
 FlFlFlFl.192 
______________ 

 
                                                           09.06.03 

 
Liv º .  137L iv º .  137L iv º .  137L iv º .  137     

                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 

                                                                   

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRÊS DE JUNHO DO ANO DE 

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

ACTA N.º 12/09 

========== Aos três dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, nesta Vila de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

167 - 020/015/000 – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL DO NORTE – A evolução do modelo de governação regional em 

Portugal ============================================================ 

========== Oriundo da COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL DO NORTE, presente à reunião um ofício, com referência nº. 603596, 

datado de 12 de Maio, último, a dar conhecimento da deliberação tomada pelo Conselho 

Regional do Norte sobre a evolução do modelo de governação regional, em Portugal, ao 

mesmo tempo que solicita o melhor empenhamento ao apoiar as condições que 

permitam instituir, em concreto, as regiões administrativas durante a próxima legislatura.  

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

solidarizar-se com a posição tomada pelo Conselho Regional do Norte, sobre o assunto 

em causa. =========================================================== 

168 - 020/015/008 – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO MONDEGO – Envio 

de Moção =========================================================== 

========== Oriundo da COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO MONDEGO, 

presente à reunião um ofício, com referência nº. 138, datado de 20 de Maio, último, a 

enviar cópia da Moção apresentada pelo Grupo de Deputados do Partido Socialista, na 
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Sessão da Assembleia Intermunicipal, realizada no dia de 15 de Abril, último, sobre a 

deslocalização da Direcção Regional da Economia do Centro, para a cidade de Aveiro. -- 

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

169 - 020/015/008 – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – Projecto de resolução 

sobre captações de água ============================================== 

========== Oriundo do Grupo Parlamentar do PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, 

presente à reunião um ”e-mail”, datado de 15 de Maio, último, a remeter cópia do 

projecto de resolução que estabelece a responsabilidade do Estado na identificação 

cartográfica e técnica de captação de água, entregue na Mesa da Assembleia da 

República. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 “Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

170 – 110/195/000 – MATADOURO REGIONAL DE VISEU S.A. ================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua 

reunião ordinária, realizada em 14 de Fevereiro de 2007, exarada a folhas 112, ponto 

095, do livro de actas 128, em que foi deliberado aprovar a subscrição do capital social 

de € 20.000,00 (vinte mil euros), tendo sido posteriormente obtido a competente 

autorização da Assembleia Municipal para integrar o Matadouro Regional de Viseu, em 

sua Sessão realizada em 26 do mesmo mês, presente à reunião um “fax”, datado de 24 

de Abril, último, do Senhor JAN SWAGGERS, a comunicar que não pretende continuar a 
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fazer parte do capital social da empresa MATIVISEU – Matadouro Regional de Viseu, 

S.A., abdicando da sua posição de sócio maioritário. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, ficando a aguardar, da parte do 

Vereador, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, mais explicações sobre este assunto.  

171 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS – Horário de funcionamento de 

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

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

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

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

1 – TONS DE BAMBU DECORAÇÕES LDA., com estabelecimento comercial de “Artigos 

de Decoração”, sito na Avenida Dr. João Lima Gomes, nº. 6 R/C, nesta Vila, dando conta 

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

----- "De Segunda a Sábado, das 09H00 às 19H00, com interrupção para o almoço das 13H00 às 14H30 

e com encerramento semanal ao Domingo”. ------------------------------------------------------------------ 

1 – TONS DE BAMBU, DECORAÇÕES, LDA., com estabelecimento comercial de 

“Utilidades Domésticas”, sito na Avenida Dr. Sá Carneiro nº. 7 R/C, nesta Vila, dando 

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

----- "De Segunda a Domingo, das 09H00 às 19H30, com interrupção para o almoço das 12H30 às 

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

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando as referidas informações favoráveis, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, aprovar os horários propostos. ====================== 

172 – 380/374/000 – CONSTRUÇÃO DE ARRUMOS AGRÍCOLAS – Construção 

irregularmente implantada – Demolição =================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada, por esta Câmara Municipal, em 

sua reunião ordinária, realizada em 17 de Dezembro de 2008, exarada a folhas 215, 

ponto 198, do livro de actas 135, em que foi deliberado conceder um prazo de trinta dias, 

ao Senhor JOSÉ FERREIRA GOMES CARDIA, residente em Vide, Freguesia da Rua, 

para proceder à demolição da construção irregularmente implantada, presente à reunião 

o processo acompanhado de uma carta/resposta do referido munícipe, datada de 26 de 

Março, último, a informar que não deu cumprimento à deliberação do Executivo 

Camarário porque nunca foi notificado do teor da mesma. ----------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL, foi prestada a seguinte 

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

----- “Cumpre-me informar V. Ex., que o Senhor JOSÉ FERREIRA GOMES CARDIA, residente no lugar do 

Marmelal – Vide, Freguesia de Rua, foi novamente notificado do teor da deliberação tomada em reunião 

ordinária, realizada em 17 de Dezembro de 2008, através de ofício nº. 1469, datado de 16 de Março, 

(registado com aviso de recepção) segundo a qual dispunha de um prazo de 30 dias para proceder à 

demolição dos arrumos agrícolas irregularmente implantados. ---------------------------------------------- 

----- O acima identificado comunicou em 26 de Março, último, que não deu cumprimento à deliberação 

do executivo Camarário porque não foi notificado do teor da mesma. -------------------------------------- 

---- Mais se informa que o prazo concedido para o cumprimento da deliberação da Câmara já decorreu.”  

----- Pela FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, também prestada a seguinte informação: ---------- 

----- “ Dando cumprimento ao despacho de V. Exª. Sr. Presidente, datado de 21 do 
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corrente mês, cumpre-nos informar que estes serviços na deslocação ao local, 

verificaram que o acima citado não procedeu à demolição dos arrumos em causa, não 

cumprindo assim a deliberação tomada pela Câmara Municipal, em sua reunião 

ordinária realizada em 17 de Dezembro de 2008.” --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o referido munícipe, 

para que, no prazo de 30 dias, a contar da data da respectiva notificação, proceda à 

demolição da referida construção irregularmente implantada, sob pena de, não o 

fazendo, ser accionada competente participação do crime de desobediência, ao 

Ministério Público, nos termos legais. ======================================= 

173 – 610/999/000 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL 

E DAS PESCAS ====================================================== 

========== Oriundo do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO 

RURAL E DAS PESCAS, presente à reunião um ofício, com a referência nº. 1187, 

datado de 8 de Maio, último, a informar sobre a proposta de lei, já aprovada em 

Assembleia da República, que visa definir o quadro legal de transferência de 

competências no âmbito  dos Gabinetes Técnicos Florestais. ------------------------------------ 

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

 “Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

174 - 150/160/000 – COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO/2009 – Pedido de cedência 

e ocupação de via pública ============================================== 

========== Oriundo da Comissão de Festas acima identificada, presente à reunião um 
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requerimento, datado de 08 de Maio, último, a requerer a cedência e ocupação da via 

pública, no âmbito da realização das Festas de S. João/2009. ----------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação nº. 198/Fisc, datada de 19 de Maio, 

último, da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, com o seguinte teor: ------------------------------------

-----“Em cumprimento do Despacho do Senhor Presidente, datado de 14 do corrente mês, estes 

Serviços não vêm inconveniência na autorização solicitada.” ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a ocupação dos espaços requeridos se destina a 

integrar equipamentos sociais e recreativos, permitindo a realização de acções e 

eventos que valorizam as Festas Concelhias, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar a sua ocupação e gestão pela respectiva Comissão de Festas, durante toda a 

quadra festiva. ======================================================== 

175 - 150/167/500 – LICENCIAMENTO DE UMA PROVA VELOCIPÉDICA ========== 

========== Oriundo da Empresa PAD – PRODUÇÃO DE ACTIVIDADES 

DESPORTIVAS, com sede na Rua da Barruncheira, nº. 6, em Carnaxide, presente à 

reunião um requerimento, datado de 22 de Maio, último, a requerer o envio de parecer 

favorável, para licenciamento de uma prova velocipédica. ----------------------------------------- 

----- O referido assunto vem acompanhado da informação n.º. 29, datada de 27 de Maio, 

último, da SECÇÃO de TAXAS e ABASTECIMENTO PÚBLICO, com o seguinte teor: ---- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, datado de 26 do 

corrente mês, cumpre-me informar o seguinte: -------------------------------------------------------------- 

----- Pela Empresa PAD – Produção de Actividades Desportivas, com escritório na Rua da Barruncheira, 

nº. 6, em Carnaxide, organizador do “10º. Grande Prémio Internacional CTT”, a realizar de 11 a 14 de 
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Junho, do corrente ano, foi solicitado a esta Câmara Municipal um pedido de parecer favorável, 

informando não haver inconveniente na passagem nos percursos da jurisdição desta Entidade. Assim, 

de acordo com o disposto no nº. 1 do artigo 66º., do Regulamento do Licenciamento e Fiscalização de 

Actividades Diversas, em vigor neste Município, deverá a Câmara Municipal nos termos do disposto no 

nº. 6, do artigo 66º., do citado Regulamento, emitir o competente parecer. ---------------------------- 

----- Mais se informa, que nos foram enviados os elementos relacionados com o traçado e horário da 

prova.”, que trás inserto um Despacho do Senhor Vice-Presidente, do seguinte teor: --------------------- 

----- “Emita-se o parecer favorável, submetendo também à Câmara Municipal para ratificação.” --------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável à realização do referido evento. ============== 

176 - 150/167/500 – LICENCIAMENTO DE UMA PROVA DESPORTIVA -  Passeio de 

Cicloturismo ======================================================== 

========== Oriundo do Clube de Cicloturismo “PEDALADAS”, com Sede nesta Vila, 

presente à reunião um requerimento, datado de 21 de Abril, último, a requerer licença 

para a realização de prova de cicloturismo no dia 21 do corrente mês. ------------------------- 

----- O referido assunto vem acompanhado da informação n.º. 30, datada de 28 de Maio, 

último, da SECÇÃO de TAXAS e ABASTECIMENTO PÚBLICO, com o seguinte teor: ---- 

----- “ Em cumprimento do Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, datado de 07 do corrente 

mês, cumpre-me informar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------ 

----- A pretenção formulada pelo PEDALADAS – CLUBE DE CICLOTURISMO DE MOIMENTA DA BEIRA, 

para licenciamento de uma prova desportiva (passeio de cicloturismo), a realizar no próximo dia 21 de 

Junho, cumpre com os requisitos do n.º 1 e alíneas a), b), c) e e), do n.º2, do art.º 7.º, do Decreto 

Regulamentar n.º 2-A/2005 de 24 de Março. ----------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa, que a Organização deverá ter em conta os condicionalismos impostos nas alíneas 

a), b), c) e e), do artigo 10.º, da referida lei.” ---------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Face à informação atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável à realização do referido evento, concedendo, 

parta o efeito, a respectiva licença. ======================================== 

177 - 150/167/500 – LICENCIAMENTO DE UMA PROVA DESPORTIVA – Passeio de 

Cicloturismo ========================================================  

========== Oriundo do Município de Lamego, presente à reunião o ofício nº. 5554, de 

26 de Maio, último, a solicitar parecer favorável para a realização de uma prova de 

cicloturismo, no dia 28 do corrente mês, a levar a efeito pela Associação de Cultura e 

Desporto São Bento, da Freguesia de Ferreirim. ----------------------------------------------------- 

----- O referido assunto vem acompanhado da informação n.º. 32, datada de 29 de Maio, 

último, da SECÇÃO de TAXAS e ABASTECIMENTO PÚBLICO, com o seguinte teor: ---- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, datado de 29 do 

corrente mês, cumpre-me informar o seguinte: -------------------------------------------------------------- 

----- Pela Câmara Municipal de Lamego, entidade licenciadora da prova de cicloturismo “NA ROTA DO 

VAROSA, NEVE E DOS DELICIOSOS ESPUMANTES MUGANHEIRA E RAPOSEIRA”, a realizar no próximo 

dia 28 de Junho, organizado pela Associação de Cultura e Desporto São Bento, com sede em Ferreirim – 

Lamego, foi solicitado a esta Câmara Municipal um pedido de parecer favorável, informando não haver 

inconveniente na passagem nos percursos da jurisdição desta Entidade. Assim, e de acordo com o 

dispositivo no n.º 7 do artigo 66.º, do Regulamento do Licenciamento e Fiscalização de Actividades 

Diversas, em vigor neste Município, deverá a Câmara Municipal, emitir o competente parecer. ----------- 

----- Mais se informa, que nos foram enviados os elementos relacionados com o traçado e horário da 

prova.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável à realização do referido evento. ============== 
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178 - 160/187/000 – PAGAMENTO DO RAMAL DE SANEAMENTO EM TRÊS 

PRESTAÇÕES MENSAIS ===============================================   

========== Oriundo da Senhora ERMELINDA ROSA DOS SANTOS, residente na Vila 

de Leomil, presente à reunião um requerimento, datado de 06 de Maio, último, a 

requerer que o pagamento do ramal de saneamento, no valor de € 150,00 (cento e 

cinquenta euros), seja feito em três prestações mensais. ------------------------------------------ 

----- O referido assunto vem acompanhado da informação n.º. 24, datada de 12 de Maio, 

último, da SECÇÃO de TAXAS e ABASTECIMENTO PÚBLICO, com o seguinte teor: ---- 

----- “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, datado de 11 

do corrente mês, cumpre-me informar o seguinte: -----------------------------------------------------------  

----- O pedido formulado pela requerente, para pagamento do valor de € 150,00 (cento e cinquenta 

euros), em três prestações mensais, referente a ligação de águas residuais, enquadra-se com o 

disposto no nº. 5, do artigo 64º., do Regulamento de Águas Residuais do Município de Moimenta da 

Beira, o qual refere “Em casos excepcionais e devidamente fundamentados, poderá ser autorizado o 

pagamento em prestações dos preços previstos neste Regulamento, num máximo de seis, com base 

num plano de pagamentos”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Contudo, informa-se que em casos semelhantes foi decidido solicitar à Junta de Freguesia 

comprovação da situação económica da requerente”. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, autorizando o 

fraccionamento do pagamento da dívida em causa, em três prestações, mensais e 

sequenciais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o requerente que, a falta 

de pagamento de uma das prestações, implica o pagamento imediato e integral da 
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restante dívida. ======================================================= 

179 - 610/606/000 – MOINHOS DA TIA ANTONINHA, EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS, LDA – Licenciamento de restauração ocasional – Deferimento - 

Ratificação  ========================================================= 

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

requerimento, datado de 19 de Maio, último, a requer autorização para realizar um 

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

pessoas ao serviço, no dia 30 de Maio. ----------------------------------------------------------------- 

----- O referido assunto vem acompanhado da informação n.º 28, datada de 22 de Maio, 

último, da SECÇÃO de TAXAS e ABASTECIMENTO PÚBLICO, com o seguinte teor: ---- 

----- “Requer a empresa em epígrafe uma vistoria para efeitos de obtenção de autorização para a 

“...preparação de um fornecimento de restauração ocasional para um número médio de 150 pessoas e 

10 pessoas de serviço, para o próximo dia 30 de Maio”.------------------------------------------------------ 

----- Nos termos do artigo 19º., do Decreto-Lei 234/07, de 19 de Junho, a prestação de serviços de 

restauração ocasional, independentemente de ser prestado em instalações fixas ou amovíveis, fica 

sujeita a um regime extraordinário de autorização, observando-se, para o efeito, o estabelecido no 

artigo 19º., do Decreto-Lei 309/2002, de 16 de Dezembro, o qual refere que o requerimento é 

acompanhado da memória descritiva e justificativa do recinto, que se anexa, e que faz parte integrante 

do processo de obras particulares nº. 186/06. ---------------------------------------------------------------- 

----- De igual modo, o supra citado artigo 19º., do Decreto-Lei 309/2002, refere que sempre que a 

entidade licenciadora entenda necessário a realização de vistoria, deve esta realizar-se no prazo de 10 

dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesse sentido, caso se verifique esta necessidade, deverá ser designada a respectiva Comissão de 

Vistoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Como nota final, refere-se que idênticos pedidos foram formulados por esta empresa, tendo a 

Câmara Municipal, em suas reuniões realizadas em 16 de Julho de 2008 e 11 de Fevereiro, último, 

deliberado emitir as respectivas licenças, nos termos do disposto no artigo 19º., do Decreto-Lei nº. 

309/2002, de 16 de Dezembro, e do artigo 19º., da Lei nº. 234/2007, de 19 de Junho”. ----------------- 

----- O referido processo trás inserto um Despacho do Senhor Presidente, do seguinte 

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

----- “Emita-se a respectiva licença, submetendo também à Câmara Municipal para ratificação.” -------- 

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

termos e para os efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 14 de 

Setembro, ratificar o Despacho que aprovou o referido licenciamento. ============== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

180 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Associação Cultural 

Recreativa e Desportiva Arco do Céu” – Candidatura para o ano de 2009 – 

Atribuição de apoio financeiro ========================================== 

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

processo de candidatura para atribuição de apoio financeiro, prevendo, para o ano de 

2009, um orçamento no valor de € 23.000,00 (vinte e três mil euros), destinado a 

diversas actividades e aquisição de diverso material. ----------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela Comissão de Análise de Candidaturas, nomeada em 

reunião de Câmara, realizada em 09 de Maio de 2007, que emite parecer no sentido de 
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poder ser atribuído um subsídio, até ao montante de € 9.375,00 (nove mil, trezentos e 

setenta e cinco euros). ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 06 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 219.992,42 (duzentos e dezanove mil, novecentos e 

noventa e dois euros e quarenta e dois cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, 

no objectivo 2.5.1., código 05 e n.º 18/2008, com a dotação de € 15.195,00 (quinze mil, cento e 

noventa e cinco euros), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 864, no valor de € 10.000,00”.-  

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à referida Associação, 

um apoio financeiro no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), para os fins propostos, 

que inclui a verba de € 2.000,00 (dois mil euros), destinada a comparticipar as despesas 

com a actividade regular do Grupo “Os Caminhantes”. ========================= 

181 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Fábrica da Igreja 

Paroquial de Aldeia de Nacomba” – Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição 

de apoio financeiro =================================================== 

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

processo de candidatura para atribuição de apoio financeiro, prevendo, para o ano de 

2009, um orçamento no valor de € 50.543,31 (cinquenta mil, quinhentos e quarenta e 

três euros e trinta e um cêntimos), destinado a obras de reparação e conservação do 
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telhado da igreja paroquial. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela Comissão de Análise de Candidaturas, nomeada em 

reunião de Câmara, realizada em 09 de Maio de 2007, que emite parecer no sentido de 

poder ser atribuído um subsídio, até ao montante de € 12.635,82 (doze mil, seiscentos e 

trinta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos). -------------------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/080701, onde, em 06 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 14.409,00 (catorze mil, quatrocentos e nove euros) 

estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.3., código 01 e n.º 23/2008, com 

a dotação de € 10.609,00 (dez mil, seiscentos e nove euros), tendo sido feita a nota de cabimento com 

o n.º 865, no valor de € 10.000,00”. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à referida Associação, 

um apoio financeiro no montante de € 10.000,00 (dez mil euros), a pagar em duas 

prestações de € 5.000,00 (cinco mil euros), uma no corrente ano e outra em 2010. ==== 

182 – 210/207/000 – C.N.O.D. – Confederação Nacional dos Organismos de 

Deficientes – 19.º Encontro Nacional de Deficiente – Pedido de subsídio ======== 

========== Oriundo da Confederação referenciada em epígrafe, presente à reunião 

um “e-mail”, com a referência 164/E/2009, datado de 08 de Maio, último, informando 

que vai realizar, no próximo dia 20 do corrente mês, na cidade de Vendas Novas, o “19.º 

Encontro Nacional de Deficientes”, pelo que, considerando os fracos recursos 
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financeiros que possuí, solicita a atribuição de um subsídio. -------------------------------------- 

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 20 de 

Maio, último, existia um saldo disponível de € 8.561,10 (oito mil, quinhentos e sessenta e um euros e 

dez cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 995, no valor de € 200,00”.--------------- 

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

montante de € 200,00 (duzentos euros), para os fins propostos. ================== 

183 – 210/207/000 – ESCOLA DE ANDEBOL DE MOIMENTA DA BEIRA – Fase Final 

– Apuramento do campeão nacional - Pedido de subsídio suplementar 

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

ofício, sem número e sem data, registado nestes serviços em 13 de Maio, último, sob o 

n.º 3971, solicitando a atribuição de um subsídio suplementar no valor de € 4.000,00 

(quatro mil euros), para suportar as despesas extraordinárias com a deslocação da 

equipa de juvenis, que vai disputar o título de campeão nacional, em Guimarães. --------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 18 de 

Maio, último, existia um saldo disponível de € 209.992,42 (duzentos e nove mil, novecentos e noventa 

e dois euros e quarenta e dois cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

objectivo 2.5.2., código 02 e n.º 21/2008, com a dotação de € 49.000,00 (quarenta e nove mil euros), 

tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 949, no valor de € 4.000,00”. ----------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor 

de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para os fins propostos. =============== 

184 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO 

PERIMETRO DE LEOMIL – Manutenção da equipa de sapadores florestais – 

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

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

28 de Janeiro, último, exarada a folhas 45, ponto 038, do livro de actas 136, em que foi 

deliberado incumbir o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO 

PAIVA MATOS, para promover a conciliação dos interesses em causa, de forma a 

garantir-se uma intervenção integrada, equitativa e de gestão participada, presente à 

reunião o respectivo processo, acompanhado de um ofício da referida Associação, com 

o n.º 26/09, datado de 18 de Março, último, informando que foram infrutíferas as 

tentativas para a realização de uma reunião com todas as Juntas de Freguesia 

associadas, pelo que reitera o pedido de atribuição de um subsídio para fazer face às 

suas despesas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação do referido Vereador, o mesmo prestou uma 

informação, datada de 19 de Maio, último, do seguinte teor: “A Câmara Municipal deliberou 

em sua reunião de 28 de Janeiro último, mandatar o signatário para promover um acordo entre as 

Juntas de Freguesia incluídas no Perímetro Florestal de Leomil, no sentido de as envolver na 

manutenção da Equipa de Sapadores Florestais. -------------------------------------------------------------- 

----- Convocou-se uma reunião com os presidentes de Junta de Paço, Sever, Sarzedo, Leomil, Alvite e 

Arcozelos, no dia da realização de uma reunião da Assembleia Municipal, em horário que permitisse e 



 FlFlFlFl.208 
______________ 

 
                                                           09.06.03 

 
Liv º .  137L iv º .  137L iv º .  137L iv º .  137     

                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 

                                                                   

 

facilitasse a presença dos referidos Presidentes de Junta. --------------------------------------------------- 

----- Compareceram para reunir, para além do signatário os Presidentes de Junta de Leomil e de 

Sarzedo, e o Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, com pressa, o que dava a entender que não 

tinha tempo para a reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os outros nem apareceram, nem justificaram a ausência, o que no meu entender estão 

desinteressados do assunto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Endosso o assunto à Câmara Municipal, uma vez que é meu entendimento por um lado, a 

importância da manutenção da Equipa de Sapadores e por outro lado incompreensível a atitude dos 

Autarcas, que se presume serem responsáveis e cuja missão primeira é o da defesa dos interesses das 

suas populações e do seu património florestal. --------------------------------------------------------------- 

----- Na verdade, existe responsabilidade da Câmara Municipal na manutenção da Equipa, uma vez 

que, esta presta vigilância e detecção de incêndios florestais naquela área, em média durante 4, 5 

meses por ano, serviço esse, que é sua missão, mas que, para além deste serviço ser bem sucedido, é 

complementar de outros; GNR e os ex-Postos de Vigia que eram da responsabilidade da Autoridade 

Florestal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- É justificável a ajuda financeira que a Câmara Municipal preste à manutenção da Equipa de 

Sapadores, pela vigilância, detecção e primeira intervenção em incêndios florestais, já não é 

compreensível que esta mesma equipa preste trabalho de silvicultura preventiva, somente na freguesia 

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

----- Daí a tentativa de envolver as outras freguesias. ------------------------------------------------------- 

----- Salvo melhor opinião dever-se-á manter o nível de ajuda à Associação de Produtores Florestais do 

Perímetro de Leomil, para este fim, esperando que a adesão das restantes autarquias aconteça, tanto 

mais que a Associação depara com dificuldades financeiras comprometendo o pagamento atempado de 

salários”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 
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orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

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

Janeiro, último, existia um saldo disponível de € 42.000,00 (quarenta e dois mil euros), estando, 

previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 1.2.1., código 05 e n.º 6/2005, com a dotação 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando os argumentos aduzidos na informação do referido 

Vereador, atrás descrita, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio 

no valor de € 10.000,00 (dez mil euros), para manutenção da equipa de sapadores, cuja 

área de actuação deve alargar-se a todo o perímetro e às Freguesias envolvidas, 

devendo ser celebrado o respectivo Protocolo de Colaboração Financeira. ========== 

185 – 210/207/000 – FUNDAÇÃO LILAZ CARRIÇO – Livro “No segredo dos 

Deuses” – Pedido de subsídio ========================================== 

========== Presente à reunião uma proposta 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, em que, pelas razões ali descritas, propõe a 

transferência de uma verba no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para 

aquisição de 100 exemplares do livro supra referenciado. ----------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde existe uma 

dotação orçamental disponível, nesta data, no valor de € 8.361,10 (oito mil, trezentos e sessenta e um 
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euros e dez cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo o interesse social e cultural da obra proposta, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para adquirir 100 

exemplares da mesma, no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), a distribuir 

pelas Escolas, Biblioteca e Associações diversas. ============================= 

186 - 230/262/000 – PRESTAÇÃO DE CONTAS RESPEITANTES AO ANO DE 2008 = 

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

22 de Abril, último, exarada a folhas 54, ponto 050, do livro de actas 136, em que foi 

deliberado submeter o assunto 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 10, daquele órgão deliberativo, datado de 30 de Abril, último, acompanhado da 

minuta da acta – parte respectiva -, informando que foi deliberado aprovar a Prestação 

de Contas respeitante ao ano de 2008.------------------------------------------------------------------ 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

187 – 130/151/000 – IMT – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES 

ONEROSAS DE IMÓVEIS – Firma “Beira-Santos, Táxi, Lda” – Aquisição de prédio 

urbano – Pedido de isenção de IMT ====================================== 

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

25 de Fevereiro, último, exarada a folhas 139, ponto 120, do livro de actas 136, em que 

foi deliberado remeter o assunto para decisão da Assembleia Municipal, nos termos e 
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para efeito do disposto no n.º 5, do artigo 39.º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 10 de Julho, presente à reunião o ofício n.º 11, 

deste órgão deliberativo, datado de 30 de Abril, último, acompanhado da minuta da acta 

– parte respectiva -, informando que foi deliberado não conceder a isenção pretendida. -- 

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

proceder em conformidade. ============================================== 

 “Tesouraria” 

188 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 02, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 290.643,51 (duzentos 

e noventa mil, seiscentos e quarenta e três euros e cinquenta e um cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. € 176.079,07 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  € 114.564,44 

                                                                               TOTAL ....... € 290.643,51 

  03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

189 - 310/300/211 - SANEAMENTO DE CARAPITO – Freguesia de Peravelha – Auto 

de Recepção Provisória =============================================== 

========== Oriundo da Comissão de Recepção, constituída pelo Chefe da Divisão de 
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Obras Municipais, Engenheiro Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como 

representante desta Câmara e pelo Sr. Engenheiro Civil, JOSÉ LUÍS DA SILVA 

FIGUEIREDO, como representante do Consórcio ASCOP / DURVIA, presente à reunião 

o auto de recepção provisória, datado de 18 de Maio, último, que nesta acta se 

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

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

previsto e em condições de, nos termos do artigo 219.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 

de Março, serem recebidos provisoriamente. ---------------------------------------------------------- 

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

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

b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do disposto no artigo 

223º. e seguintes, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; --------------------------------------- 

c) Que, o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro Civil, EDUARDO 

MANUEL MARTINS DA SILVA, elabore a respectiva conta final, no prazo de 44 dias, 

nos termos e para efeitos do disposto no nº. 1, do artigo 220º., do Decreto-Lei acima 

referido. ============================================================= 

 “Vias de Comunicação e Transporte” 

190 - 310/301/125 - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS E 

CAMINHOS MUNICIPAIS – BENEFICIAÇÃO DO TROÇO DE ESTRADA EN 329 

(DESCLASSIFICADA), NO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA – Plano de 

segurança e saúde – Aprovação ========================================= 
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========== Oriundo da firma EMBEIRAL – EMPREITEIROS DAS BEIRAS, SA, 

presente à reunião o ofício com a referência n.º CA MF IF272 2/09, datado de 14 de 

Maio do corrente ano, registado nesta Câmara sob o n.º 4105, em 18 do mesmo mês, 

com o seguinte teor: “De acordo com o previsto no Decreto-Lei 273/2003 de 29 de Outubro, 

apresentamos Plano de Segurança e Saúde para a empreitada em epígrafe”. ------------------------------ 

---------- Relativamente a este assunto, o CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, 

Engenheiro Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, prestou a informação n.º 

42/DOM/2009, datada de 18 de Maio do corrente ano, com o seguinte teor: “Relativamente 

ao assunto mencionado em epígrafe e, face ao previsto na legislação em referência, Decreto-Lei n.º 

273/2003, de 29 de Outubro, proponho que a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, no papel de 

dono de obra, proceda à nomeação do coordenador de segurança, o qual, dentro do espírito do regime, 

de separação de responsabilidades, não aconselha a acumulação das funções de fiscal da obra com as 

correspondentes ao coordenador de segurança em obra. ---------------------------------------------------- 

----- Assim, deverá o Dono de Obra, V.ª Exa., para a empreitada de REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

DE DIVERSAS ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS–BENEFICIAÇÃO DO TROÇO DE ESTRADA 

EN 329 (DESCLASSIFICADA), NO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA, nomear o coordenador 

de segurança em obra, de forma a ser dado cumprimento a todas as formalidades previstas no Decreto-

Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro, nomeadamente, a comunicação prévia de abertura do estaleiro 

temporário, a qual deverá já acontecer no acto da consignação da empreitada. --------------------------- 

----- Em cumprimento do disposto no Art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro, venho 

propor a aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a Execução da Obra em referência, 

entregue pela adjudicatária em 18/05/2009, e que se anexa, condição cumulativa para a 

elaboração do Auto de Consignação da Obra”. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança 

de Saúde da obra referida em epígrafe, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 
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12.º, do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, devendo ser comunicada a 

abertura do estaleiro à Inspecção-Geral do Trabalho, nos termos e para efeitos do artigo 

15.º, do mesmo diploma legal. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, face aos recursos humanos 

disponíveis, designar o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro Civil, 

EDUARDO MANUEL MARTINS SILVA, como coordenador de segurança da referida 

obra. =============================================================== 

191 - 310/302/200 - PONTES E PONTÕES – Pontão da EN 226, dentro dos limites 

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

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

28 de Janeiro, último, exarada a folhas 61, ponto 053, do livro de actas 136, em que foi 

deliberado questionar a Comissão Distrital de Prevenção Rodoviária, na pessoa do 

Senhor Governador Civil do Distrito de Viseu, relativamente à incoerência de algumas 

intervenções da Direcção de Estradas de Viseu, em completo desrespeito e 

desconsideração pelo referido Plano Rodoviário Distrital, presente novamente à reunião 

o referido processo, acompanhado do ofício com a referência 2758/2009, datado de 14 

de Maio, último, do GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VISEU, com o seguinte teor: “Na 

sequência da exposição apresentada por V.Ex.a sobre o assunto em título e encaminhada para a 

Delegação Regional das Estradas de Portugal, foi-nos comunicado por esta entidade que o 

Departamento de Segurança Rodoviária da Empresa procedeu à análise da sinistralidade do troço em 

questão, considerando apenas serem justificadas intervenções nos pontões da Freguesia de Leomil 

(obras de arte aos Kms 40+440 e 41+400)”. ----------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

192 - 310/302/423 - CASA DA CULTURA DE MOIMENTA DA BEIRA – Projecto de 

arquitectura ========================================================= 

========== Oriundo da Equipa Projectista INPLENITUS, Arquitectura e Soluções, Lda, 

presente à reunião o ofício n.º 220/2009, datado de 11 de Maio, último, registado ob o 

n.º 3225, em 12 do mesmo mês, com o seguinte teor: “Relativamente ao assunto supra 

mencionado junto se anexa Projecto de Arquitectura (Peças Desenhadas e Peças Escritas)”. ------------- 

----- Relativamente a este assunto, a Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, prestou a informação n.º 83-OS/DPOM/2009, datada 

de 27 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, segundo a qual, e pelas razões ali descritas, informa que na 

eventualidade dos elementos em falta poderem ser entregues com o projecto de 

especialidades, o projecto de arquitectura poderá ser objecto de deferimento. --------------- 

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

arquitectura da “Casa da Cultura”, anteriormente designado de “Arquivo Histórico de 

Moimenta da Beira”, e solicitar os elementos em falta aquando da entrega dos projectos 

de especialidades. ===================================================== 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

193 – 310/308/000 - EDP – Obras efectuadas e a efectuar no Município de Moimenta 

da Beira ============================================================ 
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========== Oriundo da EDP, Distribuição – Energia, S.A., presente à reunião um 

oficio, datado de 11 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a informar das obras efectuadas neste 

Município, no 1.º trimestre de 2009, bem como das que se encontram em curso. ----------- 

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

194 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia de Segões – Aprovação ======================================= 

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

22 de Outubro, último, exarada a folha 58, ponto 054, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado aprovar, genericamente, a proposta de protocolo de cooperação técnica e 

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, para o corrente ano, nos termos da 

alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, e após a referida 

proposta ter sido igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sua sessão 

realizada em 21 de Novembro, do ano transacto, presente à reunião a candidatura da 

Junta de Freguesia de Segões, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às 

obras de “Adaptação da escola Primária de Segões em Espaço de convívio e de Lazer”, 

apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 43.114,60 (quarenta e três 

mil, cento e catorze euros e sessenta cêntimos), a que corresponde um valor de 

comparticipação de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), correspondente 

a 70%, do valor máximo elegível, de acordo com o mapa anexo. -------------------------------- 
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----- A referida ficha de candidatura trás inserta as seguintes informações: ------------------- 

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico: “Em termos técnicos, as 

intervenções julgam-se urbanisticamente adequadas para os locais em causa e, por isso, entendem-se 

em condições de ser aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto às estimativas orçamentais que acompanham os estudos apresentados, julgam-se 

adequadas aos trabalhos, materiais e equipamentos previstos”. -------------------------------------------- 

----- B – Parecer da Divisão Económica e Financeira: “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 artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental 

orgânica-económica 0303/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 

169.043,07 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 10, e 

com o nº. 11/2009, onde existe uma dotação de 35.500,47 €”. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura, considerando o valor 

elegível de despesa de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros), a que corresponde um 

valor de comparticipação de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), 

correspondente a 70 % do valor elegível. ==================================== 

195 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia de Passô – Aprovação ======================================== 

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

22 de Outubro, último, exarada a folha 58, ponto 054, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado aprovar, genericamente, a proposta de protocolo de cooperação técnica e 
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financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, para o corrente ano, nos termos da 

alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, e após a referida 

proposta ter sido igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sua sessão 

realizada em 21 de Novembro, do ano transacto, presente à reunião a candidatura da 

Junta de Freguesia de Passô, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às 

obras de “Pavimentação de Caminhos da Freguesia de Passô – Fase 2”, apresentando 

uma estimativa orçamental no montante de € 35.308,75 (trinta e cinco mil, trezentos e 

oito euros e setenta e cinco cêntimos), a que corresponde um valor de comparticipação 

de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), correspondente a 70%, do valor 

máximo elegível, de acordo com o mapa anexo. ------------------------------------------------------ 

----- A referida ficha de candidatura trás inserta as seguintes informações: ------------------- 

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico: “Em termos técnicos, as 

intervenções julgam-se urbanisticamente adequadas para os locais em causa e, por isso, entendem-se 

em condições de ser aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto às estimativas orçamentais que acompanham os estudos apresentados, julgam-se 

adequadas aos trabalhos, materiais e equipamentos previstos”. -------------------------------------------- 

----- B – Parecer da Divisão Económica e Financeira: “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 artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental 

orgânica-económica 0303/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 

156.288,07 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 09, e 

com o nº. 10/2009, onde existe uma dotação de 27.382,10 €”. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura, considerando o valor 

elegível de despesa de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros), a que corresponde um 

valor de comparticipação de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), 

correspondente a 70 % do valor elegível. ==================================== 

196 - 610/603/000 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS – Licenciamento ============ 

========== Oriundo do GABINETE FLORESTAL, presente à reunião a informação n.º 

14 – ES/DEPE/2009, datada de 29 de Maio, último, do seguinte teor: ------------------------- 

----- “A presente informação surge no seguimento da deliberação 024-610/603/000, tomada pela 

Câmara Municipal em 08/04/2009 relativamente aos procedimentos a ter aquando dos pedidos de 

autorização para plantação de eucaliptos, em áreas do Município de Moimenta da Beira. Nessa 

deliberação ficaram definidos os procedimentos a ter, relativamente às plantações localizadas em 

“espaços florestais”, e, em espaços de salvaguarda RAN e REN. -------------------------------------------- 

----- Como existem plantações que não se localizam nos espaços atrás mencionados, vem agora o 

Gabinete Florestal solicitar à digníssima Câmara Municipal, que tome posição quanto aos pedidos de 

plantações que venham a localizar-se em “espaços não urbanos” e “urbanos”. Por outro lado 

solicita-se também, que a Câmara Municipal se pronuncie sobre as plantações que possam vir a 

localizar-se em espaços pertencentes à “Rede Natura 2000”. --------------------------------------------- 

----- Assim, atendendo a que as plantações de espécies florestais (incluindo as espécies de rápido 

crescimento), carecem de mobilizações do solo e/ou de destruição do coberto vegetal para a execução 

das referidas plantações, e não sendo estas consideradas acções com fins agrícolas, torna-se necessário 

voltar a dar cumprimento ao estipulado no n.º 1, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de 

Abril, isto porque o Decreto-Lei n.º 16/2009 revogou o Decreto-Lei n.º 204/99, que considerava as 

acções previstas no n.º 1, do artigo 1.º do referido Decreto-Lei n.º 139/89, decorrentes de acções de 

arborização ou rearborização, não estando sujeitas a licenciamento por parte das Câmaras Municipais.  

Neste sentido, justifica-se emitir parecer relativamente ao referido dispositivo legal, assim como 
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perante as possíveis condicionantes impostas pelo Plano Director Municipal de Moimenta da Beira. ------ 

1) RELATIVAMENTE ÀS MOBILIZAÇÕES/DESTRUIÇÃO DO COBERTO DO SOLO E SEGUNDO PDM EM 

VIGOR: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 - Nas propriedades localizadas em “ESPAÇOS NÃO URBANOS”, estes serviços nada têm a opor ao 

licenciamento, desde que respeitadas as condicionantes referidas no ponto 3.1 desta informação. ------- 

1.2 - Nas propriedades localizadas em “URBANOS”, estes serviços nada têm a opor ao licenciamento, 

desde que respeitadas as condicionantes referidas no ponto 3.1 desta informação. ------------------------ 

1.3 - Nas propriedades localizadas em REDE NATURA, informa-se que o Decreto-Lei n.º 49/2009, de 

31 de Março, não impede as mobilizações, desde que não haja alteração da topografia do solo e que a 

intervenção não se efectue em mais de 5 ha. ----------------------------------------------------------------- 

2) RELATIVAMENTE ÀS PLANTAÇÕES: ----------------------------------------------------------------------- 

----- Nos termos da alínea i), do n.º 1 do artigo 6.º, do Regulamento do PDM de Moimenta da Beira, as 

plantações efectuadas no concelho com recurso a espécies de rápido crescimento, em áreas até 50ha, 

deverão ser objecto de licenciamento por parte da Câmara Municipal de Moimenta da Beira. ------------

-----Neste contexto estes serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------------------- 

2.1 - Nas propriedades localizadas em “ESPAÇOS NÃO URBANOS”, estes serviços nada têm a opor ao 

licenciamento, desde que respeitadas as condicionantes mencionadas no ponto 3.2 e que a localização 

da plantação fique distanciada no mínimo 50 m das construções; ------------------------------------------- 

2.2 - Nas propriedades localizadas em “ESPAÇOS URBANOS”, estes serviços por uma questão de 

segurança da população e por outro lado dando cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei nº 17/2009 

de 14 de Janeiro o qual define as medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, são de opinião que não haja licenciamento -------------------------- 

2.3 - Quanto às propriedades localizadas em REDE NATURA 2000, e tendo como base um parecer do 

ICNB e do Decreto-Lei 49/2005, informa-se que apenas carecem de parecer do ICNB “a alteração do 

uso do solo em áreas superiores a 5 ha, ou sem limite de área, a alteração do uso do solo dos terrenos 
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das zonas húmidas ou marinhas”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Nas restantes áreas (inseridas em REDE NATURA), compete à Câmara Municipal o seu licenciamento, 

sendo que estes serviços relativamente a essas têm a mesma opinião manifestada para as áreas fora 

da REDE NATURA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) CONDICIONANTES A OBSERVAR NO LICENCIAMENTO: --------------------------------------------------- 

3.1) Respeitar a Portaria n.º 528/89, de 20 de Junho, nomeadamente o disposto nas alíneas g) e h), do 

artigo 1.º, onde se lê “é proibida qualquer técnica de mobilização de solo que seja efectuada segundo 

as linhas de maior declive”, e “è interdita a mobilização de solo a menos de 30m das linhas de água 

principais; nestas faixas só é permitido arborizar “ao covacho” sem limpeza mecânica de matos e sem 

qualquer tipo de mobilização mecânica do solo”. ------------------------------------------------------------- 

3.2) Respeitar a Portaria n.º 528/89, de 20 de Junho nomeadamente o disposto na alínea e), artigo 

1.º, onde se lê “É proibida, nos termos do Decreto-Lei n.º 28 039, de 14 de Setembro de 1937, a 

plantação ou sementeira destas espécies a menos de 20 m de terrenos cultivados e a menos de 30 m 

de nascentes e poços, terras de cultura de regadio, muros e prédios urbanos”. ---------------------------- 

Finalmente, chama-se à atenção para o estabelecido no Decreto-Lei 139/88 de 22 de Abril, o qual 

condiciona a substituição de espécies florestais nas áreas percorridas por incêndios, carecendo nestes 

casos de autorização da Autoridade Florestal.” ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, devendo os pedidos de 

licenciamento, enquadrados nesta informação, serem apreciados individualmente. ==== 

197 – 610/999/000 – ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE, 

I.P. – Protocolo de colaboração em matéria de licenciamento e fiscalização da 

utilização dos recursos hídricos – Aprovação de minuta ===================== 

========== Oriundo da Instituição referida em epígrafe, presente à reunião a minuta 

do Protocolo de Colaboração em matéria de licenciamento e fiscalização da utilização 
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dos recursos hídricos, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, para análise e eventual aprovação. ---------------------------------------- 

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

Protocolo, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua assinatura. =========== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

198 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 

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

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

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

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

identificam, ”PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA 

DEFERIDO”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO COM 

CONDICIONANTES”, “PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” e 

“PROJECTOS DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito 

da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 03 do referido mês de Novembro, foram deferidos pelo Senhor 

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

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 
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----- ACÁCIO MANUEL VICENTE DE PAIVA, para construção de arrumos agrícolas, com 

a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Alacona”, Freguesia 

de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 78.09. ----------------------------------------------------------- 

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

----- JAIR JOÃO GOMES GRADIZ SILVA, para construção de um muro de vedação, com 

45 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Estrada da Barragem”, 

Freguesia do Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 59.09, devendo, o requerente solicitar, à 

Fiscalização Municipal, o alinhamento do respectivo muro; ---------------------------------------- 

----- JOSÉ ANTÓNIO DA FONSECA SILVA, para construção de um muro de vedação 

com 20 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Barroca”, Freguesia 

do Sever, a que se refere o Proc.º n.º 79.09, devendo, o requerente solicitar, à 

Fiscalização Municipal, o alinhamento do respectivo muro; ---------------------------------------- 

----- INOBUR – Irmãos Associados, Ld.ª, para construção de um muro de vedação com 

20 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Rebolal”, Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 80.09, devendo, o requerente solicitar, à 

Fiscalização Municipal, o alinhamento do respectivo muro; ---------------------------------------- 

----- CARLOS ALBERTO RIBEIRO AURÉLIO, para ocupação da via pública em 10 m2, 

que pretende levar a efeito na Rua do Forno, n.º 10, na localidade e Freguesia de 

Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 81.09, devendo, o requerente, salvaguardar a 

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

----- FIRMINO AUGUSTO DO CARMO PINTO BARROS, para ocupação da via pública 
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em 7m2, que pretende levar a efeito na Rua da Regada, Freguesia de Arcozelos, a que 

se refere o Proc.º n.º 82.09, devendo, o requerente, salvaguardar a normal circulação do 

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

----- ANA CRISTINA DE JESUS FONSECA, para construção de um muro de vedação 

com 160 metros, que pretende levar a efeito na localidade de Barragem do Vilar, 

Freguesia do Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 85/09, devendo, a requerente solicitar, à 

Fiscalização Municipal, o alinhamento do respectivo muro; ---------------------------------------- 

----- FERNANDO LUIS PEREIRA DA SILVA, para ocupação da via pública em 12m2, 

que pretende levar a efeito na Rua da Praça, Freguesia do Vilar, a que se refere o Proc.º 

n.º 86.09, devendo, o requerente, salvaguardar a normal circulação do trânsito e dos 

peões, na via em causa. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- MARIA GRACIELA DOS SANTOS ANDRADE ALMEIDA COSTA, para 

regularização de uma habitação, que pretende levar a efeito na Rua do Outão, na 

localidade e Freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 210.08. -------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO, COM CONDICIONANTES: ========= 

----- MARIA DE SOUSA OLIVEIRA, para reconstrução e alteração de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Forno, na localidade de Soutosa, 

Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 75.09, devendo, a requerente, proceder 

à alteração da porta do WC e entregar o original da Certidão da Conservatória do 

Registo Predial, aquando da entrega do projecto de engenharia de especialidades. -------  
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PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: =========================== 

----- DANIEL FERNANDO GOMES XAVIER, para construção de um anexo, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Codeçais”, Freguesia de Paradinha, a que 

se refere o Proc.º n.º 68.04; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- LUIS MIGUEL DE SOUSA BASTOS, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Ariz, a que se refere o Proc.º 

n.º  46.05. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- MARTA SOFIA FERNANDES CARVALHEIRA COSTA, para alteração e ampliação 

de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no Largo do Outeiro, na 

localidade e Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 152.08; --------------------------- 

----- JOSÉ AMÂNDIO DE SOUSA OLIVEIRA, para legalização e alteração ao projecto de 

arquitectura inicial de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da 

Carragosa, na localidade e Freguesia de Nagosa, a que se refere o Proc.º n.º 57.09. ----- 

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

199 – 360/338/152.07 – OBRAS PARTICULARES – Construção de um posto de 

abastecimento de combustíveis – Capacidade de 40.000 litros de gasóleo 

rodoviário – Consumo próprio para a empresa Joalto Rodoviário das Beiras, S. A = 

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

13 de Agosto de 2008, exarada a folhas 142, ponto 134, do livro de actas 134, em que 

foi deliberado, estudar eventual localização, relativamente à construção de um posto de 
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abastecimento de combustíveis com capacidade de 40.000 litros para consumo próprio 

da empresa PETROGAL S. A – PETRÓLEOS DE PORTUGAL, que pretende levar a 

efeito na Central de Camionagem, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente de novo à 

reunião o referido processo, acompanhado de nova localização/novo projecto. ------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 103-RJ/DPOM/09, 

datada de 28 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, informa que o processo 

não reúne as condições técnicas para ser devidamente informado. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Depois de uma profunda reflexão sobre o assunto, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nesta fase, solicitar aos Serviços Técnicos da DPOM – 

Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município, um parecer técnico que incida, 

essencialmente, nas questões de enquadramento legal e de segurança para o projecto 

proposto. ============================================================ 

200 – 360/338/229.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura  – 

Construção de uma moradia unifamiliar =================================== 

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

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

RIBEIRO TEIXEIRA, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que 

pretende levar a efeito na Vila de Alvite, presente à reunião o processo, acompanhado 

da resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 
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a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, solicita a aprovação. --------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 79-OS/DPOM/09, 

datada de 14 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

desfavorável. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que o projecto apresentado respeita, no essencial, a informação 

prévia aprovada, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, devendo o requerente apresentar o documento de legitimidade, aquando 

da entrega do projecto de engenharia de especialidades. ======================== 

201 – 360/338/63.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução e alteração de casa de habitação ============================ 

========== Oriundo do Senhor MÁRIO DA SILVA PEREIRA, presente à reunião o 

projecto de arquitectura, relativamente à reconstrução e alteração de uma casa de 

habitação, que pretende levar a efeito na Rua do Cepo, na Vila de Alvite. -------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 103-

SV/DPOM/09, datada de 14 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

parecer desfavorável. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente que 
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deverá reformular o projecto de arquitectura, de forma a cumprir o que foi determinado 

por esta Câmara Municipal, em sua reunião ordinária realizada em 26 de Setembro de 

2007, exarada a folhas 248, ponto 213, do livro de actas 130, ou seja, “...alteração ao 

projecto de arquitectura, cuja implantação apresente uma largura mínima de 4,50 metros e que tenha 

em consideração o arranjo proposto o arranjo proposto para o espaço verde”. ================ 

202 – 360/991/23.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo da Senhora MABÍLIA GOUVEIA, presente à reunião um pedido de 

parecer, relativamente à constituição de compropriedade resultante da partilha de bens 

rústicos, nos termos do disposto no n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de 

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

Génese Ilegal-AUGI. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 85-OS/DPOM/09, 

datada de 11 de Maio, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão e emitir a 

respectiva certidão, em conformidade. ====================================== 

203 – 360/991/24.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA JUDITE GOUVEIA DOS SANTOS OLIVA, 

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



 FlFlFlFl.229 
______________ 

 
                                                           09.06.03 

 
Liv º .  137L iv º .  137L iv º .  137L iv º .  137     

                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 

                                                                   

 

compropriedade resultante da partilha de bens rústicos, nos termos disposto no n.º 1, do 

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

Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal-AUGI. -------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 86-OS/DPOM/09, 

datada de 11 de Maio, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão e emitir a 

respectiva certidão, em conformidade. ====================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Cultura” 

204 – 710/701/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Núcleo Cultural do Município – “Conselhos Municipais da Juventude” ========== 

========== Oriundo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, presente à 

reunião a circular com a referência 65/2009-PB, datada de 12 de Maio, último, que nesta 

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

conhecimento da problemática decorrente da publicação da Lei n.º 8/2009, de 18 de 

Fevereiro, que estabelece o regime jurídico dos Conselhos Municipais da Juventude, 

determinando a sua composição, competências e regras de funcionamento. ----------------- 

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

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 
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========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

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

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

Setembro, a qual vai ser assinada pelo Senhor 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 

12H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


