 360/338/222.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de uma moradia unifamiliar - Pedido de revogação de acto 

administrativo ======================================================= 

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

09 de Novembro de 2005, exarada a folhas 63, ponto 068, do livro de actas n.º 123, em 

que foi deliberado solicitar ao Gabinete Jurídico informação objectiva sobre as 

consequências que pendem sobre a Câmara Municipal, relativamente às decisões 

tomadas e eventuais prejuízos devidos ao Senhor  JOSÉ DE JESUS SANTOS, 

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

lugar denominado "Soito do Conde", localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, 

presente à reunião o processo acompanhado do seguinte parecer jurídico: ------------------ 

----- "A deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião realizada em 23 de 

Setembro de 2002 é, a nosso ver, a consagração do princípio da legalidade. ----------------

----- Na verdade, a Câmara Municipal, atento o parecer do Instituto de estradas de 

Portugal, bem andou ao deliberar, por maioria, comunicar ao requerente que deveria 

aguardar a conclusão do estudo prévio do itinerário do IC26. ------------------------------------- 

----- A deliberação contida no ponto 068 da acta da reunião ordinária de 9 de Novembro 

de 2005, exarada a fls 63 a 65, do livro de actas n.º 123, não constitui senão um juízo de 

valor formulado pela Câmara Municipal contra si própria, admitindo que, pelo facto de ter 
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cumprido a lei, isso, não obstante, lhe acarretará consequências (em virtude ter 

viabilizado a pretensão requerida em sua reunião de 25 de Março de 2002). -----------------

----  A nosso ver isso é quod probandum, isto é, o requerente é que deverá, se assim o 

entender, impugnar o acto administrativo e o Tribunal competente há-de ajuizar se a 

atitude da Câmara é passível ou não de dela se extrair consequências. -----------------------

----- Quais elas sejam (se vierem a ser) desconhece o Gabinete Jurídico" . ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador LUIS 

CARLOS PEREIRA DA SILVA, dar conhecimento ao requerente do teor do parecer 

jurídico desta Câmara. ==================================================  

087 – 360/338/286.02 – OBRAS PARTICULARES – Construção de um armazém 

agrícola - Avaliação de situação, para efeitos de legalização de obra de construção 

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

fosse avaliada "in loco" a possibilidade de legalizar a obra de construção de um 

armazém agrícola, pertencente  ao Senhor ANTÓNIO JOSÉ BAPTISTA AGUIAR, sito no 

lugar denominado "Horta",  localidade da Semitela, Freguesia de Leomil, presente à 

reunião o processo acompanhado da informação, datada de 12 do corrente mês, do 

Vereador em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante na qual descreve 

detalhadamente a situação em apreço. ---------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade,  disponibilizar-se para aprovar 

a construção proposta,  desde que o requerente comprove que o caminho referenciado 
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na confrontação a Norte é Caminho de Consortes, e não Caminho Público, obtendo, 

assim, autorização de todos os proprietários para a edificação requerida, com a 

implantação proposta. ==================================================  

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

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

directamente respeito ao Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, o mesmo 

ausentou-se da reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea 

a), 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. ========================  

088 – 360/338/360.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Prestação de esclarecimentos ========================================== 

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

05 de Novembro de 2005, exarada a folhas 174, ponto 173, do livro de actas n.º 122, em 

que foi deliberado remeter o processo para análise ao CHEFE DA DIVISÃO DE 

ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, tendo em conta a interpretação que se 

tem feito sobre o limite de construção, para efeitos de cálculo de afastamentos, 

relativamente à construção de uma habitação unifamiliar que a Firma URBE 96, 

Urbanização, Construções e Projectos da Nave, Ld.ª, pretende levar a efeito no lote n.º 

19, no loteamento a que se refere o alvará n.º 02/98, sito no lugar denominado 

"Sarzeda", nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, 

acompanhado da informação técnica n.º 21/DEPE/2006, da DIVISÃO DE ESTUDOS E 
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PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante,  na qual são prestados esclarecimentos  solicitados 

na reunião de Câmara, acima referida. ------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o projecto apresentado se enquadra no mesmo 

loteamento, no qual idênticas construções foram já objecto de parecer favorável da 

Câmara Municipal, a mesma deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador LUIS 

CARLOS PEREIRA DA SILVA, aprovar o projecto de arquitectura, com base nos 

argumentos da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 11 de Maio de 

1998, sobre esta matéria. =============================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião. =========================================  

089 – 360/338/557.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

02 de Maio de 2005, exarada a folhas 40, ponto 041, do livro de actas n.º 121, em que 

foi deliberado solicitar ao Senhor CLAUDOMIRO MAGALHÃES MARTINHO a 

apresentação da alteração ao projecto de arquitectura, de modo a cumprir o 

Regulamento do PDM - Plano Director Municipal, relativamente à reconstrução de uma 

habitação unifamiliar, sita na Rua do Outeiro, na localidade e Freguesia de Paçô, 

presente de novo à reunião o processo, acompanhado dos elementos solicitados. --------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E  

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 118-

SV/DPOM/2006, datada de 15 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: A Câmara deliberou, por unanimidade, não aceitar a solução proposta, 

devendo o requerente, caso queira,  apresentar o projecto de arquitectura reformulado, 

de modo que a cércea não ultrapasse a dos prédios contíguos. =================== 

090 – 360/338/337.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundos do Senhor FERNANDO JORGE GOMES PAIVA, presentes à 

reunião os projectos de especialidades relativos à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Oliveira", na localidade e 

Freguesia de Paçô. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 121-

SV/DPOM/2006, datada de 17 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 de construção. ====================== 

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

directamente respeito ao Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, o mesmo 

ausentou-se da reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea 

a), 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. ========================  

091 – 360/347/06.92 – LOTEAMENTOS PARTICULARES - 2.º Auto de Vistoria para 

efeitos de libertação parcial da  caução prestada por garantia bancária da Caixa, 

de Crédito Agrícola Mútuo de Armamar e Moimenta da Beira, C.R.L., sem número, 

no valor de 37.492,30 € ================================================ 

========== Oriundo da Firma PLACALVES, presente à reunião um requerimento do 

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

----- " José Alves, com o Loteamento n.º 06/1992, sito na "Beira de  Paradinha ou Alto de 

Fornos", Alvará n.º 7/98, actual titular da Firma Placalves, tendo tomado conhecimento 

dos valores deduzidos à caução por realização de infra-estruturas, vem por este meio 

solicitar à Câmara Municipal a anulação total da referida caução, uma vez que já 

realizou todas as infra-estruturas previstas no respectivo Alvará de Loteamento. -----------

---- Compreende-se, no entanto, a posição dos Técnicos que realizaram a vistoria, pois 

por lapso não foi solicitada a substituição de pavimentos, de semi-penetração para 

pavimentação em cubos de granito, tipologia que se considerou tecnicamente mais 

adequada pelas grandes intervenções realizadas, no âmbito da infra-estrutura eléctrica. - 

----- Submetido o processo à apreciação da COMISSÃO DE VISTORIAS, desta Câmara, 
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a mesma elaborou o Auto de Vistoria n.º2, datado de 18 do corrente mês, que nesta acta 

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

e pelas razões alí expostas, mantém a decisão anterior, isto é, deverá ser reduzido 

apenas o valor parcial de € 16.636,65 (dezasseis mil, seiscentos e trinta e seis euros e 

sessenta e cinco cêntimos) do valor global € 37.492,30 (trinta e sete mil, quatrocentos e 

noventa e dois euros e trinta cêntimos), ficando deste modo, como garantia, ainda retido 

o valor de € 20.855, 65 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e 

cinco cêntimos), nos termos da alínea b), do n.º 3 e n.º 4, do artigo 24.º, do Decreto-Lei 

n.º 448/91, de 29 de Novembro. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a pavimentação em 

cubos em substituição da semi-penetração preconizada no projecto, dado que não 

descaracteriza aquela área urbana, devendo, assim, a Comissão de Vistoria fazer a 

medição dos trabalhos realizados e propor a respectiva redução na caução, estimando, 

também, o valor das anomalias detectadas, para efeitos de dedução ou manutenção de 

adequada caução. =====================================================  

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião. =========================================  

092 – 360/347/01.01 – LOTEAMENTOS PARTICULARES - Auto de Vistoria n.º1 para 

efeitos de libertação parcial das garantias bancárias n.º 0480000099988/19, de € 

270.050,72 e n.º 0480000102288/19, de € 98.432,04, emitidas pela Caixa Geral de 
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Depósitos de Moimenta da Beira ======================================== 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LD.ª, um 

requerimento do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------- 

----- " (...) Vem solicitar a Vossa Excelência se digne mandar libertar as garantias 

bancárias, quanto ao Loteamento sito em Covas do Barro, Urbanização "Sol Nascente" 

em Moimenta da Beira, para garantia da boa e regular regularização das infraestruturas.  

----- As referidas infraestruturas encontram-se concluídas, faltando apenas concluir o 

passeio do Arruamento B, traseiras do edifício inserido no lote n.º 2 do referido 

Loteamento, pelo facto deste ainda se encontrar em fase de construção, 

comprometendo-nos a fazer a sua conclusão logo que seja possível" . ------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação da COMISSÃO DE VISTORIAS, desta Câmara, 

a mesma elaborou o Auto de Vistoria n.º1, datado de 19 do corrente mês, que nesta acta 

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

e pelas razões alí expostas, deverá ser reduzido apenas o valor parcial de € 331.634,48 

(trezentos e trinta e um mil, seiscentos e trinta quatro euros e quarenta e oito cêntimos) 

correspondente a 90% do valor global € 368. 482, 76  (trezentos e sessenta e oito mil, 

quatrocentos e oitenta e dois euros e setenta e seis cêntimos), ficando deste modo, 

como garantia, ainda retido o valor de € 36. 848, 28 (trinta e seis mil, oitocentos e 

quarenta e oito euros e vinte e oito cêntimos), conforme a alínea b), do n.º 4 e n.º 5, do 

artigo 54.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04 de Junho. ------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos das disposições 

legais supra referidas, reduzir o valor de € 331.634,48 (trezentos e trinta e um mil, 

seiscentos e trinta quatro euros e quarenta e oito cêntimos), devendo ficar ainda retido, 

como garantia, o valor de € 36. 848, 28 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e oito 

euros e vinte e oito cêntimos), correspondente a 10 % do valor da caução inicial. ======  

093 – 360/347/5.01 – LOTEAMENTOS PARTICULARES - Operação de Loteamento - 

Reapreciação do projecto ============================================== 

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

15 de Fevereiro, último, exarada a folhas 111, ponto 105, do livro de actas n.º 124, em 

que foi deliberado solicitar à DEPE - Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico uma 

nova avaliação técnica como se de uma operação de loteamento se tratasse, 

devidamente ajustada às áreas de expansão previstas na proposta do PU - Plano de 

Urbanização de Leomil, relativamente à operação de loteamento que o Senhor JOÃO 

CARDOSO pretende levar a efeito no lugar denominado "Portela de Baixo", Freguesia 

de Leomil, presente à reunião o processo acompanhado da informação n.º 23-

LS/DEPE/2006, datada de 11 do corrente mês, da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO,  que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante. ----------------------------------------------------------------------- 

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

----- 1. Considerar como área de cedência para equipamentos de utilização colectiva e 

espaços verdes os 810 m2, anexados ao novo troço da Estrada Municipal Leomil - 
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Semitela; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que o projecto agora apresentado, no que se refere aos passeios seja alterado 

de acordo com a Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro; ------------------------------------ 

----- 3 - Informar o requerente que a aprovação da operação do loteamento apenas pode 

ocorrer após a aprovação e entrada em vigor do PU - Plano de Urbanização de Leomil. = 

094 – 360/992/000 – OBRAS PARTICULARES - Regulamentos - Aditamento ao 

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município, 

relativamente à Instalação de Armazenamento de Combustíveis e Postos de 

Abastecimento de Combustíveis ======================================== 

========== Oriundo da ASSEMBLEIA MUNICIPAL, presente à reunião o ofício n.º10, 

datado de 28 de Abril, último, acompanhado da minuta da acta, a comunicar a este 

Órgão Executivo que, em Sessão Ordinária, realizada naquela data, aquele Órgão 

Deliberativo aprovou o Aditamento ao Regulamento Municipal de Urbanização, 

Edificação e Taxas do Município, relativamente à Instalação de Armazenamento de 

Combustíveis e Postos de Abastecimento de Combustíveis. -------------------------------------- 

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

os respectivos procedimentos administrativos subsequentes. ===================== 

095 – 500/501/600 – INVESTIMENTOS PARTICULARES -  PROGRAMA FINICIA ==== 

========= Presente à reunião a informação nº. 22/PF/2006, datada de 22 do corrente 

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

sobre o “Programa Finicia”, tendo o Senhor Presidente da Câmara explicado ao 



 FlFlFlFl.107 

______________ 

 
                                                           06.05.24 

 
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 

                                                                   
 

Executivo que o mesmo se destinava a proporcionar às empresas de pequena 

dimensão o alargamento da base de acesso ao capital e ao crédito, através do 

estabelecimento das parcerias público-privadas. Mais foi referido pelo Senhor 

Presidente da Câmara a tipologia do financiamento, cujo limite máximo de € 100.000 

(cem mil euros) cabe à Câmara Municipal, para a totalidade das empresas aprovadas, 

no âmbito do referido programa, e que, individualmente, cada projecto pode ser 

financiado pelo Município até vinte por cento do investimento, tendo sempre por 

referência um valor de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros). ------------------------------------ 

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

aderir ao referido “Programa Finicia”, devendo ser criado o respectivo enquadramento 

orçamental, submetendo à Assembleia Municipal a respectiva regulamentação, nos 

termos e para todos os efeitos legais.  ====================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

096 – 620/622/000 – FESTAS ANUAIS CONCELHIAS – RÁDIO RIBA TÁVORA ===== 

========== Oriundo da Rádio Riba Távora, presente à reunião o ofício sem número, 

datado de hoje, registado sob o nº. 3879, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, propondo a realização de um espectáculo 

no próximo dia 25 de Junho, à tarde, no âmbito das festas anuais concelhias de S. João.  

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

a realização do referido espectáculo, bem como as condições logísticas propostas. ==== 
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097 – 710/714/300 – ENSINO PRÉ E PRIMÁRIO - JUNTA DE FREGUESIA DE SEVER 

– Proposta para criação de Centro Escolar ================================ 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Sever, presente à reunião o ofício sem 

número, datado de 05 do corrente mês, registado sob o nº. 3775, em 22 do mesmo mês,   

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

propondo que, no âmbito do reordenamento da rede educativa, possa ser considerada a 

criação de um Centro Escolar, em Sever. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, devendo o assunto ser mais 

amplamente discutido no âmbito da Carta Educativa, em elaboração. ============== 

098 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – TRANSPORTES ESCOLARES 

========== Oriundos da E.A.V.T. -  Empresa Automobilística de Viação e Turismo, 

Lda, e da Empresa de Viação Beira Douro, Ldª., presentes à reunião os ofícios n.º 

88/CS/2006 e 89/CS/2006,  datados de 27 de Abril, último, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela fica a fazer parte integrante, sobre a nova 

legislação relativamente aos transportes colectivo de crianças. ----------------------------------  

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

099 – 710/714/500 – ESCOLA SECUNDÁRIA/3 DR. JOAQUIM DIAS REBELO – 

Solicitação de parecer favorável à realização dos Cursos de Educação e Formação   

========== Oriundo da Escola Secundária/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo, presente à 

reunião um fax com o n.º 83, datado de 11 de Maio, último do corrente mês, solicitando 

parecer favorável à realização dos seguintes Cursos Profissionais de Nível III 
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(Secundário):---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Curso Profissional de Técnico de Comércio: Saída Profissional – Técnico 

Comercial;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos: Saída 

Profissional – Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos.-------------------------------- 

----- 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:------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Quanto aos cursos seleccionados, sou de opinião que estão ajustados às 

necessidades dos jovens candidatos, bem como às solicitações do mercado de trabalho, 

pelo que entendo que a Câmara Municipal deverá emitir Parecer Favorável a esta 

pretensão”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o parecer favorável 

emitido sobre a realização dos referidos cursos de formação. ==================== 

100 – 710/714/700 – ESCOLA PROFISSIONAL TECNOLÓGICA E AGRÁRIA DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Solicitação de parecer favorável à realização dos Cursos 

de Educação e Formação ==============================================   

========== Oriundo da Escola Profissional Tecnológica e Agrária, de Moimenta da 

Beira, presente à reunião um ofício, datado de 28 de Abril, último, solicitando parecer 

favorável à realização do seguinte Curso de Educação e Formação – Nível 2:--------------- 

----- 1. Jardinagem e Espaços Verdes: Saída Profissional – Jardineiro.------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o parecer favorável 

emitido sobre a realização do referido curso de formação. =======================  

101 – 720/715/000 – SERVIÇOS DE SAÚDE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

MUNICÍPIOS PORTUGUESES – ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ==== 

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

reunião uma circular com o n.º 64/2006/ECO, datada de 10 de Maio, último, dando 

conhecimento da resolução tomada pelo respectivo Conselho Directivo relativamente ao 

Encerramento dos Serviços de Saúde.-------------------------------------------------------------------  

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

concordar com a posição assumida pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses sobre esta matéria. ========================================== 

102 – 720/722/003 – MERCADO SOCIAL DE EMPREGO – PROGRAMA DE 

ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – Iniciativa Local de emprego (ILE’s) seguinte  

========== Oriundo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Centro de 

Emprego de Lamego, presente à reunião o oficio circular n.º 866, datado de 04 de Maio, 

último, solicitando, conforme o estipulado na alínea a) do n.º 24 da Portaria 196- A/2001, 

de 10 de Março, com a redacção dada pela Portaria n.º 255/2002, de 12 de Março, a 

emissão de um parecer sobre a candidatura ao Programa de Estímulo à oferta de 

emprego – Iniciativa Local de Emprego (ILE’s) relativo aos seguintes processos: MARIA 

DE LURDES DA SILVA CARVALHO CARDOSO; URBANA MARIA DE SOUSA 

LOUREIRO; MANUEL SOUSA SANTOS; DOMUSPATIUM – GABINETE DE 
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ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA DE ANTÓNIO MARTINHO & VITOR 

DIONISIO; RODRIGUES & MARQUES – ESTUDIO FOTOGRÁFICO, LDA DE NUNO 

ALMOFALA E LUÍS ALMOFALA; IDALINA PAULO BOTELHO TEIXEIRA; MÓNICA 

PAULA DA SILVA RIBEIRO FERNANDES; FÁBIO CARLOS DOS SANTOS COUTINHO; 

PAULO & CARINA, LDA DE CARINA TEIXEIRA E DE PAULO TEIXEIRA. ------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável às 

iniciativas locais de emprego propostas, face à relevância sócio-económica dos 

projectos a implementar. ================================================ 

103 – 710/729/000 – ACORDO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES E A MOVIJOVEM – 

CRIAÇÃO DO CARTÃO JOVEM MUNICIPAL  =============================== 

========== Oriundo do Vereador a tempo inteiro, JORGE DE JESUS COSTA  e no 

seguimento da deliberação tomada em reunião de 26 de Abril do corrente ano, exarada 

a folhas 20, ponto 023, do livro de actas 125, presente à reunião a  respectiva Proposta 

do Acordo de Colaboração, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta 

para o Acordo de Colaboração a celebrar com a empresa MOVIJOVEM, com vista à 

criação do cartão jovem municipal. ======================================== 

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

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

20H00. =============================================================  

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 


