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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E UM DE JUNHO DO ANO 

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

ACTA Nº. 14/06  

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

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

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

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

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

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA,  

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

LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02.02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
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148 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS - Horário de Funcionamento de 

Estabelecimentos Comerciais =========================================== 

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

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presente à reunião a 

seguinte comunicação: ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- LIN SHAO YUN, com estabelecimento comercial de “ROUPAS E MIUDEZAS", sito  

na Avenida 25 de Abril n.º 132, nesta Vila, dando conta que pretende praticar o seguinte 

horário: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Domingo das 09H00 às 20H00, sem interrupção para almoço e sem 

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

----- O referido processo vem acompanhado da informação nº. 314, da Fiscalização 

Municipal, segundo a qual o horário pretendido está de acordo com o respectivo 

Regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o horário proposto. === 

149 – 150/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – Proposta de Projecto de 

Regulamento  para a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social e 

Recreativo ========================================================== 

========== Proveniente do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE 

JESUS COSTA, presente à reunião o projecto de Regulamento referenciado em 

epígrafe, para análise e eventual aprovação, nos termos do disposto na alínea a), do nº. 

7, do artº. 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº. 
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5-A/02, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, recomendar aos Vereadores, 

em Regime de Tempo Inteiro, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JORGE DE JESUS 

COSTA, uma reanálise da proposta do referido regulamento no sentido de integrar 

também a componente desportiva. -----------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, submeter a referida proposta de 

regulamento à apreciação do Gabinete Jurídico, desta Câmara Municipal. =========== 

150 – 150/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – Proposta de Projecto de  

Regulamento para a Utilização das Viaturas Municipais ====================== 

========== Presente à reunião o Projecto de Regulamento referenciado em epígrafe, 

para análise e eventual aprovação, nos termos do disposto na alínea a), do nº. 7, do artº. 

64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº. 5-A/02, de 

11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara analisou genericamente a referida proposta de regulamento 

e deliberou, por unanimidade, que o mesmo seja reanalisado pelo Sector de Património, 

no sentido da utilização das viaturas municipais obedecer a dois princípios gerais: -------- 

----- 1. A integração de uma tabela de preços que possa prever um número 

representativo das situações possíveis, de forma a facilitar a gestão interna e o 

conhecimento de todos os eventuais beneficiários; -------------------------------------------------- 

----- 2. Que a proposta de atribuição de créditos, prevista como forma de isenção da 

aplicação de taxas, possa ser substituída pela redução do custo de utilização das 
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viaturas, em cerca de trinta por cento, por se entender que corresponde ao benefício 

social a suportar pela Câmara. =========================================== 

151 – 160/997/000 – LEGISLAÇÃO ======================================= 

========== Para conhecimento, presente à reunião o DIÁRIO DA REPÚBLICA, datado 

de 08 do corrente mês, Número 111, II Série, onde é publicada a Portaria nº. 966/2006, 

do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional, em que é definida a taxa de controlo da qualidade da água devida em 

contrapartida das actividades de fiscalização e controlo da qualidade da água para 

consumo humano, realizadas pelo Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR). ----- 

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

152 – 380/374/000 -  PEDREIRA GRANITOS “IRMÃOS SOARES”, SITA EM MONTE 

COITADO, FREGUESIA DE CARIA ======================================= 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA, residente no Bairro do 

Adrinho, Freguesia de Caria, presente à reunião uma carta com a referência 08/06, 

datada de 12 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, a dar conhecimento que informou o Senhor Director da 

Direcção Regional do Norte, de Vila Real, que no passado dia 9 de Maio esteve na sua 

habitação uma firma contratada pelo explorador da pedreira (Irmãos Soares) a fazer 

testes de vibrações. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

o procedimento já assumido pelo Senhor Presidente da Câmara, em que decidiu solicitar 
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à Direcção Regional de Economia do Norte urgente e oportuna intervenção, 

devidamente articulada com as efectivas responsabilidades das entidades licenciadoras.  

----- Considerando que o problema desta exploração se tem agravado por outros 

rebentamentos irregulares, não controlados pelo Ministério da Economia, mais foi 

deliberado, e também por unanimidade, solicitar à Fiscalização Municipal e ao Gabinete 

Jurídico, desta Câmara Municipal, uma reanálise pormenorizada de todo o processo, de 

modo a permitir uma intervenção num quadro legal, tendo em vista evitar o 

prolongamento desta situação, com evidentes reflexos no bem estar e segurança das 

populações. ========================================================== 

153 – 610/602/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES–  

Gabinetes Técnicos Florestais ========================================== 

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

circular nº. 82/2006-FD, datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conhecimento que a 

Direcção Geral dos Recursos Florestais suspendeu as transferências financeiras no 

âmbito do Acordo de Colaboração, celebrado com os Municípios que constituíram 

Gabinete Técnico Florestal, razão pela qual colocou o assunto ao Ministro do Estado da 

Administração Interna e ao Ministro da Agricultura --------------------------------------------------- 

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

o procedimento preconizado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre 

esta matéria. =========================================================  
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“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

154 - 150/158/000 – PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----- ADRIANO DA RESSURREIÇÃO MONTEIRO – Cruzamento de Cabaços, para 

colocação de um reclamo luminoso. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

directamente respeito ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, o mesmo ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar, nos 

termos da alínea a), do nº. 1, do artº. 44º., do Código do procedimento Administrativo, 

conjugado com o nº. 6, do artº. 90º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. ========== 

155 - 150/167/300 – LICENCIAMENTO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO – 
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CLASSIFICAÇÃO DE COMPUTADORES COMO MÁQUINAS DE DIVERSÃO ======= 

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

29 de Março, último, exarada a folhas 124 e 125, ponto 173, do livro de actas nº. 124, 

em que foi deliberado solicitar à Inspecção-Geral de Jogos, Comissão de Coordenação 

de Desenvolvimento da Região Norte, Associação Nacional de Municípios Portugueses 

e Direcção-Geral da Administração Local, a emissão de pareceres Jurídicos que possam 

clarificar em que condições o computador não é considerado máquina de diversão, 

presente à reunião o processo acompanhado dos pareceres das entidades acima 

referidas, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter as posições já 

assumidas nesta matéria, isto é, considerar que os computadores são classificados 

como máquinas de diversão, desde que nele se desenvolvam jogos, cujos resultados 

dependam exclusiva ou fundamentalmente da perícia do utilizador ou que não pague 

prémios em dinheiro ou fichas. -----------------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dar conhecimento ao Senhor 

HERMÍNIO PEREIRA GOVERNO, na qualidade de Gerente do Bar 3D, das conclusões 

dos referidos pareceres jurídicos. ========================================= 

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

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

regressou à reunião. =================================================== 
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02.02 DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

156 – 210/207/000 – TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS - Povoado do Muro em 

Peravelha – Pedido de subsídio ========================================= 

========== Oriundo da Arqueóloga SÍLVIA LOUREIRO, presente à reunião um 

Relatório dos trabalhos arqueológicos, realizados no povoado do muro em Peravelha, 

registado nesta Câmara Municipal em 05 do corrente mês, sob o n.º 4170, solicitando 

um subsídio para fazer face às despesas com as referidas escavações.-----------------------

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

JORGE DE JESUS COSTA, o mesmo prestou a seguinte informação:-------------------------

----- "  1 - Ao acompanhar de perto o trabalho da escavação arqueológica deste sítio, 

cedo me apercebi da sua importância cientifica e cultural. Reconhecemos é que é 

necessário completar o projecto, clarificar o sítio e torná-lo visitável, de modo a promovê-

lo, divulgá-lo e prosseguir as investigações a outros níveis. ---------------------------------------

----- 2 - Atendendo às dificuldades financeiras do projecto sou do parecer que a Câmara 

Municipal o comparticipe, pois como afirmei atrás, trata-se de um pólo de grande 

interesse histórico e cultural que poderá contribuir para a promoção do Município". -------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da Secção de Contabilidade: --------------------------

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

alterado pela Lei 5-A/2002, "Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a 

actividades de interesse municipal ... apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 
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no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 

recreativa ou outra....-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais informa que este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico – 

económica 04/040703 onde, em 14 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

7.916,68 (sete mil, novecentos e dezasseis  euros e sessenta e oito cêntimos), estando 

o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.5.1., código 0101 e 

projecto nº. 73/2002, no montante de € 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

apoiar e colaborar nesta intervenção, dado o interesse histórico e cultural deste projecto, 

incumbindo o referido Vereador de recolher mais elementos que possam sustentar uma 

futura decisão. ======================================================= 

157 – 210/207/000 – RODAS E MOTORES - Clube Motorizado de Moimenta da Beira  

–  Prova Nocturna de Perícia Automóvel de S. João - 2006 - Pedido de subsídio == 

========== Oriundo do Clube Motorizado referenciado em epígrafe, presente à reunião 

um ofício datado e registado em 06 do corrente mês, sob o n.º 4170, a solicitar um 

subsídio para fazer face às despesas com a Prova Nocturna de Perícia Automóvel de S. 

João - 2006, a realizar no dia 17 de Junho.------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da Secção de Contabilidade:---------------------------

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

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

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

recreativa ou outra....-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais informa que este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico – 

económica 04/040701 onde, em 07 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

13.879,03 (treze mil, oitocentos e setenta e nove euros e três cêntimos), estando o 

mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.5.2., código 0101 e 

projecto nº. 38/2004, no montante de € 10.065,81 (dez mil, sessenta e cinquenta euros e 

oitenta e um cêntimos)”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao “Clube Rodas e 

Motores” um subsídio de € 2.000,00 (dois mil euros), para comparticipar as despesas 

com a realização da referida prova de perícia. ================================ 

158 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA ARCO DO CÉU – 

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

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

29 de Março, último, exarada a folhas 190, ponto 180, do livro de actas nº. 124,  em que 

foi deliberado solicitar o envio do relatório de contas do ano de 2005 e o Plano de 

Actividades para o ano de 2006, presente à reunião um ofício da referida Associação, 

registado nesta Câmara, em 01 do corrente mês, sob o n.º 4069, dando conta das 

receitas e despesas relativas ao ano 2005. ------------------------------------------------------------ 

----- Traz inserta a seguinte informação da Secção de Contabilidade:---------------------------
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----- "No âmbito da alínea b), do nº. 4, do artigo 64º., da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

alterado pela Lei 5-A/2002, "Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a 

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

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

recreativa ou outra....-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais informa que este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico – 

económica 04/040701 onde, em 14 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

13.879,03 (treze mil, oitocentos e setenta e nove euros e três cêntimos), estando o 

mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.5.2., código 0101 e 

projecto nº. 38/2004, no montante de €  (dez mil, sessenta e cinquenta euros e oitenta e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à “Associação Cultural 

e Desportiva Arco do Céu” um subsídio de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 

para os fins propostos. ================================================= 

159 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DO 

VILAR – Apresentação de Protocolo ===================================== 

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

29 de Março, último, exarada a folhas 124, ponto 184, do livro de actas nº. 124,  em que 

foi deliberado atribuir à referida Associação um subsídio de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros), destinado a promover especialmente a vigilância balnear e a 

animação turística, com predominância na dinamização dos desportos náuticos, 
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presente à reunião o Protocolo de Cooperação, realizado entre a Associação 

referenciada em epígrafe e esta Câmara Municipal, que concretiza o apoio concedido. -- 

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

o referido Protocolo de Cooperação. ======================================= 

160 - 230/260/000 - ORÇAMENTO  E  PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2006 -   1ª. 

REVISÃO ===========================================================  

========== Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi presente à reunião a primeira 

Revisão ao Orçamento e ao Plano de Actividades, no montante de € 124.172,43 (cento 

e vinte e quatro mil, cento e setenta e dois euros e quarenta e três cêntimos), tanto na 

receita como na despesa, a qual se considera integralmente transcrita nesta acta e dela 

fica a fazer parte integrante, referente à criação do novo projecto designado por 

"Programa Finicia", com uma inscrição de € 100.000,00 (cem mil euros), e um reforço do 

valor remanescente para classificação orgânica e económica 04/04.07.01, de acordo 

com o art.º 3.º do Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter a 1ª. Revisão ao 

Orçamento e ao Plano de Actividades à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea c), do nº. 2, do artº. 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro. =========================================================== 

161 - 210/202/024 – REAFECTAÇÃO DO EMPRÉSTIMO Nº 9015/000733/987/0019, 

ATÉ € 1.197.114,95, PARA INVESTIMENTOS DIVERSOS ====================== 

========== Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi presente à reunião uma proposta 
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de reafectação do montante de € 500.000,00 (quinhentos mil euros), destinado ao 

financiamento complementar da obra do Pavilhão Gimnodesportivo, em Moimenta da 

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

integrante, correspondente ao valor não utilizado no empréstimo referido em epígrafe.== 

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

autorizando a reafectação da verba de € 500.000,00 (quinhentos mil euros), para co-

financiar a obra  de Construção do Pavilhão Gimnodesportivo, em Moimenta da Beira, 

devendo este assunto ser submetido à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea d), do nº. 1, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro. =========================================================== 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

162 – 130/151/000 – BENS IMÓVEIS – RELAÇÃO DOS ACTOS REFERENTES AO 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE 

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

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

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

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

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

referidas as escrituras sujeitas  a IMT, celebradas no Cartório Notarial de Moimenta da 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, não 
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exercer o direito de preferência. ========================================== 

163 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Alienação 

dos Lotes 24-C, 24-G e Lote 35 – Acta da Hasta Pública para Alienação dos Lotes 

do Parque Industrial ================================================== 

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

12 de Abril, último, exarada a folhas 248, ponto 233, do livro de actas 124, em que foi 

deliberado admitir à hasta pública as candidaturas, com referência aos lotes n.ºs 24-C, 

24-G e 35, do Parque Industrial, presente à reunião a Acta da Comissão de Análise, 

datada de 29 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, informando que, pelos motivos ali expostos, foi feita a 

adjudicação dos referidos lotes, ao Senhor JOSÉ FERNANDO BASTOS FERREIRA – 

Lote n.º 24-C, à Firma AUTO REPARADORA VILARINHO – Lote n.º 24-G e à Firma 

DURVIA CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDª. – Lote n.º 35, respectivamente, 

pelo valor de € 17.457,00 (dezassete mil, quatrocentos e cinquenta e sete euros), € 

14.432,00 (catorze mil, quatrocentos e trinta e dois euros) e € 16.458,00 (dezasseis mil, 

quatrocentos e cinquenta e oito euros).------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar os referidos lotes do 

Parque Industrial nos termos e condições expressas na acta da Comissão de Análise de 

Propostas, devendo a Secção de Património providenciar a notificação dos 

adjudicatários para cumprimento do disposto no Capítulo VIII, do Regulamento do 

Parque Industrial de Moimenta da Beira. ==================================== 
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164 – 370/353/000 – BAIRRO DA FORMIGA – Rendas Resolúveis – Reclamação de 

Manuel Adelino Pereira Fevereiro ======================================= 

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

15 de Julho do ano de 2002, exarada a folhas 26, ponto 28, do livro de actas n.º 104, em 

que foi deliberado resgatar a casa ao Senhor MANUEL ADELINO PEREIRA 

FEVEREIRO, pelo valor da proposta inicial desta Câmara Municipal, presente à reunião 

um requerimento, do referido munícipe, sem data, registado nesta Câmara Municipal, 

em 23 de Junho, do ano de 2003, sob o n.º 4388, solicitando o reembolso de € 688,22 

(seiscentos e oitenta e oito euros e vinte e dois cêntimos), referente à renda resolúvel 

dos meses de Fevereiro de 2001 a Abril de 2003.---------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da Técnica Superior de Serviço Social, MARIA 

MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou, em 14 do 

corrente mês, a Informação n.º 09/DASC/2006,  do seguinte teor:-------------------------------

----- “Depois de analisado o processo constata-se que a existência de uma discrepância 

de dois anos – por motivos processuais dado que havia sido efectuado pedido de 

reembolso de melhoramentos – entre a data da deliberação do resgate das habitações e 

o pagamento do mesmo a este locatário.--------------------------------------------------------------- 

----- O requerente deveria efectivamente ter suspendido de imediato o pagamento das 

rendas, logo que efectuou a carta de pedido de resgate, até porque entregou a referida 

habitação, não usufruindo da mesma.--------------------------------------------------------------------

----- Desta forma deverá ser reembolsado das importâncias pagas que totalizam € 
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688,22, mencionados na respectiva reclamação".---------------------------------------------------- 

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

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

orgânica – económica 04/06020301 onde, em 14 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros).--------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor da informação atrás transcrita, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, autorizar o reembolso do montante de € 688,22 (seiscentos 

e oitenta e oito euros e vinte e dois cêntimos), ao Senhor MANUEL ADELINO PEREIRA 

FEVEREIRO. ======================================================== 

“Tesouraria” 

165  -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 20, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 461.777,54, ( 

quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e setenta e sete euros e cinquenta e 

quatro cêntimos), assim  discriminado: ------------------------------------------------------------------ 

                                      a) Dotações Orçamentais .................................... €  383.688,12   

                                      b) Dotações Não Orçamentais..............................€    78.089,42 

                                                                               TOTAL ......................  €  461.777,54       

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

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

========== Quando eram 13H00, o Senhor Presidente da Câmara interrompeu a 
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reunião para almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse 

pelas 17H00. ======================================================== 

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

========== Quando eram 17H00, pelo Senhor Presidente da Câmara, foi reaberta a 

reunião. ============================================================ 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

 “Vias de Comunicação e Transporte” 

166 - F01.02.06 - CONSOLIDAÇÃO DA MALHA VIÁRIA INTERMUNICIPAL (SEGÕES 

- E.M. 581-1) - 310/300/104 - 310/300/226 - EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DE 

ABASTECIMENTO E RESIDUAIS DE CASTELO – Fiscalização ================= 

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

12 de Abril, último, exarada a folhas 250 e 254, ponto 235, do livro de actas n.º 124, em 

que  foi deliberado, no ponto 3, relativamente ao procedimento e comportamento 

profissional do Técnico Superior Assessor Principal, Engenheiro JOÃO PINTO 

CARDOSO, que o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro EDUARDO 

MANUEL MARTINS DA SILVA, aduzisse as razões de facto e de direito que possam 

conduzir a uma justa decisão da Câmara Municipal, presente à reunião a Participação 

com a referência INF185/DOM/2006, datada de 14 do corrente mês, do referido Chefe 

da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando o teor da participação do Chefe da DOM, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, instaurar um processo de averiguações, nos termos do artº. 

88º., do Estatuto Disciplinar, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, 

nomeando como instrutor o Chefe da DIVISÃO ADMINISTRATIVA, ANTÓNIO JOSÉ 

TAVARES BONDOSO. ================================================= 

167 – 310/302/410 – DRENAGEM FINAL DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Encerramento da obra – Aprovação de projecto de 

execução, programa de concurso, caderno de encargos e medições =========== 

========== Presente à reunião a informação nº. JP/23/DOM/2006, datada de 02 do 

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

parte integrante, propondo o encerramento da obra em epígrafe pelo valor global de € 

237.750,99 (duzentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta euros e noventa e nove 

cêntimos), verificando-se, deste modo, no âmbito desta empreitada, trabalhos a menos 

no montante de € 101.687,75 (cento e um mil, seiscentos e oitenta e sete euros e 

setenta e cinco cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------

----- A referida informação técnica vem acompanhada de um projecto de execução de 

alterações, do respectivo programa de concurso, caderno de encargos e medições,  

para efeitos aprovação e abertura de concurso público, com um preço base estimado em 

€ 298.745,31 (duzentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e cinco euros e trinta 

e cinco cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação 
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técnica, autorizando o encerramento da obra nos termos e condições propostas.----------- 

----- De igual modo, tendo em vista garantir uma maior operacionalidade e 

funcionalidade desta intervenção, mais foi deliberado, e também por unanimidade, 

aprovar o referido projecto de execução das alterações, programa de concurso, caderno 

de encargos e medições, e proceder à abertura de concurso público, nos termos do 

Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, criando, para o efeito, o respectivo enquadramento 

orçamental. ==========================================================  

  03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

168 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

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

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

se identificam "PROCESSOS SIMPLES", "PROCESSOS SIMPLES COM 

CONDICIONANTES", "PROJECTO DE ARQUITECTURA", "PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES" e "PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 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 

objecto de decisão: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROCESSOS SIMPLES: =============================================== 

----- AMÂNDIO CLEMÊNCIO, para construção de um muro de vedação com 18 metros, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Monte Rodrigo", Freguesia de Alvite, a 

que se refere o Proc.º n.º 185.06; ------------------------------------------------------------------------- 

----- LUIS CARLOS PEREIRA CABRAL, para construção de umas escadas com 7 (sete 

degraus, que pretende levar a efeito na Rua Senhora da Guia, na localidade e Freguesia 

de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 191.06; ---------------------------------------------------------- 

----- MANUEL JOÃO GERTRUDES FERNANDES, para cobertura de um telhado de uma 

construção destinada a arrumos, que pretende levar a efeito na Rua do Carril, na Vila de 

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 192.06; -------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO ALEXANDRE MENDES CARVALHO, para construção de arrumos 

agrícolas, com a área de 45 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Santo", na localidade da Granjinha, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 

193.06; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ALFREDO DOS SANTOS CARVALHO, para construção de umas escadas, que 

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

se refere o Proc.º n.º 197.06; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- DIAMANTINA ROLO DA SILVA PEREIRA, para rebocos e isolamento de uma 

parede, que pretende levar a efeito na Travessa do Bairro, na localidade e Freguesia de 

Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 199.06; ---------------------------------------------------------- 

----- ABEL DA SILVA BERNARDO, para acabamentos de uma habitação, que pretende 
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levar a efeito no lugar denominado "Madeiro", na localidade de Porto da Nave, Freguesia 

de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 201.06; ---------------------------------------------------------

----- JOSÉ TEIXEIRA BOTELHO, para construção de arrumos agrícolas, com a área de 

27 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Gandra", Freguesia de Aldeia 

de Nacomba, a que se refere o Proc.º n.º 202.06; ---------------------------------------------------- 

----- JOSÉ MANUEL PANCHO ABRANTES, para construção de um muro de vedação, 

com 22 metros, que pretende levar a efeito na Rua do Areal, na Vila de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 206.06. -----------------------------------------------------------------------------------   

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

----- FERMIANO CARDOSO, para substituição do telhado velho por novo, com 64 m2, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Seixal", na localidade de Mileu, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc. n.º 194.06, alertando-se, contudo, o 

requerente de que não deverá mexer na estrutura resistente do telhado; --------------------- 

----- EDUARDO ANTÓNIO JESUS LEMOS, para reparação da armação da sua casa de 

habitação, com a área de 190 m2, sita  no lugar denominado "Terreira", na localidade de 

Vila Chã, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 195.06, alertando-se, contudo,  

o requerente de que não deverá mexer na estrutura resistente do telhado; -------------------

----- RAUL MANUEL DA CUNHA MOURA, para ocupação da via pública com andaimes 

em 50 m2, que pretende levar a efeito no Largo General Humberto Delgado, nesta Vila 

de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 196.06, devendo o requerente 

assegurar a normal circulação de peões, na referida via; ------------------------------------------- 
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----- ELZA DA SILVA ASCENÇÃO, para substituição do telhado, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado "Espinheiro",  Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 

n.º 198.06, alertando-se, contudo, o requerente de que não deverá mexer na estrutura 

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

----- JOSÉ ORLANDO SOARES, para ocupação da via pública em 10m2, com materiais, 

que pretende levar a efeito na localidade de Prados de Cima, Freguesia de Rua, a que 

se refere o Proc.º n.º 204.06, devendo o requerente assegurar a normal circulação de 

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

---- CARLOS FERNANDO MALTA DE CARVALHO RAMOS, para colocação de uma 

placa com 32 m2, que pretende levar a efeito, na Avenida 25 de Abril, n.º 2, na Vila de 

Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 205.06, devendo o requerente apresentar os cálculos 

de estabilidade da placa até ao acto do levantamento da licença. ------------------------------- 

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

----- MIGUEL MELITA DUARTE, para construção de uma habitação, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado "Lameira Grande ou Pontinha", na Freguesia de Sarzedo, 

a que se refere o Proc.º n.º 616.01; ---------------------------------------------------------------------- 

----- CARLOS MANUEL DUARTE PEREIRA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Várzea", Freguesia de 

Sever, a que se refere o Proc.º n.º 4/06; ---------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO MANUEL FERREIRA GOMES, para construção de um armazém, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Lumiosas", Freguesia de Moimenta da 
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Beira, a que se refere o Proc.º n.º 18.06; ---------------------------------------------------------------- 

----- VIRGINIA DE JESUS BASTOS CAMPOS e OUTRA, para reconstrução de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da Praça, na localidade de Vila 

Chã, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 115.06; ------------------------------------

----- JOSÉ LUIS DOS SANTOS PINTO, para substituição da cobertura e pintura da 

habitação, sita no lugar denominado " Homens Bons", na localidade de Vide, Freguesia 

de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 156.06. ---------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES COM CONDICIONANTES: ================= 

----- LUIS PEREIRA CARDOSO, para instalação de um salão de cabeleireiro, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Moreirinhas", Freguesia de Paçô, a que se 

refere o Proc.º n.º 352.05, devendo o requerente ter em consideração as condicionantes 

indicadas no parecer do Delegado de Saúde. ---------------------------------------------------------   

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

169 – 360/338/264.92 – OBRAS PARTICULARES – Reconstrução de uma moradia 

unifamiliar - Projectos de arquitectura e especialidades - Reapreciação ========= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido proceder à audiência do interessado e 

solicitar os elementos em falta ao Senhor SECUNDINO DE JESUS MENDES, 

relativamente ao pedido de  reaprovação dos projectos de arquitectura e especialidades 

relativos à reconstrução de uma moradia unifamiliar, sita na localidade de Paraduça, na 

Vila de Leomil, presente à reunião o processo acompanhado dos elementos em falta. --- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 68-OS/DPOM/06, 

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

datada de 14 do corrente mês, dando conta da situação do processo. ------------------------- 

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

arquitectura, os projectos de especialidades, e emitir a respectiva licença de construção.  

170 – 360/338/38.96 – OBRAS PARTICULARES – Alterações ao projecto inicial de 

uma habitação unifamiliar - Projectos de especialidades ===================== 

========== Oriundos da Senhora ALCINA MARIA GOMES DAVID CARVALHO, 

presentes à reunião os projectos de especialidades relativos às alterações ao projecto 

inicial de uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado " Vale de Prelinhos", na 

Freguesia de Vilar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 100-

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

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

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

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

171 – 360/338/206.03 – OBRAS PARTICULARES – Reconstrução de uma casa de 

habitação - Programa Solarh =========================================== 

========== Oriundo da Técnica de 1.ª Classe, MARIA DE LOURDES DE MOURA 
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LOUREIRO, da Secção de Apoio Administrativo da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião a informação n.º 13/06, que nesta 

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

relativamente à reconstrução de  uma casa de habitação, sita na Travessa do Espírito 

Santo, Lages do Capitão, na localidade de Vide, Freguesia de Rua, pertencente à 

Senhora MARIA CÂNDIDA DE SOUSA CANELAS. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o programa social em que se insere este projecto a 

Câmara deliberou, por unanimidade:----------------------------------------------------------------------

----- a)  Reaprovar o projecto de arquitectura; ----------------------------------------------------------

---- b) Isentar a requerente da apresentação dos projectos de especialidades e do 

pagamento das respectivas taxas; ------------------------------------------------------------------------

----- c) Emitir a respectiva licença de construção dispensando-a da apresentação  do 

Termo de Responsabilidade pela execução da obra e do Plano de Segurança e 

Saúde.============================================================== 

172 – 360/338/671.03 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar - Projectos de especialidades ================================== 

========== Oriundos da Senhora MARIA DE FÁTIMA BERNARDINO TRINTA LOPES, 

presentes à reunião os projectos de especialidades relativos à construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Monte Rodrigo", 

Freguesia de Alvite. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 84-

RJ/DPOM/2006, datada de 01 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer favorável, desde que a requerente assuma os encargos 

relativos à execução das infraestruturas referidos na deliberação de câmara de 

2004/06/28 e no parecer da EDP. ------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença de construção, devendo a requerente 

assumir os encargos relativos à execução das infraestruturas referidos no parecer da 

EDP.=============================================================== 

173 – 360/338/2.04– OBRAS PARTICULARES – Construção de um edifício 

destinado a arrumações - Projectos de especialidades ======================= 

========== Oriundos do Senhor ADÉRITO DOS SANTOS, presentes à reunião os 

projectos de especialidades relativos à construção de um edifício destinado a 

arrumações, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Outeiro", na localidade de 

Granja do Paiva, Freguesia de Caria. -------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 98-

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 
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especialidades e emitir a respectiva licença de construção.======================= 

174 – 360/338/46.04 - OBRAS PARTICULARES – Construção de um 

empreendimento turístico - Projecto de arquitectura - Resposta à informação n.º 44 

- OS/DPOM/06 ======================================================= 

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

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

GOMES DA SILVA para ultrapassar as lacunas referidas na informação técnica, 

relativamente à construção de um empreendimento turístico, que pretende levar a efeito 

na Rua dos Lagares, na localidade e Freguesia de Vilar, presente à reunião o projecto 

de arquitectura. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 64-

OS/DPOM/2006, datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer favorável com condicionantes. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de um projecto de interesse municipal, a 

implementar numa zona urbana consolidada, e dado que o projecto salvaguarda futuros 

alargamentos da via, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

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

175 – 360/338/162.04 – OBRAS PARTICULARES – Reconstrução de uma moradia 

unifamiliar - Projectos de arquitectura e especialidades - Reapreciação ========= 
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========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

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

Senhora PRECIOSA DE FIGUEIREDO DA SILVA FONSECA MOITA, relativamente à 

reaprovação dos projectos de arquitectura e especialidades da reconstrução de uma 

moradia unifamiliar, sita na Rua do Eirô, na Vila de Leomil, presente à reunião o 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 166-

SV/DPOM/2006, datada de 13 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

arquitectura e os projectos de especialidades, e emitir a respectiva licença de 

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

176 – 360/338/91.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundos da Senhora MARIA DE FÁTIMA CARVALHO GOMES, presentes 

à reunião os projectos de especialidades relativos à reconstrução de uma habitação 

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

Castelo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 85-
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RJ/DPOM/2006, datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer favorável, desde que façam a entrega do documento de 

legitimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença de construção, devendo a requerente 

entregar o documento de legitimidade até ao levantamento da licença.============== 

177 – 360/338/156.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundos do Senhor ANTÓNIO RODRIGUES SILVA, presentes à reunião 

os projectos de especialidades relativos à construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lote n.º 14, no loteamento a que se refere o alvará de 

loteamento n.º 06/92, sito no lugar denominado "Beira de Paradinha", Freguesia de 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 86 - 

RJ/DPOM/2006, datada de 05 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença de construção, devendo o requerente 

entregar o documento de legitimidade até ao levantamento da licença.-------------------------
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----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que deverá apresentar uma 

caução, nos termos do artigo 91º., do Regulamento Municipal de Urbanização, 

Edificação e Taxas do Município, de forma a garantir a execução  das infraestruturas na 

frente do lote. ======================================================== 

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA,  

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

do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º6, art.º 

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

ponto seguinte estar relacionado com a decisão de indeferimento por si proferida, no 

âmbito da competência delegada a que se refere o ponto 168, desta acta. =========== 

178 – 360/338/244.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 2.ª 

Reapreciação - Construção de uma habitação unifamiliar ===================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar ao Técnico Superior LUIS 

MANUEL FILIPE DA SILVA uma nova apreciação do processo do Senhor FERNANDO 

FURTADO MORAIS, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Ranha", Freguesia de Paçô, presente à 

reunião o projecto de arquitectura.------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 28 - 
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LS/DPOM/2006, datada de 01 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido com base na 

informação nº. 28-LS/DPOM/2006.=========================================    

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

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

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

179 – 360/338/295.05 – OBRAS PARTICULARES – Construção de um armazém para 

arrumos agrícolas - Projectos de especialidades =========================== 

========== Oriundos do Senhor SILVIO BORGES PINTO, presentes à reunião os 

projectos de especialidades relativos à construção de um armazém para arrumos 

agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Tapada", na localidade da 

Vila da Rua, Freguesia de Rua. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 99-

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

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

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

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

180 – 360/338/377.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 
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Construção de uma habitação unifamiliar ================================= 

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

15 de Fevereiro, último, exarada a folhas 110, ponto 104, do livro de actas n.º 124, em 

que foi deliberado aprovar o projecto de arquitectura para construção de uma moradia 

unifamiliar, que o Senhor DANIEL PAUL YVES DOUTRE, pretende levar a feito no lugar 

denominado “Gandra”, na localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, novamente 

presente à reunião o referido processo acompanhado dos respectivos projectos de 

especialidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 109-

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

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

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

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

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

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

directamente respeito ao Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, o mesmo 

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

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

n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ======================== 

181 – 360/347/06.92 – LOTEAMENTOS PARTICULARES - 3.º Auto de Vistoria para 
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efeitos de libertação parcial da  caução prestada por garantia bancária da Caixa, 

de Crédito Agrícola Mútuo de Armamar e Moimenta da Beira, C.R.L., sem número, 

no valor de 37.492,30 € ================================================ 

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

24 de Maio, último, exarada a folhas 101, ponto 91, deste livro de actas, em que foi 

deliberado, relativamente ao loteamento sito no lugar denominado “Beira de Paradinha” 

ou “Alto de Fornos”, Freguesia de Moimenta da Beira, pertencente à Firma PLACALVES 

- EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGRO-TURÍSTICOS, LDA, aceitar a 

pavimentação em cubos e em semi-penetração, dado que não descaracteriza aquela 

área urbana, e que a Comissão de Vistoria estimasse o valor das anomalias detectadas, 

novamente presente à reunião o referido processo acompanhado do Auto de Vistoria 

n.º3, datado de 20 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito 

e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual, e pelas razões alí expostas, dá 

conta que o valor das anomalias é de € 839,00 (oitocentos e trinta e nove euros) e que 

deverá ser reduzido apenas o valor parcial de € 12.838,95 (doze mil, oitocentos e trinta e 

oito euros e noventa e cinco cêntimos) do valor global de € 20.855, 65 (vinte mil, 

oitocentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos),ficando ainda retido, 

como garantia,  o valor de € 8.016,70 ( oito mil e dezasseis euros e setenta cêntimos), 

nos termos da alínea b), do n.º 3 e n.º 4, do artigo 24.º, do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 

de Novembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos das disposições 
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legais supra referidas, reduzir o valor de € 12.838,95 ( doze mil oitocentos e trinta e oito 

euros e noventa e cinco cêntimos), onde já está incluído o valor das anomalias, devendo 

ficar ainda retido, como garantia, o valor de € 8.016,70 ( oito mil e dezasseis euros e 

setenta cêntimos), correspondente a cerca de 21 % do valor da caução inicial. ======= 

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

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

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

182 – 710/701/000- NÚCLEO CULTURAL DO MUNICIPIO ====================== 

========== Oriundo do Senhor CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

membro da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício sem número, datado de 

08 do corrente mês, e registado sob o número 4352, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com a proposta da criação  

do Regulamento para o Conselho Municipal de Juventude de Moimenta da Beira, para 

efeitos de análise e eventual aprovação.----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar genericamente a 

proposta do referido Regulamento, devendo a mesma ser submetida à Assembleia 

Municipal, com a introdução das alterações no artigo 3º., no sentido de integrar também 

um Vereador de cada força partidária, do artigo 5º., especificando as datas das reuniões 

ordinárias, do artigo 6º., relativamente ao prazo para convocação das reuniões, e do nº. 



 FlFlFlFl. 
______________ 

 
                                                           06.06.21 

 
Liv º .  125L iv º .  125L iv º .  125L iv º .  125     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

194

2, do artigo 7º., no sentido da extinção ser decidida por deliberação tomada por uma 

maioria de dois terços dos membros da Assembleia Municipal.  =================== 

183 –  710/714/700 – INSTRUÇÃO – OUTROS =============================== 

========== Oriundo da Universidade Júnior do Porto, presente à reunião um ofício 

com a referência 06309/CMUJR, datado de 17 de Maio, último, e registado sob o 

número 3903, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, solicitando uma resposta célere à proposta de Protocolo com a 

Universidade do Porto, no âmbito do projecto Universidade Júnior.------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando a difícil situação económica e financeira da Câmara 

Municipal, a mesma deliberou, nesta fase, não demonstrar disponibilidade para aderir a 

esta iniciativa. ======================================================== 

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

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

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

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

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

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

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

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

20H00.============================================================== 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


