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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM QUATRO DE JULHO DO ANO DE 

DOIS MIL E SETE ===================================================== 

ACTA Nº. 16/07  

========== Aos quatro dias do mês de Julho do ano de dois mil e sete, 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, ISABEL MARIA SOARES 

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

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

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

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

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

previsto no 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 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 do Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, por estar de 

férias. ============================================================== 

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

198 - 170/110/000 – BEIRA DOURO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO 

VALE DO DOURO – “Portal do Município de Moimenta da Beira” - Aprovação de 

candidatura LEADER ================================================= 

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

ofício sem referência, datado de 24 de Maio, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a informar que foi aprovada a 

candidatura para a “Elaboração e Manutenção do Portal do Município de Moimenta da 

Beira”, com um investimento elegível no valor de € 26.184,40 (vinte e seis mil, cento e 

oitenta e quatro euros e quarenta cêntimos), e uma comparticipação de 75%, do 

FEOGA, no montante de € 19.638,30 (dezanove mil, seiscentos e trinta e oito euros e 

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

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

199 – 380/374/000 – FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL - Queixas ou denúncias – 

Reconstrução de uma habitação – Ampliação sobre a via pública ============== 

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

17 de Janeiro, último, exarada a folhas 28, ponto 19, do livro de actas 128, em que foi 
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deliberado solicitar ao Gabinete Jurídico que informasse da possibilidade de uma 

solução que não envolvesse, necessariamente, a demolição do imóvel, sito na Rua da 

Travessa, Freguesia de Castelo, presente à reunião o Parecer Jurídico nº. 11.07, datado 

de 12 de Junho, último, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------

----- “É solicitado a este Gabinete Jurídico parecer sobre a denúncia relativa a uma 

reconstrução de habitação, na freguesia de Castelo. ------------------------------------------------

----- Compulsados aos autos, verifica-se que à denunciada foi concedida licença para a 

reconstrução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais se verifica que o projecto apresentado pela denunciada prevê que as paredes 

em causa sejam elementos a manter conforme o seu original. -----------------------------------

----- Não estava previsto, nem consequentemente foi autorizado, qualquer ampliação da 

implantação das paredes do edifício em causa. -------------------------------------------------------

----- A Câmara Municipal, através do seu ofício nº. 6698, de 9 de Dezembro de 2005, 

notificou a denunciada para cumprir escrupulosamente o projecto de arquitectura 

aprovado, o que implicava retirar o isolamento exterior que estava a ser colocado nas 

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

----- A denunciada, até à presente data, não cumpriu com o que foi deliberado pela 

Câmara Municipal e lhe foi notificado. -------------------------------------------------------------------

----- Sendo estes os factos, importa agora conhecer o direito que lhes é aplicável. ---------

----- Prescreve o artº. 4º., nº. 1, al.) d), do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, 

com a nova redacção do Decreto-Lei nº. 177/2001, de 4 de Junho, que “estão sujeitas a 
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licença administrativa as obras de reconstrução, ampliação (...)”. --------------------------------

----- A concessão da licença prevista no nº. 2 do artº. 4º., do citado Decreto-Lei é da 

competência da Câmara Municipal, com faculdade de delegação no Presidente e de 

subdelegação deste nos Vereadores. --------------------------------------------------------------------

----- Prescreve o citado diploma, no seu artigo 26º. que a deliberação final de 

deferimento de pedido de licenciamento consubstancia a licença para a realização da 

operação urbanística. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Estabelece o artigo 98º. do mesmo diploma, no seu nº. 1, da alínea a), que sem 

prejuízo da responsabilidade civil, criminal ou disciplinar é punível como contra-

ordenação: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- a) A realização de quaisquer operações urbanísticas sujeitas a prévio licenciamento 

ou autorização sem o respectivo alvará; ----------------------------------------------------------------

----- b) A realização de quaisquer operações urbanísticas em desconformidade com o 

respectivo projecto ou com as condições do licenciamento ou autorização. -------------------

----- Acresce o nº. 2 que a contra-ordenação prevista na alínea a), do nº. 1, é punível 

como coima graduada de € 294,40 até ao máximo de € 199.519,16 no caso de pessoa 

singular. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Estatui o nº. 3 que a contra-ordenação prevista na alínea b), do nº. 1, é punível com 

coima graduada de € 294,40 até ao máximo de € 199.519,16 no caso de pessoa 

singular. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Prescreve ainda o artigo 100º., nº. 1, do mesmo diploma que o desrespeito dos 
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actos administrativos que determinem qualquer das medidas de tutela da legalidade 

urbanística prevista no presente diploma constitui crime de desobediência no termos do 

artigo 348º. do Cód. Penal.----------------------------------------------------------------------------------                                                                  

----- Dispõe o artigo 105º., nº. 3, do diploma que temos vindo a referenciar que, tratando-

se de obras de urbanização ou de outras obras indispensáveis para assegurar a 

protecção de interesses de terceiros ou correcto ordenamento urbano, a Câmara 

Municipal pode promover a realização dos trabalhos de correcção ou alteração por conta 

do titular da licença de autorização, nos termos dos artigos 107º. e 108º. ---------------------

----- Por a deliberação da Câmara, tomada em sua reunião ordinária de 17 de Janeiro de 

2007, apontar para uma situação que “não envolva a demolição do imóvel”, escusamo-

nos de fazer indicação do que refere a lei no artigo 106º. do diploma que temos vindo a 

citar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Dentro desta conformidade, e por lhe ter sido solicitado, o Gabinete Jurídico é de 

parecer que a Câmara Municipal busque a solução para o caso em análise nas duas 

fórmulas legais acima indicadas. --------------------------------------------------------------------------

----- Permitimo-nos lembrar que o prazo prescricional já está a contar do dia em que foi 

praticada a conhecida a prática contra-ordenacional”.-----------------------------------------------        

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que os Serviços da 

Fiscalização Municipal procedam em conformidade com a Lei, face à ilegalidade e 

irregularidade cometida. ================================================ 

“ Secção de Taxas e Abastecimento Público” 
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200 - 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: --------------------------------------------------------------------------------- 

----- VISIDANÇAS BARES, LDA. –  para colocação de duas tabuletas com dizeres, junto 

ás bombas da CEPSA, no lugar do Alto do Pombo.  ------------------------------------------------- 

----- NILZA PEREIRA ALMEIDA SANTOS – para colocação de um reclamo luminoso e 

dizeres num toldo, em frente ao seu estabelecimento, sito em Caria. --------------------------- 

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

“Economia” 

201 – 610/600/000 – AGRICULTURA – Integração do Município na Comissão 

Administrativa da Organização de Produtos Agrícolas do Varosa (OPAV) ======== 

========== Oriundo do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO 

HUMBERTO DE PAIVA MATOS, presente à reunião uma PROPOSTA, que nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas 
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razões ali descritas, propõe a designação de um Vereador para representar este 

Município na Comissão Administrativa da organização referida em epígrafe, que tem 

como objectivo promover a concentração e a comercialização da baga de sabugueiro e 

de pequenos frutos, bem como a criação de uma unidade de transformação de maçã de 

industria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

designando o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA 

MATOS, para representar este Município na Comissão Administrativa da Organização 

de Produtos Agrícolas do Varosa (OPAV). =================================== 

02.02 DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

202 – 210/207/000 – ASEL – ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DOS 

SEMINÁRIOS DE LAMEGO – Pedido de subsídio para publicação de livro ======= 

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

ofício, sem número, registado nesta Câmara Municipal em 06 de Fevereiro, último, 

solicitando a atribuição de um subsídio para publicação de um livro sobre a “Antologia 

dos melhores textos publicados no Jornal Estrela Polar”, que existiu no Seminário de 

Lamego, desde Dezembro de 1951 a 1969 e desde 1999. ---------------------------------------- 

----- 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 
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54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 04/020118, onde em 29 de Junho, último, existia um saldo disponível de € 

5.538,80 (cinco mil, quinhentos e trinta e oito euros e oitenta cêntimos). ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nesta fase, proceder à 

aquisição de vinte exemplares do referido livro, podendo, numa segunda fase, vir a 

adquirir mais alguns exemplares. =========================================   

203 – 210/207/000 – CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL – Realização do “I Duatlo da 

Serra de Leomil”, do Circuito Nacional – Pedido de subsídio ================== 

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

31 de Janeiro, último, exarada a folhas 64, ponto 52, do livro de actas 128, em que foi 

deliberado atribuir ao Clube Desportivo de Leomil um subsídio no valor de € 3.000,00 

(três mil euros), a título de comparticipação nas despesas resultantes da realização do 

evento desportivo em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 138/DIR, datado de 19 do 

corrente mês, desta colectividade, informando que se encontram encerradas as 

respectivas contas, com um prejuízo no valor de € 3.149,10 (três mil, cento e quarenta e 

nove euros e dez cêntimos), pelo que solicita a atribuição de um reforço do subsídio já 

atribuído, para fazer face às referidas despesas. ----------------------------------------------------- 

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

LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, o mesmo prestou, em 27 de Abril, último, a 

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

----- “O Presente pedido refere-se a um complemento de apoio relativo à organização do 
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I Duatlo BTT “Serra de Leomil”, levado a efeito nos dias  24 de 25 de Fevereiro últimos, 

com fundamento nos custos superiores aos previstos, o que provocou prejuízos no valor 

de € 3.149,00.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Do ponto de vista legal, este tipo de apoio encontra-se previsto na alínea b) do n.º 

4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterado e republicado pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro.”---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 02 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

37.814,04 (trinta e sete mil, oitocentos e catorze euros e quatro cêntimos), estando o 

mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.5.1., código 0104 e 

projecto nº 38/2004, no montante de € 6.420,81 (seis mil, quatrocentos e vinte euros e 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a experiência que a Câmara Municipal tem na 

realização deste tipo de eventos, a mesma deliberou, por unanimidade, incumbir o 

Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, de 

proceder a uma análise e avaliação comparativa, no que se refere aos valores inscritos 

neste projecto, designadamente no montante previsto para a taxa de organização da 

Federação de Triatlo, tendo em vista oportuna ponderação sobre o subsídio 
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complementar requerido. =============================================== 

204 – 210/207/000 – CASA DO  POVO DE LEOMIL – Pedido de Subsídio ========= 

========== Oriundo da Casa do Povo referenciada em epígrafe, presente à reunião o 

ofício n.º 066/2007/DIR/JÁ, datado de 11 de Junho, último, informando que vai realizar, 

no próximo dia 22 do corrente mês, o XXIV Festival Nacional de Folclore, com a 

participação de quatro ranchos folclóricos em regime de permuta, pelo que solicita a 

atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com o mesmo, bem como para a 

época de folclore. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “Este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico–económica 04/040701 

onde, em 27 do corrente mês, existe um saldo disponível de € 38.414,04 (trinta e oito 

mil, quatrocentos e catorze euros e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no 

Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.5.1., código 0104 e projecto nº. 38/2004, 

no montante de € 7.020,81 (sete mil e vinte euros e oitenta e um cêntimos)”. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Casa do Povo de 

Leomil, um subsídio no montante de € 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta euros), 

a título de comparticipação para despesas programadas com a actividade do Rancho 

Folclórico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar a referida Instituição que, 

no próximo ano, o apoio a conceder por esta Câmara Municipal a promotores de 

iniciativas de natureza cultural, social e recreativa, requer a apresentação de uma 
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candidatura, elaborada nos termos do Regulamento para a Concessão de Apoios ao 

Desenvolvimento Cultural, Social e Recreativo, já em vigor neste Município, cuja 

documentação, em tempo oportuno lhes foi remetida. ========================== 

205 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DAS GUIAS E ESCUTEIROS DA EUROPA - 

PORTUGAL – Pedido de Subsídio ======================================= 

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

ofício sem referência, datado de 03 do corrente mês, informando que vai participar, no 

período compreendido entre 4 a 11 do próximo mês de Agosto, numa grande actividade 

internacional denominada “EUROMOOT”, na Polónia, pelo que solicita a atribuição de 

um subsídio para fazer face às despesas com as deslocações, estadia e inscrição. ------- 

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

----- “Este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico–económica 04/040701 

onde existe um saldo disponível de € 33.814,04 (trinta e três mil, oitocentos e catorze 

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

no objectivo 2.5.1., código 0101 e projecto nº. 38/2004, no montante de € 2.420,81 (dois 

mil, quatrocentos e vinte euros e oitenta e um cêntimos)”. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação das Guias 

e Escuteiros da Europa um subsídio no montante de € 495,00 (quatrocentos e noventa e 

cinco euros), destinado a comparticipar as despesas com a inscrição, estadia e 

deslocação de um representante deste Município, no referido evento. ============== 

206 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2007 - 
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6ª Alteração – Conhecimento =========================================== 

========== No âmbito da competência delegada fixada pela deliberação tomada na 

primeira reunião deste Executivo, realizada em 02 de Novembro de 2005, exarada a 

folhas 3, ponto 004, do livro de actas n.º 123, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do 

artigo 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, presente à reunião a 6.ª Alteração ao Orçamento, no montante de € 

33.400,00 (trinta e três mil, quatrocentos euros) a que corresponde, igualmente, a 6ª. 

Alteração às Grandes Opções do Plano, no montante de € 22.487,00 (vinte e dois mil, 

quatrocentos e oitenta e sete euros), na coluna de inscrições/reforços, e de € 17.287,00 

(dezassete mil, duzentos e oitenta e sete euros), na coluna de diminuições/anulações, 

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

aprovada por Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 14 de Junho, 

último. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

207 – 230/270/000 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ========================== 

========== Por iniciativa do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião a 

relação de todos os pagamentos autorizados durante o mês de Maio, último, que nesta 

acta se considera integralmente transcrita e dela ficam a fazer parte integrante, no 

montante de € 989.161,52 (novecentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e um 

euros e cinquenta e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------------------- 

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



 FlFlFlFl.260 
______________ 

 
                                                           07.07.04 

 
Liv º .  129L iv º .  129L iv º .  129L iv º .  129     

                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 

                                                                   

 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

208 – 130-151-700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Contratos 

de arrendamento – Loja Nº. 2 =========================================== 

========== Oriundo do arrendatário da loja/banca F1, banca L1, Fracção AJ, banca 

L2, EDUARDO SANCHO, presente à reunião um requerimento, datado de 30 de Maio, 

último, requerendo a transferência de titularidade das lojas/bancas referenciadas para 

um novo arrendatário – NUNO MIGUEL TEIXEIRA MENDES RIBEIRO ALMEIDA -, cujo 

ramo de actividade se mantém. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO, a 

mesma prestou a informação NA/16/2007, datada de 14 de Junho, último, informando 

que, pelas razões ali expostas, cabe à Câmara Municipal, na qualidade de senhorio, 

autorizar, ou não, o subarrendamento das lojas/bancas em questão. -------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a mudança de 

titularidade do arrendamento das referidas lojas/bancas, nos termos requeridos. ====== 

209  -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 03 que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 203.265,91, (duzentos 

e três mil, duzentos e sessenta e cinco euros e noventa e um cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais .....................................  € 61.919,93                

                                      b) Dotações não Orçamentais .............................. €141.345,98 
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                                                                               TOTAL  ........................ € 203.265,91              

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

 “Vias de Comunicação e Transporte” 

210 - 310/301/024 - CAMINHO RURAL ENTRE CARAPITO E VILA CHÃ DE CARIA - 

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

========== Oriundo da Comissão de Recepção, constituída pelo Chefe da DIVISÃO 

DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, 

como representante desta Câmara e pelo Engenheiro JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA 

COELHO, como representante da firma Construções Demo, Lda., presente à reunião o 

auto de recepção provisória, datado de 14 de Junho, último, que nesta acta se considera 

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

que os trabalhos se encontram executados de acordo com o inicialmente previstos e em 

condições de serem recebidos provisoriamente, nos termos do artigo 219.º, do Decreto-

Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

----- c) Que o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro Civil, EDUARDO 
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MANUEL MARTINS DA SILVA, elabore a respectiva conta final, no prazo de 44 dias, 

nos termos do nº. 1, do artigo 220º., do Decreto-Lei acima referido. ================ 

211 - 310/301/122 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 1191, ENTRE LEOMIL E BEIRA 

VALENTE - Compensação de trabalhos a menos não executados  por trabalhos a 

mais a executar - Aprovação =========================================== 

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

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação n.º 

INF254/DOM/2007, datada de 19 de Junho, último, com o seguinte teor: --------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar V.ª Exa. do 

seguinte,: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ao longo da execução da empreitada em referência, tem-se verificado, no 

seguimento das várias visitas à obra e durante as várias reuniões de trabalho, a 

necessidade de executar trabalhos, cuja quantidade não se encontra prevista nas 

medições contratuais, que se consideram indispensáveis ao bom acabamento da 

empreitada, incluídos agora no mapa de medições e orçamento respectivo. A sua 

descrição e contabilização encontra-se anexa à presente e no mapa referido, 

correspondendo o valor total de 24.949,00 €, não incluindo IVA,   para os trabalhos a 

executar efectivamente, em substituição dos trabalhos a menos, também descritos em 

mapa anexo, dentro do mesmo valor contabilístico;  ------------------------------------------------- 

----- Diga-se, em abono da verdade, que esta solução  impõe-se como única, com 

resultados admissíveis e adequados ao bom acabamento da empreitada em questão, 
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sendo possível ainda executá-la utilizando o valor contabilístico de – 24.949,00 € ( 

trabalhos a menos ), não incluindo o IVA, correspondente aos trabalhos descritos no 

mapa de medições contratual que se anexa; ---------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa V.ª Exa. que a presente compensação não traduz acréscimo da 

despesa contratada, bem como se insere num contexto de conclusão da execução física 

da empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Verificados que foram os pressupostos do número um do Art.º 31.º do Decreto-Lei 

n.º 59/99 de 2 de Março, sou de opinião que a presente proposta de compensação de 

trabalhos a menos com trabalhos a mais está conforme com a possibilidade permitida 

pelo número quatro do mesmo Art.º 31.º, visto tratar-se aqui de trabalhos da mesma 

espécie dos da empreitada objecto do contrato de adjudicação.” -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto nos 

artigos 16º., 26º., e nº. 4, do 31º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, autorizar a 

compensação de trabalhos a mais pelos trabalhos a menos referidos na informação 

atrás transcrita, no montante de € 24.949,00 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta 

e nove euros), devendo ser elaborado o respectivo auto de medição. ============== 

212 - 310/302/167 - RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS - LIGAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE / 

BAIRRO DA SARZEDA - Minuta do Contrato - Aprovação ==================== 

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

6 de Junho, último, exarada a folhas 187, ponto 155, deste livro de actas, em que foi 
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deliberado adjudicar a empreitada referenciada em epígrafe à firma CONSTRUÇÕES 

DEMO, LDA, presente à reunião a minuta do contrato, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com vista à sua aprovação, 

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

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

contrato. ============================================================ 

213 - 310/302/168 - RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS - AVENIDA DOS BALSEMÕES - Auto de 

Recepção Provisória ================================================== 

========== Oriundo da Comissão de Recepção, constituída pelo CHEFE DA DIVISÃO 

DE OBRAS MUNICIPAIS e pelo CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA e LUÍS MANUEL FILIPE DA 

SILVA, respectivamente, como representantes desta Câmara, e pelo Engenheiro Civil 

ANTÓNIO JORGE AGUIAR MARINHO, como representante da firma FRANCISCO 

PEREIRA MARINHO & IRMÃOS, Lda., presente à reunião o auto de recepção 

provisória, datado de 27 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual se verifica que os trabalhos 

se encontram executados de acordo com o inicialmente previstos e em condições de 

serem recebidos provisoriamente, nos termos do artigo 219.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, 

de 2 de Março. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade: ----------- 
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----- a) Considerar a referida obra recebida provisoriamente; -------------------------------------- 

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

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

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

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

nos termos do nº. 1, do artigo 220º., do Decreto-Lei acima referido. ================ 

214 - 310/302/168 - RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS - AVENIDA DOS BALSEMÕES - Trabalhos 

a mais - Aprovação =================================================== 

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

6 de Junho, último, exarada a folhas 184, ponto 154, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar ao CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro Civil, 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, que justificasse o motivo do atraso da 

submissão deste assunto à discussão da Câmara Municipal, bem como das razões que 

justificassem a discrepância dos preços correntes de mercado com os preços propostos, 

presente à reunião a informação n.º INF255/DOM/2007, datada de 20 de Junho, último, 

do referido Chefe de Divisão, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, com as devidas justificações. ---------------------------------------- 

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

----- a) Autorizar, nos termos dos artigos 26º. e 45º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de 

Março, a realização dos referidos trabalhos a mais, no montante de € 10.450,00 (dez 
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mil, quatrocentos e cinquenta euros), devendo, para o efeito ser celebrado o respectivo 

contrato adicional; ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- b) Dispensar, nos termos do nº. 3, do aludido artigo 45º., o estudo realizado por 

uma entidade externa e independente; ------------------------------------------------------------------

----- c) Notificar a firma adjudicatária para, nos termos do nº. 2, do artigo 110º., do 

Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, apresentar caução; ----------------------------------------

----- d) Remeter ao IMOPPI – Instituto dos Mercados e Obras Públicas e Particulares e 

do Imobiliário, cópia da informação técnica acima referida, nos termos e para efeitos do 

disposto no nº. 3, do artigo 46º., do acima referido diploma legal. ================= 

215 - 310/398/000 - EN 323 - PEVA E SOUTOSA - Transferência para jurisdição 

municipal de equipamento semafórico – Protocolo ========================== 

========== Oriundo da ESTRADAS DE PORTUGAL – Direcção de Estradas de Viseu, 

presente à reunião um ofício, com a referência 260, datado de 14 de Fevereiro, último, 

registado nesta Câmara sob o n.º 1254, em 16 do mesmo mês, com o seguinte teor: -----

----- “Para efeitos de assinatura e posterior devolução, junto se anexa protocolo e 

transferência para a jurisdição Municipal do equipamento semafórico referido em 

epígrafe, dado que de acordo com o fax da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, cuja cópia se anexa, localizam-se em zona de aglomerado (ZAG) e como 

tal os consumos de electricidade ficam a cargo das Autarquias”. -------------------------------- 

----- Sobre este assunto, o Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, LUÍS MANUEL MARTINS DA SILVA presta a informação n.º 14-
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LS/DEPE/2007, datada de 13 de Março, último, com o seguinte teor:---------------------------

------ “A presente informação surge no seguimento da solicitação das Estradas de 

Portugal, E.P.E. para a celebração de um protocolo que visa a transferência para esta 

Câmara Municipal das despesas dos consumos de energia eléctrica dos conjuntos 

semafóricos de controlo e detecção de velocidade instalados na Estrada Nacional 323, 

nas localidades de Peva e Soutosa. ---------------------------------------------------------------------- 

----- A intenção das Estradas de Portugal, E.P.E. surge sustentada numa posição 

assumida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, em que, (em função da 

incidência urbanística da zona onde se encontram implantados estes equipamentos), 

estão definidas as responsabilidades das Estradas de Portugal, E.P.E. e das Autarquias, 

quer na execução/instalação, quer na manutenção, quer nos consumos de energia dos 

equipamentos semafóricos. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, em função da sua importância/incidência urbanística, as Estradas 

de Portugal, E.P.E. classificam os aglomerados populacionais de Peva e Soutosa de 

“Zona de Aglomerado”, (ZAG). ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Consequentemente, e de acordo com aposição da associação Nacional de 

Municípios Portugueses, esta Câmara Municipal deverá assumir as despesas dos 

consumos de energia dos equipamentos em causa. ------------------------------------------------- 

----- Quanto à classificação atribuída pelas Estradas de Portugal, E.P.E. os aglomerados 

populacionais de Peva e Soutosa, a mesma julga-se adequada. --------------------------------- 

----- Relativamente à questão aqui em causa, apenas não foi possível apurar em que se 
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encontra sustentada a posição assumida pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. Ou seja, se existe um qualquer normativo em vigor, ou se apenas se trata 

de um simples acordo entre a mesma Associação Nacional de Municípios Portugueses e 

as Estradas de Portugal, E.P.E..” ------------------------------------------------------------------------- 

----- A referida informação vem acompanhada de uma análise de custos de consumo e 

manutenção de equipamento similar localizado em Vila da Rua. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e autorizar o Senhor 

Presidente a assinar o Protocolo de transferência para a jurisdição municipal do referido 

equipamento semafórico. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar à ESTRADAS DE 

PORTUGAL – Direcção de Estradas de Viseu que, dada a semelhança de classificação, 

sejam accionados idênticos protocolos para os equipamentos semafóricos de Moimenta 

da Beira, Vila da Rua e Leomil. =========================================== 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

216 - 310/302/412 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DA VILA DE LEOMIL - 2.ª FASE - 

Auto de recepção provisória ============================================ 

========== Oriundo da Comissão de Recepção, constituída pelo CHEFE DA DIVISÃO 

DE OBRAS MUNICIPAIS e pelo CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA e LUÍS MANUEL FILIPE DA 

SILVA, respectivamente, como representantes desta Câmara, e pelo Engenheiro Civil, 

ANTÓNIO JORGE AGUIAR MARINHO, como representante da firma FRANCISCO 
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PEREIRA MARINHO & IRMÃOS, Lda., presente à reunião o auto de recepção 

provisória, datado de 27 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual se verifica que os trabalhos 

se encontram executados de acordo com o inicialmente previstos e em condições de 

serem recebidos provisoriamente, nos termos do artigo 219.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, 

de 2 de Março. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

nos termos do nº. 1, do artigo 220º., do Decreto-Lei acima referido. ================ 

217 - 310/308/000 - EDP DISTRIBUIÇÃO - Remodelações efectuadas e a efectuar no 

Município de Moimenta da Beira  ======================================== 

========== Oriundo da EDP DISTRIBUIÇÃO, presente à reunião um ofício, com a 

referência, Carta 87 / 07/ ARBL, datado de 18 de Junho, último, registado nesta Câmara 

sob o n.º 4750, em 21 do mesmo mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, informando da evolução das remodelações 

já efectuadas e a efectuar neste Município. ------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

218 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia da Rua - Alteração =========================================== 

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

31 de Janeiro, último, exarada a folhas 45, ponto 034, do livro de actas nº. 128, em que 

foi deliberado aprovar a candidatura da Junta de Freguesia de Rua, com um valor 

elegível de € 32.804,30 (trinta e dois mil, oitocentos e quatro euros e trinta cêntimos), e 

uma comparticipação financeira de € 22.963,00 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta 

e três euros), novamente presente à reunião, a referida candidatura, entretanto 

reformulada, relativa à construção de mais 67,50 m2 de muro de suporte na obra de 

“Alargamento do caminho entre o Cemitério da Vila de Rua e a localidade de Vide”, da 

referida Junta de Freguesia, apresentando agora uma estimativa orçamental no 

montante de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros), a que corresponde um valor máximo 

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

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

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

técnicos, entende-se que a intervenção está em condições de ser aprovada. ---------------- 

----- Relativamente à estimativa orçamental que acompanha o estudo prévio 

apresentado, julga-se ser adequada”. -------------------------------------------------------------------- 
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----- 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 03.03/08.05.01.02., onde, 

existe uma dotação orçamental disponível de 11.401,57 €, e estando previsto no Plano 

de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 06, e com o nº. 26/2004, onde 

existe uma dotação de 11.405,63 €”. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se mantêm os valores previstos no Protocolo 

genericamente aprovado pela Câmara, a mesma deliberou, por unanimidade, aprovar a 

reformulação da candidatura, nos termos propostos. =========================== 

219 - 340/323/300 – ESTUDOS DIVERSOS – Urbanismo – Agência para a promoção 

de Moimenta da Beira - Constituição e operacionalização da Unidade de 

acompanhamento e Coordenação (UAC) – Pedido de apoio financeiro ========== 

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma “PROPOSTA”, 

datada de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, propõe que seja 

transferida para a Unidade de Acompanhamento e Coordenação, da Agência para a 

promoção de Moimenta da Beira, o montante até € 5.000,00 (cinco mil euros), destinado 

a viabilizar a sua operacionalidade, designadamente criando condições para a assunção 

de despesas de funcionamento. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ----------------- 
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----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 3.4.1., 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 03.03/08.04.07.01., onde em 04 do corrente mês existia uma dotação 

orçamental disponível de 10.000,00 €, e estando previsto no Plano de Actividades 

Municipais, no objectivo 3.4.1., código 02, e com o nº. 8/2006, onde existe uma dotação 

de 10.000,00 €”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Face aos fundamentos invocados, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, concordar com a proposta do Senhor Presidente, autorizando a respectiva 

transferência para a Unidade de Acompanhamento e Coordenação, da Agência para a 

Promoção de Moimenta da Beira, até ao montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), para 

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

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

========== Quando eram 12H30, o Senhor Presidente da Câmara interrompeu a 

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

pela 15H00. ========================================================= 

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

========== Quando eram 15H00, pelo Senhor Presidente da Câmara, foi reaberta a 

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

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 
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220 - 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 "PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, "PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS COM CONDICIONANTES", "PROCESSO SIMPLES INDEFERIDO”,  

"PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS", “ PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDOS” e “ PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS 

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 Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA: ---------------------------------------------------------------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- MANUEL DA SILVA SANTOS, para reconstrução de arrumos com 24 m2, que 

pretende levar a efeito na Rua do Calvário, na localidade de Soutosa, Freguesia de 

Peva, a que se refere o Proc.º n.º 179.07. -------------------------------------------------------------  

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

----- RUI MANUEL CARVALHO AZEVEDO, para reparação de um telhado, com a área 

de 96 m2, que pretende levar a efeito na Rua Direita, na localidade e Freguesia de 
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Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 164.07, mas na condição do requerente não  

mexer na estrutura resistente do telhado; --------------------------------------------------------------- 

----- ELMANO MORAIS BORGES, para construção de um muro de vedação com 20 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Alto do Pombo”, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 177.07, devendo o requerente solicitar à 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, o respectivo alinhamento; ------------------------------------------- 

----- FRANCISCO LOPES CORREIA, para construção de um muro de vedação com 20 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Ribeira”, na localidade de Vila 

Cova, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 178.07, devendo o requerente 

solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, o respectivo alinhamento; ----------------------------- 

----- ANTÓNIO BERNARDO DE MENESES e LORENA DE SEVES, para reconstrução 

de um muro com 11 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Seara”, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 180.07, devendo os requerentes 

solicitarem à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, o respectivo alinhamento; ------------------------- 

----- MANUEL FERNANDO TEIXEIRA SEIXAS, para rebocos e reparação de um 

telhado, com a área de 120m2, que pretende levar a efeito na Rua Bento de Moura, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 181.07, mas na condição 

do requerente não mexer na estrutura resistente do telhado; ------------------------------------- 

----- ANTÓNIO SANTO DE SÁ, para pintura de paredes com colocação de pedra à 

mostra e ocupação da via pública em 10m2, que pretende levar a efeito na Rua Fundo 

da Vila, n.º 5, na Vila de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 182.07, devendo o 
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requerente salvaguardar a normal circulação de trânsito e peões, na via em causa; ------- 

----- ARNALDO LOPES, para reparação do telhado e paredes de arrumos, com a área 

de 25m2, que pretende levar a efeito na Rua do Eirô, na Vila de Alvite, a que se refere o 

Proc.º n.º 184.07, mas na condição do requerente não mexer na estrutura resistente do 

telhado; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- EDUARDO LEITÃO,  para ocupação da via pública com materiais, com área de 20 

m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Nagosa, a que se refere o 

Proc.º n.º 185.07, devendo o requerente salvaguardar a normal circulação de trânsito e 

peões, na via em causa; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- BELARMINO CORREIA BORGES SALGUEIRO, para substituição de um telhado, 

com área de 45m2, que pretende levar a efeito na localidade da Barragem do Vilar, 

Freguesia do Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 190.07, mas na condição do requerente 

não mexer na estrutura resistente do telhado; --------------------------------------------------------- 

----- MANUEL DA SILVA SILVESTRE, para substituição do telhado, com área de 70 m2, 

que pretende levar a efeito na Rua da Bogalheira, na Vila de Alvite, a que se refere o 

Proc.º n.º 191.07, mas na condição do requerente não mexer na estrutura resistente do 

telhado; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO PAIVA MENDES, para reparação de um telhado, com área de 100m2, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado “Calvário”, na Freguesia de Sever, a 

que se refere o Proc.º n.º 193.07, mas na condição do requerente não mexer na 

estrutura resistente do telhado; ---------------------------------------------------------------------------- 
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PROCESSO SIMPLES INDEFERIDO: ===================================== 

----- AUGUSTO MACIEIRA NEVES, para construção de arrumos agrícolas, com a área 

de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Mata”, na localidade de 

Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 138.07, com base na 

informação n.º 321/FISC., datada de 11 de Junho último, da Fiscalização Municipal. ------ 

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

----- JOAQUIM FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, para reconstrução de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da Fonte, no lugar denominado “Prados 

de Cima”, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 351.06; ------------------------------- 

----- ISABEL SILVINA BONITO HENRIQUE PINTO, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da Praça, na localidade e Freguesia de 

Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 21.07; ----------------------------------------------------------------- 

----- RUI MÁRIO MATOS DOS SANTOS, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado “Portelinha”, Freguesia de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 59.07; ---------------------------------------------------------------- 

----- ANGELA ISABEL SANTOS e JOÃO EDUARDO DOS SANTOS AUGUSTO, para 

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

denominado “ Valeterbreiro”,  na Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 

123.07. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----- JOÃO LUIS DA SILVA AUGUSTO, para ampliação de uma habitação unifamiliar, 
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que pretende levar a efeito no lugar denominado “Outeiro”, na Freguesia do Vilar, a que 

se refere o Proc.º n.º 420.05; -------------------------------------------------------------------------------

----- FRANCISCA ALEXANDRA DA SILVA FIGUEIREDO, para reconstrução de uma 

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

de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 87.06. ----------------------------------------------------------- 

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

----- ERNESTO TEIXEIRA REINA, para adaptação de um edifício a mini-mercado, que 

pretende levar a efeito no Largo da Tulha, na Vila de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 

315.06, devendo o requerente entregar o documento de legitimidade, dentro do prazo de 

90 (noventa) dias, sob pena de, não o fazendo, não lhe ser emitido o respectivo alvará 

de licença de utilização. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO AUGUSTO BONDOSO, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado “Pedreira”, na Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 343.06, devendo o requerente entregar o documento 

de legitimidade, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de, não o fazendo, não 

lhe ser emitida a respectiva licença de utilização. ---------------------------------------------------- 

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

221 – 360/338/162.75 – OBRAS PARTICULARES –  Aditamento ao projecto de um 

edifício destinado a habitação e comércio – Projecto de segurança contra risco de 

incêndio ============================================================ 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor ANTÓNIO VEIGA DIAS 

(OLÍVIA CRUZ PEREIRA), o projecto de segurança contra risco de incêndio, 

relativamente ao aditamento ao projecto de um edifício destinado a habitação e 

comércio, sito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à 

reunião o processo, acompanhado do projecto de segurança contra risco de incêndio. ---  

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

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

OS/DPOM/07, datada de 27 de Junho, último, em que, pelos motivos alí descritos, emite 

parecer favorável aos projectos de arquitectura e de especialidades. --------------------------- 

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

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

222 – 360/338/955.85 – OBRAS PARTICULARES –  Pedido de emissão de certidão = 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Firma 

DISTRIMOIMENTA, SUPERMERCADOS, Ld.ª,  com Sede no lugar denominado “Covas 

de Barro”, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião a resposta, por escrito, 

trazendo inserta a informação técnica, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritas e dela ficam a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, 

solicita uma certidão em como a área de 615m2, pertencente ao prédio inscrito na 

respectiva matriz predial urbana sob o artigo n.º 1267, foi cedida para domínio público. – 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o teor da deliberação 
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tomada em reunião ordinária realizada em 13 de Setembro de 1995, exarada a folhas 

070, ponto 054, do livro de actas n.º 79, devendo a requerente instruir todos os 

procedimentos que conduzam à transferência efectiva da titularidade da parcela de 

terreno para o domínio público, devendo, entretanto, ser emitida certidão da acta da 

Câmara Municipal a confirmar a referida cedência. ============================ 

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

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

directamente respeito ao Vereador ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, 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. ======================== 

223 – 360/338/521.01 – OBRAS PARTICULARES – Alteração do uso da fracção === 

========== Oriundo da Firma ERNESTO DE MATOS & MALAIA, LD.ª, presente à 

reunião um requerimento do seguinte teor: -------------------------------------------------------------

----- “ (...) na qualidade de proprietário do prédio urbano com o Alvará de Licença de 

Construção n.º 110/2003 e a que corresponde o Processo de obras n.º 521/01, sito no 

Lote n.º 5 do Loteamento Urbano com o Alvará n.º 05/2002, emitido em 22 de Junho de 

2004, o qual incide sobre o prédio rústico sito no lugar denominado por “Fontainhas” em 

Granginha, Freguesia de Sever, Concelho de Moimenta da Beira, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Moimenta da Beira sob o n.º 00775/111102, ao 

abrigo da alínea f) do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/9, de 16 de Dezembro, 
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com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04 de Junho, vem 

requerer a V. Ex.ª AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, para ALTERAÇÃO ao USO da 

FRACÇÃO A, passando esta a destinar-se a garagem e/arrumos e não a comércio 

como inicialmente prevista “. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 120-

OS/DPOM/07, datada de 03 do corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------

----- “ O requerente solicita autorização administrativa ao abrigo do disposto na alínea f) 

do n.º 3 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04 de Junho, para a alteração do uso da 

fracção A, piso do R/chão, do lote 5, alterando-a de comércio para garagem e arrumos. -

----- Emite-se parecer favorável à pretensão. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do uso da 

Fracção A, do lote n.º 5,  de comércio para garagem e arrumos. ================== 

224 – 360/338/523.01 – OBRAS PARTICULARES – Alteração do uso da fracção === 

========== Oriundo da Firma ERNESTO DE MATOS & MALAIA, LD.ª, presente à 

reunião um requerimento do seguinte teor: -------------------------------------------------------------

----- “ (...) na qualidade de proprietário do prédio urbano com o Alvará de Licença de 

Construção n.º 110/2003 e a que corresponde o Processo de obras n.º 523/01, sito no 

Lote n.º 7 do Loteamento Urbano com o Alvará n.º 05/2002, emitido em 22 de Junho de 

2004, o qual incide sobre o prédio rústico sito no lugar denominado por “Fontainhas” em 
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Granginha, Freguesia de Sever, Concelho de Moimenta da Beira, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Moimenta da Beira sob o n.º 00775/111102, ao 

abrigo da alínea f) do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/9, de 16 de Dezembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04 de Junho, vem 

requerer a V. Ex.ª AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, para ALTERAÇÃO ao USO da 

FRACÇÃO A, passando esta a destinar-se a garagem e/arrumos e não a comércio 

como inicialmente prevista “. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 120-

OS/DPOM/07, datada de 03 do corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------

----- “ O requerente solicita autorização administrativa ao abrigo do disposto na alínea f) 

do n.º 3 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04 de Junho, para a alteração do uso da 

fracção A, piso do R/chão, do lote 7, alterando-a de comércio para garagem e arrumos. -

----- Emite-se parecer favorável à pretensão. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do uso da 

Fracção A, do lote n.º 7, de comércio para garagem e arrumos. ================== 

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

========== Resolvido os dois assuntos precedentes, o Vereador ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, regressou à reunião. ============================ 

225 – 360/338/73.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 
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Construção de um armazém ============================================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor JOSÉ DE PAIVA 

MENDES, o projecto de segurança contra risco de incêndio, relativamente à construção 

de um armazém, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Verdegual”, na 

Freguesia de Sever, presente à reunião o processo, acompanhado do projecto de 

segurança contra risco de incêndio. ---------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 149-RJ/DPOM/07, 

datada de 21 de Junho, último, 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. ====================== 

226 – 360/338/119.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura – 

Alterações ao projecto inicial de um armazém destinado a avicultura – Actividade 

avícola de produção – 25.000 aves – Escalão C ============================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor JOSÉ SANTOS 

PEREIRA, os elementos em falta,  relativamente às alterações ao projecto inicial de um 

armazém destinado a avicultura, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Lugar 

das Urzes”, na Freguesia de Paçô, presentes à reunião os projectos de arquitectura e de 
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especialidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 160-RJ/DPOM/07, 

datada de 26 de Junho, último, em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

favorável, desde que o requerente garanta o distanciamento de outras construções, no 

mínimo de 200 metros. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, desde que seja garantido o afastamento mínimo de 200 metros 

relativamente a outras construções. ======================================== 

227 – 360/338/190.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Alterações ao projecto inicial de uma habitação unifamiliar =================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor VICTOR MANUEL 

LOPES FERNANDES, os elementos em falta, relativamente às alterações ao projecto 

inicial de uma habitação, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Areal”, na 

Freguesia de Alvite, presentes à reunião os projectos de especialidades. --------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 161-RJ/DPOM/07, 

datada de 26 de Junho, último, 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. ====================== 

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.º 6, do 

art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude do assunto a que se refere o 

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

âmbito da competência delegada a que se refere o ponto 220, desta acta. =========== 

228 – 360/338/244.05 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar  - Pedido de prorrogação de prazo  ============================= 

========== Oriundo do Senhor FERNANDO FURTADO MORAIS, presente à reunião o 

requerimento, datado de 25 de Junho, último, do seguinte teor: ---------------------------------- 

----- “(...) na qualidade de titular do Processo de Obras n.º 244.05, referente à construção 

de uma casa de habitação, que pretende levar a efeito no lugar designado por “Ranha” 

em Sanfins, encontrando-se já o referido processo na fase de levantamento da licença 

de construção e em virtude de ainda se encontrar a aguardar a rectificação e respectivo 

registo da propriedade onde pretende levar a efeito a construção, vem muito 

respeitosamente solicitar a V., Ex.ª se digne providenciar no sentido de que lhe seja 

emitida a licença requerida, comprometendo-se a apresentar logo que possível o 

solicitado no Documento de Legitimidade” . ------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente de que 
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deve assumir os compromissos que estiveram subjacentes à aprovação do projecto, 

designadamente a entrega do documento de legitimidade que comprove a área efectiva 

do terreno, factor que garante a viabilidade concedida, sem o qual não poderá levantar a 

respectiva licença de construção. ========================================= 

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

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

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

229 – 360/338/375.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

alterações ao projecto inicial de uma habitação unifamiliar =================== 

========== Oriundos do Senhor JOÃO MANUEL MATEUS TRINDADE, presentes à 

reunião os projectos de especialidades relativos às alterações ao projecto inicial de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 13, no loteamento a que se 

refere o Alvará n.º 01/96, sito no lugar denominado “Beira 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 170-

RJ/DPOM/2007, datada de 03 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. ======================   

230 – 360/338/398.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 
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Construção de um edifício para arrumos ================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar à Firma MOIMENTALFER CIVIL, 

Ldª., os elementos em falta, relativamente à construção de um edifício para arrumos, 

que pretende levar a efeito no lote 15, no loteamento a que se refere o alvará n.º 01/98, 

sito no Parque Industrial de Moimenta da Beira, presentes à reunião os projectos de 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 155-RJ/DPOM/07, 

datada de 25 de Junho, último, 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: ============================================== 

========== 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.º 6, do 

art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude do assunto a que se refere o 

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

âmbito da competência delegada a que se refere o ponto 220, desta acta. =========== 

231 – 360/338/313.06 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 
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Alteração de uma habitação unifamiliar =================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar à Senhora CATARINA ISABEL DE 

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

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

Freguesia de Rua, presentes à reunião dos projectos de especialidades. --------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 169-

RJ/DPOM/2007, datada de 03 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. ====================== 

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

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

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

232 – 360/338/20.07 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de uns arrumos ============================================ 

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

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

MANUEL SARAIVA VIANA, relativamente à construção de arrumos, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado “Estrada de Castelo”, na Freguesia de Moimenta da Beira, 
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presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito, que nesta acta 

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

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 171-

SV/DPOM/07, datada de 26 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta alguma razoabilidade nos argumentos apresentados, 

e considerando que o afastamento agora adoptado serviu de referência para a 

implantação da moradia anterior, ainda que no contexto de alguma indefinição da Rua 

relativamente aos limites do terreno e do perfil do arruamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura inicial – Proc.º n.º 229/2004 -, que 

corresponde à  área efectivamente construída. =============================== 

233 – 360/338/68 e 69.07 – OBRAS PARTICULARES – Construção de arrumos 

agrícolas com 45 m2 e construção de um muro de vedação =================== 

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

24 de Abril, último, exarada a folhas 70 e 71, pontos 052 e 053, deste livro de actas, em 

que foi deliberado que “ a DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

proceda ao estudo global e integrado da correcção do arruamento público, e que analise 

a pretensão formulada pela requerente”, relativamente à construção de arrumos 
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agrícolas e construção de um muro de vedação que a Senhora DULCE GOMES 

TEIXEIRA, pretende levar a efeito no lugar denominado “Hortas”, na localidade da 

Semitela, Freguesia de Leomil, presente à reunião o processo acompanhado da 

informação técnica n.º  30-LS/DPOM/2007, datada de 30 de Maio, último, da resposta da 

requerente, bem como ofício n.º 236/07, da Junta de Freguesia de Leomil, que nesta 

acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante. --------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, viabilizar e aprovar as 

construções propostas, de acordo com o estudo elaborado pela Câmara Municipal, 

condicionado à apresentação do documento que vincula as partes (requerente e Junta 

de Freguesia) aos compromissos assumidos. ================================ 

234 – 360/338/147.07 – OBRAS PARTICULARES – Reconstrução de uns arrumos 

agrícolas com 30 m2 ================================================== 

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

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

JOÃO ALMEIDA BOTELHO, relativamente à reconstrução de arrumos agrícolas, com a 

área de 30 m2, sitos na Rua General Humberto Delgado, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, presente à reunião a resposta, por escrito, em peças desenhadas. -------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

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

----- “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Vereador a Tempo Inteiro, informa-se 

que, sobre o assunto em questão, estes Serviços já se pronunciaram, através da 
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informação n.º 265/Fisc., datada de 15 de Maio último”. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à particularidade  da situação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, deslocar-se ao local da construção, devendo o assunto ser apreciado na 

próxima reunião. ====================================================== 

235 – 360/341/000 – OBRAS PARTICULARES – Demolições – Auto de Vistoria n.º 1, 

de um prédio urbano, sito na rotunda da Rua da Poça, em Moimenta da Beira ==== 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da 

Beira, presente à reunião o ofício n.º 77, datado de 12 de Agosto de 2005, que nesta 

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

relativamente a uma casa em ruínas,  junto à rotunda da Rua da Poça, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, pertencente ao Senhor CELSO ROGÉRIO ALMEIDA. -------------------  

DELIBERAÇÃO: Face ao Auto de Vistoria n.º 1/07, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, notificar o proprietário para proceder à conveniente demolição no prazo de 

30 dias, a contar da data da respectiva notificação, sob pena da Câmara, face à iminente 

ruína sobre a via pública que esta construção ameaça, se substituir nessa demolição, 

com todas as consequências legais que daí advierem para o referido proprietário. ===== 

236 – 360/341/000 – OBRAS PARTICULARES – Demolições – Auto de Vistoria n.º 2, 

de um prédio urbano, sito no Largo do Tabolado, em Moimenta da Beira ======== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ FERNANDO DA SILVA CARVALHO, na 

qualidade de co-proprietário da casa e terreno, sitos no gaveto do Largo General  

Humberto Delgado, nesta Vila de  Moimenta da Beira, presente à reunião o 
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requerimento registado em 10 de Agosto de 2005, com o número de entrada 5651, que 

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

que, pelos motivos ali descritos, requer que seja declarado o estado de ruína eminente. - 

----- Submetido o assunto à apreciação da Comissão de Vistoria, a mesma emitiu o Auto 

de Vistoria nº. 02/07, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos refere que a construção se 

encontra estruturalmente bastante degradada, o que antevê uma ruína eminente. --------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os antecedentes deste processo, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, reavaliar este processo na próxima reunião. ==================== 

237 – 360/343/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização e conservação do 

edificado – Auto de Vistoria  n.º 14/07, para concessão de licença de utilização 

para estabelecimento de bebidas ======================================== 

========== Oriundo dos Senhores MANUEL PEREIRA e MANUEL ANTÓNIO 

RIBEIRO PEREIRA, presente à reunião o pedido de vistoria para a concessão de 

licença de utilização para estabelecimento de bebidas, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado “Ladeira”, na localidade e Freguesia de Baldos. ------------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação da Comissão de Vistoria, a mesma emite o Auto 

de Vistoria n.º 14.07, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

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

DELIBERAÇÃO: Ainda que os pareceres referenciados no Auto de Vistoria nº 14/07, 

constituam boas normas para a garantia de salubridade e higiene do estabelecimento, 
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mas  dado que não constam dos requisitos da Lei Geral aplicável, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, emitir a respectiva licença de utilização, recomendando ao requerente, 

ainda assim, que adopte estes equipamentos antes da entrada do funcionamento. ==== 

238 – 360/344/729.81 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de certidão 

de propriedade horizontal ============================================== 

========== Oriundo do Senhor ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS, presente à reunião o 

pedido de certidão para constituição, em regime de propriedade horizontal, de um 

edifício destinado a comércio, serviços e habitação, sito na Avenida 25 de Abril, n.º 70, 

nesta Vila 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 119-

OS/DPOM/07, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no artigo 

1421.º, do Código Cívil e, consequentemente, emitir a respectiva certidão, em 

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

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

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

directamente respeito ao Vereador ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, o mesmo 
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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. ======================== 

239 – 360/344/517.01 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de certidão 

de propriedade horizontal ============================================== 

========== Oriundo da Firma ERNESTO DE MATOS & MALAIA, LD.ª, presente à 

reunião o pedido de certidão para constituição, em regime de propriedade horizontal, de 

um edifício constituído por duas fracções que se destinam a habitação e comércio, sitas 

no lote n.º 1, no loteamento a que se refere o alvará n.º 05.02, na localidade do 

Barracão, Freguesia de Sever. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 115-

OS/DPOM/07, datada de 28 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

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

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no artigo 

1421.º, do Código Cívil e, consequentemente, emitir a respectiva certidão, em 

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

240 – 360/344/518.01 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de certidão 

de propriedade horizontal ============================================== 
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========== Oriundo da Firma ERNESTO DE MATOS & MALAIA, LD.ª, presente à 

reunião o pedido de certidão para constituição, em regime de propriedade horizontal, de 

um edifício constituído por três fracções que se destinam a habitação e comércio, sitas 

no lote n.º 2, no loteamento a que se refere o alvará n.º 05/02, na localidade do 

Barracão, Freguesia de Sever. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 112-

OS/DPOM/07, datada de 28 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

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

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no artigo 

1421.º, do Código Cívil e, consequentemente, emitir a respectiva certidão, em 

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

241 – 360/344/521.01 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de certidão 

de propriedade horizontal ============================================== 

========== Oriundo da Firma ERNESTO DE MATOS & MALAIA, LD.ª, presente à 

reunião o pedido de certidão para constituição, em regime de propriedade horizontal, de 

um edifício constituído por duas fracções que se destinam a habitação e garagem e 

arrumos, sitas no lote n.º 5, no loteamento a que se refere o alvará n.º 05/02, na 

localidade do Barracão, Freguesia de Sever. ---------------------------------------------------------- 
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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 115-

OS/DPOM/07, datada de 28 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

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

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no artigo 

1421.º, do Código Cívil e, consequentemente, emitir a respectiva certidão, em 

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

242 – 360/344/523.01 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de certidão 

de propriedade horizontal ============================================== 

========== Oriundo da Firma ERNESTO DE MATOS & MALAIA, LD.ª, presente à 

reunião o pedido de certidão para constituição, em regime de propriedade horizontal, de 

um edifício constituído por duas fracções que se destinam a habitação e garagem e 

arrumos, sitas no lote n.º 7, no loteamento a que se refere o alvará n.º 05/02, na 

localidade do Barracão, Freguesia de Sever. ---------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 122-

OS/DPOM/07, datada de 29 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

parecer favorável. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no artigo 

1421.º, do Código Cívil e, consequentemente, emitir a respectiva certidão, em 

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

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

========== Resolvidos os quatro assuntos precedentes, o Vereador ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, regressou à reunião. ============================ 

243 – 360/344/133.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de certidão 

de propriedade horizontal ============================================== 

========== Oriundo do Senhor LEONEL GOMES BARRADAS, presente à reunião o 

pedido de certidão para constituição, em regime de propriedade horizontal, de um 

edifício constituído por três fracções que se destinam a habitação e armazém agrícola, 

sitas no lugar denominado “Sancha”, na localidade de Beira Valente, Freguesia de 

Leomil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

OS/DPOM/07, datada de 29 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

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

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no artigo 
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1421.º, do Código Cívil e, consequentemente, emitir a respectiva certidão, em 

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

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

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

directamente respeito ao Vereador ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, 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. ======================== 

244 – 360/347/000 – OBRAS PARTICULARES – Loteamentos Urbanos – Operação 

de loteamento – Alteração de Projecto da Operação de Loteamento ============ 

========== Oriundo da Firma ERNESTO DE MATOS & MALAIA, LD.ª, presente à 

reunião o projecto de infraestruturas, relativamente às alterações introduzidas na 

operação de loteamento que pretende levar a efeito no lugar denominado “Fontainhas”, 

na localidade da Granjinha, Freguesia de Sever. -----------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 16-LS/DPOM/07, 

datada de 27 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

projecto de alterações da operação de loteamento e emitir o respectivo alvará. ======= 



 FlFlFlFl.298 
______________ 

 
                                                           07.07.04 

 
Liv º .  129L iv º .  129L iv º .  129L iv º .  129     

                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 

                                                                   

 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador ANTÓNIO HUMBERTO 

PAIVA MATOS, regressou à reunião. ======================================= 

245 – 360/347/04.89 – OBRAS PARTICULARES – Loteamentos Urbanos – Alteração 

de operação de loteamento ============================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Firma 

CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LD.ª , relativamente à alteração da operação de 

loteamento que pretende levar a efeito no lugar denominado “Outeiro do Sino”, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião a resposta à audiência, por escrito, que 

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

que,  pelos motivos alí descritos, solicita a aprovação da operação de loteamento. -------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 18-

LS/DPOM/2007, datada de 29 de Junho, último, 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, admitir a implantação proposta 

pela requerente. Relativamente à área de cedência, deverá ser garantida a área 

necessária para a rectificação do perfil do caminho público existente a poente, nos 

termos do projecto de arquitectura aprovado por Despacho, datado de 13 de Abril de 
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2000, em nome de CARVALHO & SILVA, a que se refere o Processo de Obras 

Particulares nº. 54/2000, e reaprovado em deliberação tomada em reunião ordinária 

realizada em 27 de Janeiro de 2003, exarada a folhas 76, ponto 73, do livro de actas 

107. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, no que concerne às áreas de 

cedência ao domínio público, solicitar, nesta fase, a indicação das respectivas áreas no 

âmbito da operação deste loteamento. ====================================== 

246 – 360/347/04.99 – OBRAS PARTICULARES – Loteamentos Urbanos – Auto de 

vistoria para efeitos de recepção definitiva das obras de urbanização e 

correspondente libertação de caução ==================================== 

========== Oriundo da Firma DESENVUR, Empreendimentos de Desenvolvimento 

Urbanístico, Ld.ª, presente à reunião o pedido da recepção definitiva das obras de 

urbanização a que se refere o alvará de loteamento n.º 02/01, sito no lugar denominado 

“Pedreguais”, na localidade e Freguesia de Leomil. -------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da Comissão de Vistoria, a mesma emitiu o 

auto de vistoria para efeitos de recepção definitiva das obras de urbanização e 

correspondente libertação de caução, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de recepção 

definitiva e libertar a respectiva caução. ===================================== 

247 – 360/997/000 – OBRAS PARTICULARES – Legislação – Novo Regime jurídico 
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dos estabelecimentos de restauração e bebidas ============================ 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES, presente à reunião a circular n.º 70/2007, datada de 19 de Junho, que 

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

que, pelos motivos alí descritos, informa das novas disposições legais relativas ao novo 

regime jurídico a que fica sujeita a instalação e modificação de estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19 de Junho. ----  

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

248 – 360/998/000 – OBRAS PARTICULARES – Estimativas Orçamentais ======== 

========== Oriundo da AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e 

Obras Públicas, presente à reunião o ofício circular, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente às estimativas 

orçamentais de obras sujeitas a licenciamento municipal, tendo em vista o cumprimento 

do disposto no n.º 3, do art.º 31º., do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro. ------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o valor fixado em 

reunião ordinária, realizada em 07 de Junho de 2006, exarada a folhas 151, ponto 140, 

do livro de actas 125, relativamente ao preço médio por metro quadrado de construção 

relativamente aos Arrumos, Caves, Sótãos, Anexos e Agro-Pecuária, cujo preço se 

mantém em € 150 (cento e cinquenta euros). ----------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, actualizar os restantes indicadores 

de acordo com os seguintes valores: --------------------------------------------------------------------- 
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 1. HABITAÇÃO SOCIAL - € 300 (trezentos euros), por m2; -------------------------------------- 

 2. HABITAÇÃO CORRENTE - € 400 (quatrocentos euros), por m2; --------------------------- 

 3. CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL - € 200 (duzentos euros), por m2. =============== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Instrução” 

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

========== Tendo em conta que os dois assuntos que se seguem dizem respeito a 

uma decisão da Direcção Regional de Educação do Norte, e dado que a Vereadora, 

ISABEL MARIA SOARES PINTO, ocupa o cargo de Coordenadora do CAE do Douro 

Sul, a mesma foi autorizada a ausentar-se da reunião. ========================== 

249 – 710/714/300 - ENSINO PRÉ E PRIMÁRIO  – Fusão do Agrupamento Vertical de 

Escolas de Moimenta da Beira com a Escola Secundária/3, Dr. Joaquim Dias 

Rebelo – Conhecimento da deliberação da Assembleia Municipal  ============== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 29, 

datado de 21 de Junho, último, acompanhado do ponto da acta, parte respectiva, que 

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

dando conta da deliberação tomada em sessão ordinária realizada na mesma data, 

relativamente à fusão do Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira com a 

Escola Secundária/3 “Dr. Joaquim Dias Rebelo”. -----------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da deliberação da Assembleia 

Municipal, cujas conclusões reforçam as posições já assumidas neste Órgão Executivo, 
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reiterando que as mesmas nada têm a ver com os responsáveis locais envolvidos neste 

processo, mas tão só contestam uma decisão unilateral e ilegal assumida pela Direcção 

Regional de Educação do Norte. --------------------------------------------------------------------------

----- Neste sentido, o Senhor Presidente informou que a providência cautelar seguiu já 

para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu. ==============================   

250 – 710/714/300 - ENSINO PRÉ E PRIMÁRIO  – Reordenamento da Rede Escolar 

em 2007/2008 ======================================================== 

========== Oriundo da Direcção Regional de Educação do Norte, presente à reunião, 

um ofício com a referência 034761, datado de 18 do corrente mês, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, informando das 

situações de reordenamento do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico e 

Reordenamento dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, no âmbito do processo de 

reordenamento da rede escolar do Município de Moimenta da Beira, para o ano lectivo 

2007/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- Mais foi deliberado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Vereadores do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, informar a Direcção Regional de 

Educação do Norte que deverá assumir os encargos relacionados com os transportes, 

conforme está legalmente estipulado, e que a Câmara está disponível para acolher este 

reordenamento, designadamente nos alunos deslocados da EB1 de Cabaços para a 

EB1 de Baldos, desde que a DREN assuma os encargos inerentes à criação de 
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condições para o fornecimento de refeições dos alunos. ------------------------------------------- 

----- Ainda a propósito do segundo parágrafo do ofício da DREN, em apreço, que refere 

a fusão das Escolas EB2 de Moimenta da Beira e Escola Secundária/3 “Dr. Joaquim 

Dias Rebelo”, o Senhor Presidente e os Vereadores do PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA não concordaram com o conteúdo do mesmo, porque fere claramente a 

proposta inscrita na Carta Educativa aprovada pela Câmara e pela Assembleia 

Municipal, estranhando que, nesta comunicação da DREN, seja referido apenas o 

reordenamento do 2º. e 3º. Ciclos do Ensino Básico, e não do Ensino Pré-Escolar, 1º. 

Ciclo e do Ensino Secundário, facto que não está de acordo com a sua determinação 

anterior comunicada pelo ofício nº 21609, datado de 11 de Abril, último, de que foi dado 

conhecimento à Câmara pela Coordenação Educativa do Douro Sul, pelo fax nº. 212/07, 

de 03 de Maio de 2007, onde se comunicava a fusão do Agrupamento Vertical de 

Escolas de Moimenta da Beira com a Escola Secundária/3, o que aliás já ocorreu. --------

----- Neste contexto, mais foi referido pelo Senhor Presidente e pelos Vereadores do 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA que estão sem saber em que situação fica o Ensino 

Pré-Escolar e o 1º. Ciclo, no Município de Moimenta da Beira, já no próximo ano lectivo 

de 2007/2008, uma vez que, desta comunicação, resulta que apenas haverá fusão das 

Escolas EB 2 de Moimenta da Beira e Escola Secundária/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo. == 

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

========== Resolvido os dois assuntos anteriores, a Vereadora, ISABEL MARIA 

SOARES PINTO, regressou à reunião. =====================================  
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251 – 710/714/300 - ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO – Fusão 

do Agrupamento Vertical de Escolas com a Escola Secundária/3 ============== 

========== Oriundo do Sindicato dos Professores da Região Centro, presente à 

reunião um “e-mail”, datado de 12 de Junho, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, cujo conteúdo se relaciona 

com a tomada de posição sobre a fusão do Agrupamento Vertical de Escolas com a 

Escola Secundária/3. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- A propósito, a Vereadora, ISABEL MARIA SOARES PINTO, ditou para a acta a 

seguinte declaração:-------------------------------------------------------------------------------------------

----- “As pessoas, as organizações, têm todo o direito de se pronunciarem e de 

discordarem das questões que entendem. Mas este Sindicato utiliza, no caso presente, 

uma linguagem claramente grosseira e desrespeitosa contra a comunidade educativa de 

Moimenta da Beira, ao chamar de “coisa” ao Agrupamento, colocando em causa os 

órgãos de gestão das escolas, que, “por acaso”, são pessoal docente, e a sua relação 

com os pais e encarregados de educação”. ================================== 

252 – 720/725/000 – SERVIÇOS DE SAÚDE – Alteração do horário de 

funcionamento do Centro de Saúde de Moimenta da Beira – Cessação do Serviço 

de Atendimento Permanente - Conhecimento da deliberação da Assembleia 

Municipal ===========================================================  

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 30, 
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datado de 21 de Junho, último, acompanhado do ponto da acta, parte respectiva, que 

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

dando conta da deliberação tomada em sessão ordinária realizada na mesma data, 

relativamente à alteração do funcionamento do Centro de Saúde de Moimenta da Beira 

e ao encerramento do respectivo Serviço de Atendimento Permanente. ----------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da deliberação da Assembleia 

Municipal, assumindo a posição de princípio recomendada por este órgão deliberativo, 

que objectivamente se traduz na absoluta necessidade de reintegrar um serviço de 

atendimento equiparado ao “Ex- SAP”, quer quanto ao nível das prestações, quer quanto 

aos horários praticados, bem como garantir para breve a prometida instalação do 

Serviço de Urgência Básica. --------------------------------------------------------------------------------

----- Neste sentido, tendo em vista a negociação destes pressupostos, o Senhor 

Presidente informou que foi já requerida uma reunião, com carácter de urgência, ao 

Senhor Ministro da Saúde, até porque recentes acontecimentos e incidentes têm 

reforçado a ideia que o actual modelo de funcionamento do Centro de Saúde não serve 

nem salvaguarda as reais necessidades da população na área da saúde. -------------------- 

----- A propósito deste assunto, o Vereador do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, LUÍS 

CARLOS PEREIRA DA SILVA, prestou a declaração de voto que se segue, a qual é 

igualmente corroborada, “ipsis verbis”, pelo Vereador JORGE DE JESUS COSTA:---------

--------------------------------------- DECLARAÇÃO DE VOTO -------------------------------------------

----- “O que vou referir é uma declaração de voto sobre a matéria acabada de ser 
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votada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Por uma questão de coerência, de rigor processual e em nome da verdade, 

pretendo prestar os seguintes esclarecimentos a este órgão executivo que, no fundo, 

traduzem a minha posição face ao serviço de saúde do Concelho de Moimenta da Beira 

e, mais concretamente, ao que se refere à temática do encerramento do Serviços de 

Apoio Permanente e à reestruturação da Rede de Urgências.-------------------------------------

----- A propósito da informação da Administração Regional de Saúde do Centro, 

constante da acta da reunião da Câmara Municipal datada de 06 de Junho último, tive a 

oportunidade de votar favoravelmente a deliberação que se consubstanciou em 

submeter o assunto à apreciação da Assembleia Municipal. --------------------------------------

----- Posteriormente, tive conhecimento da proposta aprovada, por unanimidade, pela 

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira. ---------------------------------------------------------

----- O referido documento da Assembleia Municipal recomendou à Câmara Municipal 

“…que deve, com brevidade, proceder às diligências necessárias para a concretização 

dos pontos da proposta:” ------------------------------------------------------------------------------------

----- Em bom rigor, como acima referi, no seguimento da recomendação da Assembleia 

Municipal, deve a Câmara Municipal deliberar no sentido de ser marcada uma audiência 

com o Senhor Ministro da Saúde, a fim de discutir com o Ministério da Saúde os três 

primeiros pontos constantes da proposta da mesma Assembleia Municipal. ------------------

----- A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, até ao momento, ainda não deliberou 

quanto à marcação da audiência com o Senhor Ministro da Saúde. Essa diligência é, em 
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bom rigor, a primeira a dever ser tomada para que os pontos da proposta que interessa 

discutir com o Ministério da Saúde sejam abordados na audiência com o Ministro da 

pasta competente. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sucede que o Senhor Presidente da Câmara, no desejo de encurtar caminho e 

atendendo à brevidade que a Assembleia Municipal sugeriu, já solicitou ao Ministério da 

Saúde a marcação de uma audiência com os representantes desta autarquia. É, pois, 

mister que, através da competente deliberação, se ratifique, nos termos da lei, o pedido 

de audiência formulado pelo Senhor Presidente da Câmara. --------------------------------------

----- Ainda em nome do rigor e tendo por fundamento os novos factos e conhecimentos 

sobre o referido assunto relativo ao serviço de saúde no Concelho, desejo expressar as 

seguintes opiniões: --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em primeiro lugar, lamentar os caminhos ínvios que têm sido trilhados pelos 

Vereadores do Partido Socialista que, em busca de louros, têm pautado a sua conduta 

em nome dos interesses partidários, colocando-os acima dos interesses das populações 

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

-----  Factos recentes têm vindo a mostrar que o Partido do Governo favoreceu, em vez 

da competência e das provas dadas, a incompetência, o despautério e os filiados de 

longa data no Partido (veja-se o caso de Vieira do Minho e de Braga recentemente 

noticiados por toda a comunicação social). Tudo isso visando a  implementação de um 

política de tendência centralista, facciosa, propagandista, de ânsia pelo poder e 

arrogante, cujas áreas de intervenção não conhecem limites, não sendo, como se 



 FlFlFlFl.308 
______________ 

 
                                                           07.07.04 

 
Liv º .  129L iv º .  129L iv º .  129L iv º .  129     

                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 

                                                                   

 

impunha, devidamente ponderadas as consequências daí resultantes. ------------------------

----- Em segundo lugar por o ora declarante ter como valor de magna importância a 

lealdade, quando integrado num grupo. -----------------------------------------------------------------

----- É que, se as circunstâncias aconselhavam ou talvez mesmo impusessem que o ora 

declarante, a propósito da comunicação da A.R.S. Centro, desde logo tivesse proposto 

que a Câmara Municipal, face a tal comunicação, sem mais, deliberasse no sentido de 

instaurar uma providência cautelar contra a A.R.S. Centro e também, com igual 

oportunidade, recomendasse às populações do Concelho que tomassem iniciativas 

tendentes à defesa da manutenção de um Serviço de Atendimento Permanente até à 

implementação do SUB - Serviço de Urgência Básico -, todavia, a lealdade, o espírito de 

grupo e a consciência do colectivo motivaram uma adesão ao voto expresso na acta da 

reunião de 06 de Junho, a propósito deste assunto. -------------------------------------------------

----- Por outras palavras, afirmo que teria gostado mais de ter sustentado uma votação 

do tipo daquela que, galhardamente, e de modo corajoso, foi tomada pelos Vereadores 

da Câmara Municipal de Vendas Novas e outras. ----------------------------------------------------

----- Esta minha declaração, em parte, vem satisfazer o meu “alter ego”, visto que, para a 

posteridade, fica gravado não só o que fiz, mas, sobretudo, o que gostava de ter feito”. --            

----- Ainda a propósito deste assunto, a Vereadora, ISABEL MARIA SOARES PINTO, 

ditou para a acta a seguinte declaração: ----------------------------------------------------------------

----- “Relativamente ao funcionamento do Centro de Saúde, não tenho em meu poder 

dados que permitam concluir pelo referido mau funcionamento”. ================== 
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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 

19H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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