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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM UM DE JULHO DO ANO DE DOIS 

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

ACTA N.º 14/09 

========== Ao primeiro dia do mês de Julho 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 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 artº. 64º., 
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da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR a falta dos Vereadores, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS e 

ISABEL MARIA SOARES PINTO, o primeiro ausente por motivo de realização de 

exames escolares e a segunda ausente por razões profissionais. ================= 

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

027- 110/195/008 – SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

DE SANEAMENTO DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO – Adesão do Município 

de Castro Daire ====================================================== 

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

nº. 2672/09, datado de 07 de Maio, último, a solicitar ao Senhor Presidente da Câmara 

que se pronuncie sobre a adesão do Município de Castro Daire ao Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O referido oficio trás inserto um Despacho do Senhor Presidente do seguinte teor: --

----- “Informe-se que a Câmara de Moimenta da Beira nada tem a opor à adesão do Município de 

Castro Daire ao Sistema Multimunicipal. À reunião de Câmara para ratificação.” ---------------------- 

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

disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar o referido 

Despacho do Senhor Presidente. ========================================== 

028- 110/195/008 – ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO – Transmissão 
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de acções ========================================================== 

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

nº. 3688/09, datado de 15 de Junho, último, a remeter cópia da carta da Empresa 

EHATB – Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, S.A, na qual é 

manifestado interesse em alienar as 448.918 acções, no valor nominal de um euro cada, 

de que é titular no capital social das Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, pelo que 

solicita informação sobre o eventual interesse na respectiva aquisição. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o assunto baixe ao Chefe 

da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, para prestar esclarecimentos sobre este 

assunto, designadamente da posição da ATMAD e dos Municípios relativamente à 

aquisição das referidas acções, bem como sobre o valor actual das mesmas. ======== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

029 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DO VILAR – Pedido de subsídio para 

formação =========================================================== 

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

reunião um ofício, sem número, datado de 05 de Junho, último, informando que está a 

ser ministrada, a um grupo de 15 a 20 formandas, uma acção de formação sobre 

técnicas de bordados e bainhas abertas, cujo projecto foi aprovado pela DIRECÇÃO 

REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE, pelo que solicita a atribuição de um subsídio 

para fazer face às respectivas despesas. --------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o assunto à apreciação do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, o mesmo prestou, em 23 de Junho, último a seguinte 

informação: “1. Este pedido não se enquadra em nenhum Regulamento específico, no entanto é 

habitual a Câmara Municipal co-financiar estes custos de formação destinados à população adulta. ------ 

----- 2. Apesar de a Entidade promotora não ter anexado o Orçamento afecto ao Curso, efectuei uma 

diligência de modo a apurar qual o valor envolvido, bem como o apoio financeiro pretendido. ------------ 

----- Assim o encargo envolvido é de 2.500,00 € e destina-se a suportar as despesas com materiais, 

equipamentos, apoio logístico, energia, comunicações e com a formadora. --------------------------------- 

----- A Junta de Freguesia do Vilar apoia o curso com 1000 €, solicitando à Câmara Municipal o restante 

no valor de 1500 €”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/04050102, onde, em 16 

de Junho, último, existia um saldo disponível de € 3.327,97 (três mil, trezentos e vinte e sete euros e 

noventa e sete cêntimos, tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 1139, no valor de € 2.000,00. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Junta de 

Freguesia, um subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para os fins 

propostos. =========================================================== 

030 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DO VILAR” – Candidatura para o ano 

de 2009 – Atribuição de apoio financeiro ================================= 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 
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candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado a diversas actividades e 

aquisição de material, prevendo, para o ano de 2009, um orçamento no valor de € 

14.200,00 (catorze mil e duzentos euros), e a previsão de uma comparticipação 

financeira da Câmara Municipal, no montante de € 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 

euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 

ser atribuído uma comparticipação financeira até ao montante de € 4.000,00 (mil e 

quinhentos euros), sendo também referido no Parecer que a candidatura está 

devidamente instruída nos termos regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. - 

----- 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 25 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 177.485,22 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e 

oitenta e cinco euros e vinte 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 € 5.195,00 (cinco mil, cento e noventa e 

cinco euros), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 1206, no valor de € 5.000,00”. ------------ 

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 € 3.000,00 (três mil euros), para os fins propostos. ==== 

031 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Associação Cultural 
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e Recreativa de Soutosa” – Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição de apoio 

financeiro ==========================================================  

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

processo de candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado à realização de 

diversas actividades de carácter cultural e desportivo, durante o ano de 2009, 

apresentando, para o feito, um orçamento no valor de € 6.060,00 (seis mil e sessenta 

euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 09 de Maio de 2007, que emite parecer 

favorável, considerando que a candidatura está devidamente instruída nos termos 

regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. ----------------------------------------------- 

----- 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, previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., código 02 e n.º 21/2008, onde, em 26 de Junho, último, 

existia um saldo disponível de € 45.700 (quarenta e cinco mil e setecentos euros).” ---------------------- 

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 € 1.000,00 (mil euros), para os fins propostos. ======= 

 “Secção de Património e Aprovisionamento” 

032 – 130/151/000 – BENS IMÓVEIS – Desocupação dos barracos nas imediações 
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do Parque de Campismo da Barragem do Vilar ============================= 

========== No âmbito da requalificação e valorização do espaço supra mencionado, 

presente à reunião uma comunicação do Senhor HELDER DOS SANTOS CALÇADA 

SILVÉRIO, residente no Bairro da Barragem do Vilar, registada nesta Câmara Municipal, 

em 17 de Junho, último, sob o n.º 5145, em que, pelas razões ali descritas, informa que 

pretende uma indemnização no valor de € 3.000,00 (três mil euros), para desocupação 

dos referidos barracos que ocupa há mais de trinta anos. ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o assunto baixe ao 

Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, para proceder à avaliação 

relativa à instalação de portas e janelas e outras benfeitorias eventualmente realizadas.  

033 – 130/151/000 – BENS IMÓVEIS – Cedência de um pavilhão localizado na 

Barragem do Vilar, para desenvolvimento de actividade económica ============ 

========== No âmbito da requalificação e valorização do espaço supra mencionado, 

presente à reunião uma comunicação do Senhor MARCELINO DE JESUS DAVID, 

residente na Estrada da Barragem do Vilar, registada nesta Câmara Municipal, em 29 de 

Junho, último, sob o n.º 5433, em que, pelas razões ali descritas, informa que pretende 

uma indemnização no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para cedência do 

referido pavilhão, como compensação da colocação de portas, janelas, telhados e 

paredes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “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 04/07010413, previsto no Plano 
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de Actividades Municipais, no objectivo 3.4.2., código 05 e n.º 37/2008, onde, em 01 do corrente mês, 

existia um saldo disponível de € 4.069,63 (quatro mil e sessenta e nove euros e sessenta e três 

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

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

uma indemnização no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). ---------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que o referido Munícipe proceda à 

entrega das chaves do referido pavilhão, devendo para o efeito ser elaborado o 

respectivo termo de entrega e de quitação. ================================== 

034 – 130/151/100; 310/302/433 – CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Proposta de aquisição de terreno =======================================  

========== Oriundo dos Senhores FÉLIX LOUREIRO, ANTÓNIO LOUREIRO, 

ANTÓNIO VILARINHO e JOÃO LOUREIRO, na qualidade de herdeiros do Senhor 

ANTÓNIO FAUSTO LOUREIRO, presente à reunião uma comunicação, datada de 30 

de Abril, último, registada nesta Câmara Municipal, em 06 de Maio, último, sob o n.º 

3731, informando que aceita o preço de € 5,00 m/2 (cinco euros), proposto por esta 

Câmara Municipal, relativo a uma parcela de terreno, sita na zona da Alagoa, com a 

área de 1.836 m2, inscrito na matriz predial rústica de Moimenta da Beira sob o artigo 

489.º, destinada à construção do “Centro Escolar de Moimenta da Beira”. ------------------- 

----- 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 16 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 175.985,22 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e 
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oitenta e cinco euros e vinte e dois cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais, no Objectivo 2.5.2., Código 02 e Projecto nº 21/2008, no montante de € 44.200,00 

(quarenta e quatro mil e duzentos euros)”. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir a referida parcela de 

terreno, pelo preço global de € 9.180,00 (nove mil, cento e oitenta euros), a destacar do 

prédio rústico, inscrito na respectiva matriz, sob o artigo 489.º, limite da Freguesia de 

Moimenta da Beira, devendo ser celebrado o respectivo Contrato-Promessa de Compra 

e Venda. ============================================================ 

035 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – 

POLIMAGRA – Granitos e Mármores Polidos – Aquisição dos lotes n.ºs 25 e 26 === 

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

dia 06 de Maio, último, exarada a folhas 101, ponto 090, do livro de actas 137, em que 

foi deliberado autorizar a transferência da titularidade do Lote n.º 27, para a empresa 

POLIMAGRA, presente à reunião um ofício desta empresa, datado de 25 de Maio, 

último, registado no mesmo dia, nesta Câmara Municipal, ob o n.º 4424, informando que 

possui um projecto que permitirá aumentar a sua capacidade de produção, com vista a 

torná-la numa empresa líder, no sector em que actua. Para o efeito, necessita de 

aumentar a área de implantação, pelo que dá conta da intenção de adquirir os lotes nºs 

25 e 26, do Parque Industrial de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------ 

----- Neste sentido, relativamente aos referidos lotes, informa que, após uma primeira 

abordagem, os proprietários das empresas Fribeira e Retrobeira, demonstraram 

receptividade em os alienar a seu favor. ---------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Face aos argumentos apresentados pela referida empresa, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, demonstrar disponibilidade para viabilizar a integração dos 

lotes propostos, neste complexo industrial, devendo, para o efeito, a Secção de 

PATRIMÓNIO estudar o respectivo enquadramento regulamentar. ================ 

036 – 130/151/200 – RESTAURANTE SNACK/BAR DA PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES 

– Ponto da situação da concessão ======================================= 

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

06 de Maio, último, exarada a folhas 99, ponto 089, do livro de actas 137, em que foi 

deliberado notificar o cessionário para liquidar as prestações em atraso, no montante de 

€ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis euros), condição essencial para a restituição da 

caução prestada, nos termos legais, presente novamente à reunião o respectivo 

processo, acompanhado de uma exposição do referido cessionário, datada de 14 de 

Junho, último, solicitando que lhe seja concedida a isenção das prestações em atraso, 

bem como a restituição da respectiva caução bancária, tendo em conta as razões já 

invocadas, bem como devido às dificuldades económicas que atravessa. --------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o valor das prestações em atraso é inferior ao 

montante depositado na Tesouraria desta Câmara Municipal, a título de caução, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, devolver, ao referido cessionário, o montante de € 

1.944,00 (mil, novecentos e quarenta e quatro euros), que resulta da diferença entre os 

referidos valores. ====================================================== 

037 – 130/151/200 – RESTAURANTE SNACK/BAR DA PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES 
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– Contrato de locação de estabelecimento comercial ======================== 

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

06 de Maio, último, exarada a folhas 102, ponto 091, do livro de actas 137, em que foi 

deliberado proceder à adjudicação da concessão do Snack-Bar/Restaurante, sito na 

Praia Fluvial de Segões, em regime de cessão de exploração, ao Senhor FERNANDO 

JOSÉ CARVALHO FIGUEIREDO, presente à reunião uma carta, do referido cessionário, 

datada de 19 de Junho, último, solicitando que o respectivo contrato seja efectuado em 

nome da empresa LADO ALTO – Gestão de Unidades de Negócio, Ldª., com Sede na 

Rua General Humberto Delgado, n.º 45, nesta Vila. ------------------------------------------------- 

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

PATRIMÓNIO, a mesma prestou, em 21 de Junho, último, a informação n.º 

NAJUR/21/2009, do seguinte teor: “Por ofício, datado de 8 de Maio de 2009, foi comunicado ao 

locatário acima mencionado que deveria apresentar os documentos necessários à elaboração do 

respectivo contrato de locação de estabelecimento. ---------------------------------------------------------- 

----- Por requerimento, datado de 19 de Junho do corrente, o Senhor Fernando Figueiredo solicita que o 

contrato acima citado deverá ser elaborado em nome da empresa Lado Alto – Gestão de Unidades de 

Negócio, Ldª.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Atendendo que, compulsada a Certidão da Conservatória do Registo Comercial, o Senhor Fernando 

Figueiredo é um dos dois sócios gerentes da empresa Lado Alto – Gestão de Unidades de Negócio, Ldª., 

caberá ao digníssimo Executivo Camarário deliberar se autoriza ou não a transferência da titularidade 

no referido contrato.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as razões aduzidas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, deferir a pretensão do requerente. ============================== 
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 “Tesouraria” 

038 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 30, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 3.663.800,16 (três 

milhões, seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos euros e dezasseis cêntimos), 

assim discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €  3.525.432,60 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €    138.367,56   

                                                                               TOTAL ....... €  3.663.800,16 

3.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

039 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia de Castelo – Aprovação ======================================= 

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

22 de Outubro de 2008, 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 ano de 2009, 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 sessão realizada 

em 21 de Novembro do mesmo ano, presente à reunião a candidatura da Junta de 
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Freguesia de Castelo, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras de 

“Beneficiação de Diversos Arruamentos em Castelo”, apresentando uma estimativa 

orçamental no montante de € 23.608,80 (vinte e três mil, seiscentos e oito euros e 

oitenta cêntimos), a que corresponde um valor de comparticipação de € 16.526,16 

(dezasseis mil, quinhentos e vinte e seis euros e dezasseis cêntimos), correspondente a 

70%, do valor máximo elegível, de acordo com o mapa em 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 

130.228,07 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 08, e 

com o nº. 09/2009, onde existe uma dotação de 72.576,97 €”. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

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

elegível de despesa de € 23.608,00 (vinte e três mil, seiscentos e oito euros), a que 

corresponde um valor de comparticipação de € 16.526,16 (dezasseis mil, quinhentos e 

vinte e seis euros e dezasseis cêntimos), correspondente a 70 % do valor elegível. ==== 
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040 - 610/603/000 - PEDIDO DE LICENÇA PARA PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS === 

========== Oriundo do Senhor JÚLIO DE JESUS SARAMAGO, presente à reunião 

um requerimento, registado nesta Câmara em 29 de Abril, último, sob o n.º 3546,em que 

a requer licença para a plantação de eucaliptos com uma área de cerca de 1.500 m2, no 

lugar de Lameira de Cá, Freguesia de Peravelha, numa parcela de terreno localizada 

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

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

prestou a informação n.º 12-ES/DEPE/2009, datada de 08 de Junho último, que nesta 

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

pelas razões ali descritas, é de parecer que nada tem a opor, não só quanto à 

mobilização de solo, bem como ao processo de plantação requerida, desde que 

respeitadas as condicionantes mencionadas no ponto 3, da referida informação. ----------- 

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

técnica, atrás referida, autorizando o licenciamento de mobilização de solos, nos termos 

propostos. =========================================================== 

041 - 610/603/000 - PEDIDO DE LICENÇA PARA PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS === 

========== Oriundo do Senhor HENRIQUE DA SILVA CORREIA, presente à reunião 

um requerimento, registado nesta Câmara em 28 de Maio, último, sob o n.º 4519, em 

que requer licença para a plantação de eucaliptos numa área de cerca de 0,7 ha, nos 

lugares de Mostofrio e Poço Grande, sitos na Freguesia de Alvite. ----------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE TÉCNICO FLORESTAL, o mesmo 
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prestou a informação n.º 16-ES/DEPE/2009, datada de 15 de Junho último, que nesta 

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

pelas razões ali descritas, é de parecer que: --------------------------------------------------------- 

1. Relativamente à mobilização de solo e plantação no lugar de Mostofrio, localizado em 

“espaço não urbano” não se opõe ao deferimento da pretensão, desde que respeitadas 

as condicionantes mencionadas no ponto 3, da referida informação. --------------------------- 

2. No que concerne à mobilização de solo e plantação no lugar de Poço Grande, 

localizado em “espaços florestais”, não se opõe ao deferimento da pretensão desde que 

sejam cumpridas, cumulativamente, as condições expressas no ponto 3, da referida 

informação, bem como o estipulado no n.º 2, do art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 

14 de Janeiro, pelo facto de se encontrar próxima de construções existentes. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento para 

a mobilização de solos, nos referidos locais, nos termos propostos pela informação 

técnica, atrás referida. ================================================== 

042 - 610/603/000 - PEDIDO DE LICENÇA PARA PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS === 

========== Oriundo do Senhor MANUEL DIAS, presente à reunião um requerimento, 

registado nesta Câmara em 15 de Junho, último, sob o n.º 5016, em que requer licença 

para a plantação de eucaliptos numa parcela de terreno, com a área de cerca de 0,75 

ha, no lugar de Pai Barba, sito na Freguesia de Peva, localizada em “espaços 

florestais”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE TÉCNICO FLORESTAL, o mesmo 
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prestou a informação n.º 19-ES/DEPE/2009, datada de 16 de Junho, último, que nesta 

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

pelas razões ali descritas, é de parecer que nada tem a opor quanto à mobilização de 

solo, bem como ao processo de plantação requerida, desde que sejam cumpridas, 

cumulativamente, as condições expressas no ponto 3, da referida informação, bem 

como o estipulado no n.º 2, do art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, 

pelo facto da plantação se encontrar próxima de construções ali existentes. ----------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a proximidade das edificações, localizadas a menos de 

50 metros da área para onde se pretende o licenciamento, em desrespeito pela 

legislação em vigor, nesta matéria, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 

audiência dos interessados, nos termos e para efeitos do Código de Procedimento 

Administrativo. ======================================================== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

043 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

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

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

identificam, ”PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, ”PROCESSOS SIMPLES 
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DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES”, “PROJECTOS DE ENGENHARIA DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDOS” e “PROJECTO DE ENGENHARIA DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDO, COM CONDICIONANTES” 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. ------------------------- 

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

----- MANUEL DE JESUS RIBEIRO, para construção de arrumos agrícolas, com a área 

de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Vale do Conde”, Freguesia 

do Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 87.09; ------------------------------------------------------------ 

----- JOSÉ CARLOS JUBILADO BOTELHO, para construção de arrumos agrícolas, com 

a área de 40 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Vergolga”, na 

Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 115.09. --------------------------------------- 

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

----- NUNO ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO SALGUEIRO, para construção de um 

muro de vedação com 28 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

“Abrunhais”, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 97.09, devendo o 

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

----- ALBERTO MANUEL ALMEIDA LOPES, para ocupação da via pública em 40 m2, 

que pretende levar a efeito na Rua da Fonte, na localidade e Freguesia de Peva, a que 

se refere o Proc.º n.º 100.09, devendo o requerente, salvaguardar a normal circulação 
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do trânsito e dos peões, na referida via; ----------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL DA SILVA LOURENÇO, para ocupação da via pública em 40 m2, que 

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

que se refere o Proc.º n.º 103.09, devendo o requerente, salvaguardar a normal 

circulação do trânsito e dos peões, na referida via; -------------------------------------------------- 

----- LUIS GUILHERME DE MORAIS FERREIRA, para construção de um muro de 

vedação com 100 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Penedo 

Gordo”, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 107.09, devendo o requerente, 

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

----- JOSÉ PEREIRA PIMENTA, para ocupação da via pública em 10 m2, que pretende 

levar a efeito na Rua da Capela, na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a 

que se refere o Proc.º n.º 113.09, devendo o requerente, salvaguardar a normal 

circulação do trânsito e dos peões, na referida via; -------------------------------------------------- 

----- BRUNO ALEXANDRE MORAIS FERREIRA, para construção de arrumos agrícolas, 

com a área de 44m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Lavandeira”, 

Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 117/09, mas na condição do requerente 

não encostar esta à construção existente. -------------------------------------------------------------- 

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

----- RITA ISABEL DO CORGO TEIXEIRA DIAS, para construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Beira Paradinha”, 

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 58.09; -------------------------- 
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----- ANTÓNIO NATÁRIO DE OLIVEIRA, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado “Maceira”, na localidade de Soutosa, 

Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 207/08. -------------------------------------------- 

PROJECTO DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO, COM 

CONDICIONANTES: =================================================== 

----- FAUSTA DE ALMEIDA GOMES, para reconstrução e ampliação de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Corgo, Freguesia de Ariz, a que se 

refere o Proc.º n.º 29.07, devendo o requerente entregar o documento de legitimidade, 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da emissão do alvará de licença 

de construção. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

044 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – Obras de reconstrução na Quinta 

do Ribeiro, sita na Freguesia de Rua ===================================== 

========== No seguimento da informação n.º 23/FISC, datada de 09 de Janeiro, 

último, trazendo insertos diversos Despachos do Senhor Presidente, bem como do 

Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, relativamente às 

obras de reconstrução de uns arrumos, constituídos por dois pisos, destinados a sala de 

aulas, que a FUNDAÇÃO RODRIGUES DA SILVEIRA, pretende levar a efeito na Quinta 

do Ribeiro, Freguesia de Rua, presente à reunião o processo, acompanhado da 

resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, aceita a disponibilização dos 
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serviços técnicos, deste Município. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que se trata de obras de conservação para instalações próprias, 

e tendo em conta que a Câmara também integra a Efore-Beiras, a mesma deliberou, por 

unanimidade, autorizar as referidas obras. =================================== 

045 – 360/338/389.04 – OBRAS PARTICULARES – Alterações à construção de uma 

habitação unifamiliar – Projecto de engenharia de especialidades ============== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar, ao Senhor MANUEL JOÃO 

FERREIRA BATISTA, os elementos em falta, relativamente às alterações da construção 

de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

“Cadavais”, na localidade de São Martinho, Freguesia de Peva, presente à reunião o 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 130-RJ/DPOM/09, 

datada de 18 de Junho, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

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

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

046 – 360/338/313.06 – OBRAS PARTICULARES – Alteração de uma moradia 

unifamiliar ========================================================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar à Senhora CATARINA ISABEL DE 

SOUSA PINTO, os elementos em falta, relativamente à alteração de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua de S. João, na localidade de Vide, 

Freguesia de Rua, presente à reunião o processo, acompanhado dos referidos 

elementos em falta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 97-OS/DPOM/09, 

datada de 25 de Junho, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

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

projecto de arquitectura inicial. ============================================ 

047 – 360/338/90.07 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de alteração da estimativa 

orçamental – Ampliação e legalização de alterações efectuadas ao projecto de 

arquitectura inicial de uma habitação unifamiliar e estabelecimento de mercearia = 

========== Oriundo da Senhora TERESA ISABEL GOMES VEIGA DA COSTA, 

presente à reunião um requerimento, do seguinte teor: --------------------------------------------- 

----- “... vem por este meio, expor e requerer a V. Ex.ª o seguinte: ---------------------------------------- 

----- O processo n.º 360/338/90.07, contemplando o Projecto de Arquitectura e Especialidades, foi 

aprovado em 06 de Abril do corrente ano. -------------------------------------------------------------------- 

----- Este projecto pretende legalizar as construções já existentes há vários anos. ------------------------ 

----- Com a licença, apenas vou concluir um anexo cujo valor se estima em 900.00 € (novecentos 

euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 FlFlFlFl.45 
______________ 

 
                                                           09.07.01 

 
Liv º .  138L iv º .  138L iv º .  138L iv º .  138     

                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 

                                                                   

 

----- Assim solicito a V. Ex.ª a isenção da apresentação do alvará, ou apresentação que enquadre 

apenas a pequena ampliação que pretende fazer”. ------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 135-RJ/DPOM/09, 

datada de 26 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma legalização já existente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, isentar a requerente da apresentação do alvará industrial de 

construção civil. ======================================================= 

048 – 360/338/212.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de engenharia de 

especialidades – Construção de uma habitação unifamiliar =================== 

============ No seguimento do Despacho da Chefe da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, em que decidiu solicitar os 

elementos em falta à Senhora MARIA ADÉLIA, relativamente à construção de uma 

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

Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o processo, acompanhado dos referidos 

elementos em falta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 136-RJ/DPOM/09, 

datada de 23 de Junho, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 
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engenharia de especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção. === 

049 – 360/997/000 – OBRAS PARTICULARES – Circular sobre o Regime aplicável à 

construção de infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

electrónicas - Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio ======================= 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, 

presente à reunião a circular 85/2009-PB, datada de 15 de Junho, último, que nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, referindo-se ao 

Decreto-Lei n.º 123/2003, de 21 de Maio - Regime aplicável à Construção de Infra-

estruturas aptas ao Alojamento de Redes de Comunicações Electrónicas --------------------   

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Habitação” 

050 – 370/356/000 – PROCESSOS INDIVIDUAIS DE CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO – Habitação Social em Leomil – Rendas =================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA ADELAIDE VAZ TEIXEIRA, residente em 

Leomil, presente à reunião um requerimento, sem data, registado nesta Câmara 

Municipal sob o número 3561, em 29 de Abril, último, a reclamar do valor da renda que 

lhe foi atribuído. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Submetido o assunto à Chefe de DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, a 

mesma prestou a seguinte informação: ------------------------------------------------------------------------------- 

----- “ 1.- A exponente Maria Adelaide Pais Teixeira é arrendatária de uma habitação no Bairro de 
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Leomil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Vem a esta Câmara Municipal, reclamar do valor da renda que lhe foi atribuído, considerando que 

o mesmo é elevado de acordo com os seus rendimentos e encargos que resultam de problemas de 

saúde crónicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 – O cálculo da renda foi efectuado com base no disposto no Decreto-lei n.º 166/93, que 

estabelece a renda apoiada, considerando para o mesmo, à semelhança de quase todos os restantes, os 

rendimentos de 2006, devido à necessidade de não prolongar ainda mais a situação irregular em que se 

encontravam os moradores. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O cálculo da renda é efectuado com base nos rendimentos mensais, ao qual é aplicada uma taxa 

de esforço, calculada com base na Remuneração mínima mensal garantida, conforme previsto no n.º 2 

do Artigo 5.º.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3 – Não se encontram previstas na presente legislação referência a deduções com despesas em 

saúde, ou outros encargos. A única dedução prevista é a referente a dependentes. ----------------------- 

----- 4 – O valor actualizado desta renda, de acordo com os rendimentos e RMMG em 2009, seria de 

43,30, conforme anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 – Dado que o valor da renda é superior à actual, sou de parecer que se deverá manter a 

estipulada, até que seja efectuada actualização da mesma aos restantes moradores.”--------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara deve aplicar o valor da renda legalmente 

estabelecido, a mesma deliberou, por unanimidade, informar a requerente que, qualquer 

apoio, no âmbito da saúde, deve ser concedido nos termos definidos no respectivo 

regulamento. ========================================================= 

051 – 370/356/000 – PROCESSOS INDIVIDUAIS DE CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO – Habitação Social no Bairro da Formiga - Rendas =========== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO JORGE FERREIRA DOS SANTOS, residente 
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em nesta Vila, presente à reunião um requerimento, sem data, registado nesta Câmara 

Municipal sob o número 2644, em 30 de Março, último, a reclamar do valor da renda que 

lhe foi atribuído. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Submetido o assunto à Chefe de DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, a 

mesma prestou a seguinte informação: ------------------------------------------------------------------------------- 

----- “ 1.- O exponente João Jorge Ferreira dos Santos  é arrendatário de uma habitação no Bairro de 

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

----- Vem a esta Câmara Municipal, reclamar do valor da renda que lhe foi atribuído, considerando que 

o mesmo é elevado de acordo com os seus rendimentos alegando que o filho não contribui para o 

rendimento do agregado familiar. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2 – O cálculo da renda foi efectuado com base no disposto no Decreto-lei n.º 166/93, que 

estabelece a renda apoiada, considerando para o mesmo, á semelhança de quase todos os restantes, os 

rendimentos de 2006, devido á necessidade de não prolongar ainda mais a situação irregular em que se 

encontravam os moradores. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O cálculo da renda apoiada é efectuado com base nos rendimentos mensais, ao qual é aplicada 

uma taxa de esforço, calculada com base na Remuneração mínima mensal garantida, conforme previsto 

no n.º 2 do Artigo 5.º; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3 – Não se encontram previstas na presente legislação referência a deduções com despesas em 

saúde, ou outros encargos. A única dedução prevista é a referente a dependentes. ----------------------- 

----- 4 – No caso em apreço os rendimentos considerados foram os referentes aos valores do subsídio 

de desemprego de João Jorge e os provenientes do trabalho do cônjuge, enquanto Serventuária de 

limpeza e como Empregada doméstica assalariada a hora, tendo o cálculo sido efectuado, tendo em 

conta o disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 166/93. “No casos em que o rendimento do 

agregado familiar tenham carácter incerto, temporário ou variável e não seja apresentada prova 
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bastante que justifique essa natureza, a entidade locadora presumirá que o agregado familiar aufere 

um rendimento superior ao declarado sempre que um dos seus membros exercer actividade que 

notoriamente produza rendimentos superiores aos declarados.”--------------------------------------------- 

----- De acordo com o n.º 1 do Artigo 3.º do Decreto-lei n.º 166/93 os rendimentos a considerar são os 

constantes na definição de Rendimento mensal bruto “ o quantitativo que resulta da divisão por 12 dos 

rendimentos anuais ilíquidos auferidos por todos os elementos do agregado familiar à data da 

determinação do valor da renda” (sublinhado meu). --------------------------------------------------------- 

----- Desta forma foi considerado rendimento do filhoi, fornecido pela entidade patronal. Não consta na 

mencionada legislação, e em nenhuma outra, antes pelo contrário, tendo em conta a solidariedade 

familiar que se avalie para este efeito se os filhos comparticipam ou não para as despesas. -------------- 

----- Não foi considerada a pensão do sobrinho para este efeito, tendo o mesmo sido considerado como 

dependente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 – Mais se informa que o cálculo actualizado da renda é de 151,00, de acordo com o anexo”. ----- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica, atrás transcrita, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, fixar o valor da renda, legalmente estabelecido. ==================== 

052 – 370/356/000 – PROCESSOS INDIVIDUAIS DE CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO – Habitação Social no Bairro de Soutosa – Rendas =========== 

========== Oriundo da Senhora MARIA HELENA DOS SANTOS RIBEIRO, residente 

em Soutosa, presente à reunião um requerimento, datado de 04 de Março, último, 

registado nesta Câmara Municipal sob o número 1852, na mesma data, a reclamar do 

valor da renda que lhe foi atribuído. ---------------------------------------------------------------------- 

------Submetido o assunto à Chefe de DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, a 

mesma prestou a seguinte informação: ------------------------------------------------------------------------------- 



 FlFlFlFl.50 
______________ 

 
                                                           09.07.01 

 
Liv º .  138L iv º .  138L iv º .  138L iv º .  138     

                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 

                                                                   

 

----- “1.- Maria Helena Ribeiro, conforme declara, encontra-se numa situação que manifesta 

actualmente graves carências socio-económicas.-------------------------------------------------------------- 

----- Esteve desempregada, sendo beneficiária de Subsídio de desemprego até Novembro. Como os 

rendimentos são referenciados aos dois meses anteriores ao requerimento da prestação de RSI, o 

agregado familiar não teve qualquer rendimento até Fevereiro do corrente ano. --------------------------- 

----- Actualmente encontra-se desempregada, sobrevivendo de uma prestação de Rendimento Social de 

Inserção de ….--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tem um filho, dependente, que se encontra a estudar num curso da área profissionalizante na 

Escola de Vila Nova de Paiva. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.- Dado o exposto, apesar de a legislação não contemplar períodos de carência, sou de parecer 

que  lhe deverá ser considerado um período de carência reportado aos três meses em que não teve 

rendimentos”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica, trás transcrita, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, admitir o referido período de carência de três meses. ================ 

053 – 370/356/000 – PROCESSOS INDIVIDUAIS DE CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO- Habitação Social no Bairro de Leomil - Rendas ============= 

========== Oriundo da Senhora MARIA LUÍSA PINTO DE CARVALHO, residente em 

Leomil, presente à reunião um requerimento, datado de 28 de Fevereiro, último, 

registado nesta Câmara Municipal sob o número 1803, em 03 de Março, último, a 

reclamar do valor da renda que lhe foi atribuído. ------------------------------------------------------ 

------Submetido o assunto à Chefe de DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, a 

mesma prestou a seguinte informação: ------------------------------------------------------------------------------- 

----- “1.- A exponente Maria Luísa Pinto de Carvalho é arrendatária de uma habitação no Bairro de 
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Leomil.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Vem a esta Câmara Municipal, reclamar do valor da renda que lhe foi atribuído, considerando que 

o mesmo é elevado de acordo com os seus rendimentos mencionando que o aumento foi superior à 

actualização anual das rendas e que tem encargos que resultam de problemas de saúde crónicos. ------ 

----- 2 – O cálculo das rendas é efectuado com base no disposto no Decreto-lei n.º 166/93, que 

estabelece a renda apoiada. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Para efeito do presente cálculo foram considerados, à semelhança de quase todos os restantes, os 

rendimentos de 2006, devido à necessidade de não prolongar ainda mais a situação irregular em que se 

encontravam os moradores. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O cálculo da renda é efectuado com base nos rendimentos mensais, ao qual é aplicada uma taxa 

de esforço, calculada com base na Remuneração mínima mensal garantida, conforme previsto no n.º 2 

do Artigo 5.º.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3 – Não se encontram previstas na presente legislação referência a deduções com despesas em 

saúde, ou outros encargos. A única dedução prevista é a referente a dependentes. ----------------------- 

----- 4 – Efectivamente a locatária mencionou existirem prejuízos causados pelas infiltrações que 

existiam nas habitações, de ordem material e de ordem moral, pois os seus problemas de saúde 

agravaram-se com esta situação.” ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica, acima transcrita, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, fixar o valor da renda legalmente estabelecido, manifestando 

disponibilidade para atribuir uma eventual indemnização, confirmados que estejam os 

prejuízos reivindicados por eventuais inundações. ============================= 

“Cultura” 

054 – 710/714/000 – INSTRUÇÃO – Transferência de Competências na área da 

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

06 de Maio, último, exarada a folhas 133 e 134, deste livro de actas, em que foi 

deliberado encetar o processo negocial de transferência de competências, na área da 

Educação, presente à reunião o ofício oriundo da DIRECÇÃO REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO DO NORTE, com a referência S/104030/2009, datado de 03 de Junho, 

último, a informar que, de momento, não é possível encetar o referido processo negocial.  

DELIBERAÇÃO: Considerando que foi necessário efectuar um trabalho preparatório, 

com vista a estabelecer um processo de negociação coerente e sustentado, e tendo em 

conta que foi a DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE que convidou o 

Município a desenvolver o referido processo negocial de transferência de competências, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar a esta Instituição as razões plausíveis 

que justifiquem a posição de indisponibilidade agora comunicada. ================= 

“Acção Social” 

055 – 720/722/000 – MERCADO SOCIAL DE EMPREGO – Gabinete de Inserção 

Profissional – GIP´S ================================================== 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, 

presente à reunião um “e-mail”, datado de 9 de Junho, último, que nesta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a dar conhecimento da 

missiva enviada ao Senhor Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional, 

relativa ao assunto em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, ficando a aguardar, nesta fase, o 



 FlFlFlFl.53 
______________ 

 
                                                           09.07.01 

 
Liv º .  138L iv º .  138L iv º .  138L iv º .  138     

                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 

                                                                   

 

desenvolvimento global do processo. ======================================= 

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

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

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

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

Setembro, a qual vai ser assinada 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 

12H10. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 


