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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE AGOSTO DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 19/06  

========== Aos trinta dias do mês de Agosto do ano de dois mil e seis, nesta Vila de 

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

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

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

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

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

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

FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO 

PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os restantes 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 nº. 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. ===================================== 

02. - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
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02.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 

060 – 150/167/500 – LICENÇAS POLICIAIS – Licenciamento de máquina conhecida 

por “espanta pássaros”, em espaço rural ================================= 

========== Oriundo dos Senhores ERNESTO BERNARDINO DA SILVA e 

ALBERTINA DIAS DA SILVA, residentes em Alvite, na qualidade de agricultores, 

presente à reunião uma exposição dando conta da necessidade de instalar uma 

máquina conhecida por “espanta pássaros”, a fim de evitar os prejuízos causados pelos 

javalis na destruição de grande quantidade de milho destinado à produção de alimentos 

para animais, considerando que esta actividade é a que garante o sustento das 

respectivas famílias. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- A referida exposição vem acompanhada da informação da Fiscalização Municipal, 

nº. 473/FISC, datada de hoje, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual deixa à consideração da Câmara o 

licenciamento pretendido, nos termos do Regulamento Geral sobre o Ruído, devendo 

ser tido em atenção o prazo, horário e a colocação de tapa chamas. --------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, licenciar a instalação da 

referida máquina “espanta pássaros”, por um período de três semanas, cujo horário de 

utilização deve ser compreendido entre as dezanove e as vinte e quatro horas, devendo 

os requerentes providenciarem a colocação na máquina do dispositivo tapa chamas, 

conforme legalmente previsto. ============================================ 

061 – 160/188/007 – CEMITÉRIOS – Construção, reconstrução e outras obras 
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executadas por particulares – Autorização ================================ 

========== Oriundo da Senhora ELISA MARIA BENTO DA GUIA PEREIRA, residente 

nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião um pedido de autorização de 

junção da campa com o nº. 39, sita no talhão nº. 2, do Cemitério Municipal, às duas 

campas contíguas que possui, com vista a anular uma pequena passagem entre elas e, 

em contrapartida, criar um maior espaço de acesso e passagem relativamente às 

sepulturas que as rodeiam. ---------------------------------------------------------------------------------

----- O processo vem acompanhado de informação da Fiscalização Municipal, nº. 

475/FISC, e do Parecer do Gabinete Jurídico, documentos datados de hoje, que nesta 

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

emitindo parecer favorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que, da junção proposta, resultam maiores benefícios 

no acesso a todas as campas circundantes, incluindo a da requerente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 77º., do Regulamento do Cemitério 

Municipal, deferir a pretensão da requerente, autorizando a intervenção projectada. === 

062 – 380/383/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Entroncamento no Bairro de Nª Srª de Fátima ============================== 

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

reunião o ofício n.º 144/2006, datado de 30 de Junho, último, registado em 04 de Julho, 

último, sob o nº 4979, solicitando a intervenção desta Câmara Municipal no sentido de 

suprimir o estacionamento existente entre as Ruas D. Afonso Henriques e Prof. António 
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Seves, nesta Vila de Moimenta da Beira, devido ao facto de, no local em causa, 

acontecerem com frequência acidentes. ----------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico, 

LUIS MANUEL FILIPE DA SILVA,  o mesmo prestou a seguinte informação:-----------------

----- "A presente informação surge perante a exposição apresentada pela Junta de 

Freguesia de Moimenta da Beira relativa ao alegado perigo na circulação automóvel que 

se regista na intercepção entre a Rua D. Afonso Henriques e a Rua Prof. António Séves, 

no Bairro de N.ª Sr.ª de Fátima, em Moimenta da Beira.--------------------------------------------

----- Na realidade, com a execução há cerca de três anos de um novo arruamento na 

continuação da R. Prof. António Séves, (entretanto, denominado de Av. da Liberdade), o 

tráfego automóvel aumentou exponencialmente nas vias e intercepção viária em causa.-

----- O traçado rectilíneo da R. Prof. António Séves e da Av. da Liberdade, a largura 

considerável das mesmas, bem como a qualidade dos seus pavimentos, levam a que as 

velocidades praticadas sejam consideráveis e menos apropriadas para vias com o 

carácter urbano destas.---------------------------------------------------------------------------------------

----- Pela razão apontada, a mudança de direcção na intercepção entre a Rua D. Afonso 

Henriques e a Rua Prof. António Séves / Av. da Liberdade é, por vezes, difícil e 

arriscada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A manobra em causa surge ainda mais dificultada quando a falta de visibilidade 

surge agravada pelos veículos parqueados nos lugares existentes para o efeito na R. 

Prof. António Séves.-------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Na realidade, a anulação desses lugares públicos de estacionamento, (que, atenda-

se, são os únicos existentes na R. Prof. António Séves), melhoraria inquestionavelmente 

as condições de visibilidade, principalmente, para quem pretende tomar a direcção da R. 

Prof. António Séves ou da Av. da Liberdade vindo da R. D. Afonso Henriques.---------------

----- No entanto, estejamos cientes que a supressão destes lugares de estacionamento, 

para além de ser ingrata para quem deles necessita, (já que na rua em causa deixa de 

haver qualquer outro lugar para o efeito), não irá, certamente, contribuir para que as 

velocidades praticadas no local diminuam.-------------------------------------------------------------- 

----- Neste caso, atenda-se que, por outro lado, ao criarem-se melhores condições de 

visibilidade para quem vem da R. D. Afonso Henriques, estaremos também a criar 

melhores condições de visibilidade para quem circula na R. Prof. António Séves / Av. da 

Liberdade, o que, poderá conferir maior confiança a estes últimos e, assim, pratiquem 

ainda maiores velocidades.----------------------------------------------------------------------------------

----- Neste contexto, entende-se que, para além de se ponderar a supressão dos lugares 

de estacionamento em causa, em alternativa, dever-se-ia, eventualmente, estudar 

formas de redução das velocidades praticadas.------------------------------------------------------- 

----- Neste capítulo, deverá a Câmara Municipal ponderar a supressão dos lugares de 

estacionamento em causa."--------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que esta Câmara tinha já intenção de regular o trânsito 

de forma mais segura neste cruzamento, à semelhança do que já fez na Rua do Farol, 

entre a Rua Bento de Moura e a Rua Prof. António Séves, e face à disponibilidade de 
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alternativas de ligação, quer ao Bairro de N. S. de Fátima, quer à urbanização Sol 

Nascente, a mesma deliberou, por unanimidade, solicitar à Divisão de Estudos e 

Planeamento Estratégico que proceda à reorientação do trânsito no referido 

cruzamento, estabelecendo o sentido proibido na Rua D. Afonso Henriques, entre a Rua 

Latino Coelho e a Rua Prof. António Séves, no sentido ascendente, e criando 

adequadas alternativas com os respectivos sentidos obrigatórios, aproveitando, 

principalmente, as ruas que convergem para a referida urbanização. ============ 

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

========== Quando eram 13H00, o Senhor Presidente da Câmara interrompeu a 

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

pelas 14H30. ======================================================== 

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

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

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

02.02  - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

063 – 210/207/000 – CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL – Época Desportiva 

2006/2007 - Pedido de atribuição de subsídio  ============================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião realizada em 16 do 

corrente mês, exarada a folhas 31, ponto 30, deste livro de actas, em que foi deliberado 

ponderar melhor os critérios de apoio e ajudas financeiras aos clubes de futebol do 
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Município, presente à reunião um ofício do Clube referenciado em epígrafe, datado de 

20 de Julho, último, registado em 28 do mesmo mês, sob o nº. 5632, solicitando a 

atribuição de um subsídio para a época desportiva 2006/2007. ---------------------------------- 

----- 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 D.L. 

nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 04/040701, onde, em 30 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

56.116,56 (cinquenta e seis mil, cento e dezasseis euros e cinquenta e seis cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 0101, e projecto nº 38/2004, no montante de € 54.365,81 (cinquenta e quatro mil, 

trezentos e sessenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos cêntimos). ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Clube Desportivo de 

Leomil um subsídio no montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), para a época 

desportiva 2006/2007, a pagar em duodécimos, que inclui o subsídio de € 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos euros), atribuído, por conta, na referida reunião realizada em 16 do 

corrente mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o referido Clube que o 

subsídio, agora atribuído, contempla o montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), 

destinado a comparticipar as despesas com uma equipa das camadas jovens, e que 

deve assumir os encargos da utilização de equipamentos e viaturas municipais, de 
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acordo com os respectivos regulamentos municipais. =========================== 

064 – 210/207/000 – CLUBE DE DESPORTO E RECREIO DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Época desportiva 2006/2007 – Pedido de atribuição de subsídio  =============== 

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

16 do corrente mês, exarada a folhas 31, ponto 30, deste livro de actas, em que foi 

deliberado ponderar melhor os critérios de apoio e ajudas financeiras aos clubes de 

futebol do Município, presente à reunião um ofício do Clube referenciado em epígrafe, 

datado de 23 do corrente mês, e registado em 25 do mesmo, sob o nº. 6284, solicitando 

a atribuição de um subsídio para a época desportiva 2006/2007. -------------------------------- 

----- 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 artigo. 3º., do 

D.L. nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 04/040701, onde, em 30 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

56.116,56 (cinquenta e seis mil, cento e dezasseis euros e cinquenta e seis cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 0101, e projecto nº 38/2004, no montante de € 54.365,81 (cinquenta e quatro mil, 

trezentos e sessenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos cêntimos). ------------------------ 

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

Recreio de Moimenta da Beira um subsídio no montante de € 50.000,00 (cinquenta mil 

euros), para a época desportiva 2006/2007, a pagar em duodécimos, que inclui o 
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subsídio de € 5.000,00 (cinco mil euros), atribuído, por conta, na referida reunião 

realizada em 16 do corrente mês. -------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o referido Clube que o 

subsídio, agora atribuído, contempla o montante de € 15.000,00 (quinze mil euros), 

destinado a comparticipar as despesas com as três equipas das camadas jovens, e que 

deve assumir os encargos da utilização de equipamentos e viaturas municipais, de 

acordo com os respectivos regulamentos municipais. =========================== 

065 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL - GENTE DA NAVE - 

ALVITE - Época desportiva 2006/2007 – Pedido de atribuição de subsídio  ======= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião realizada em 16 do 

corrente mês, exarada a folhas 31, ponto 30, deste livro de actas, em que foi deliberado 

ponderar melhor os critérios de apoio e ajudas financeiras aos clubes de futebol do 

Município, presente à reunião um ofício do Clube referenciado em epígrafe, datado e 

registado em 25 do corrente mês, sob o nº. 6285, solicitando a atribuição de um subsídio 

para a época desportiva 2006/2007. --------------------------------------------------------------------- 

----- 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 artigo. 3º., do 

D.L. nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 04/040701, onde, em 30 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

56.116,56 (cinquenta e seis mil, cento e dezasseis euros e cinquenta e seis cêntimos), 
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estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 0101, e projecto nº 38/2004, no montante de € 54.365,81 (cinquenta e quatro mil, 

trezentos e sessenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos cêntimos). ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de 

Promoção Social Gente da Nave, de Alvite, um subsídio no montante de € 25.000,00 

(vinte e cinco mil euros), para a época desportiva 2006/2007, a pagar em duodécimos, 

que inclui o subsídio de € 3.000,00 (três mil euros), atribuído, por conta, na referida 

reunião realizada em 16 do corrente mês. -------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o referido Clube que o 

subsídio, agora atribuído, contempla o montante de € 5.000,00 (cinco mil euros),  

destinado a comparticipar as despesas com uma equipa das camadas jovens, e que 

deve assumir os encargos da utilização de equipamentos e viaturas municipais, de 

acordo com os respectivos regulamentos municipais. =========================== 

066 – 210/207/000 – CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL – Projecto para 

implementação da modalidade desportiva de Atletismo- Pedido de atribuição de 

subsídio  =========================================================== 

========== Oriundo do Clube em epígrafe, presente à reunião um ofício, datado de 08 

de Junho, último e registado em 19 do mesmo mês, sob o nº. 4597, solicitando a 

atribuição de um subsídio para a implementação da modalidade de Atletismo, no nosso 

Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Vereador do Desporto, LUIS CARLOS PEREIRA DA 
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SILVA,  o mesmo prestou a seguinte informação:---------------------------------------------------- 

----- "A Câmara Municipal de Moimenta da Beira promove a prática do Desporto, neste 

Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A motivação e a sensibilização para a prática desportiva, constitui, assim, um dos 

objectivos que esta Autarquia tenta incutir junto dos seus Munícipes, designadamente no 

que concerne à modalidade de ATLETISMO:---------------------------------------------------------- 

----- O Clube Desportivo de Leomil é, em nossa opinião, face com antecedentes, neste 

Município, uma Instituição desportiva vocacionada  para a prática desta modalidade, nos 

seus vários escalões etários, masculinos e femininos.----------------------------------------------- 

----- Isso mesmo nos é demonstrado no Plano de Actividades de 2006/2007, pois os 

objectivos do Clube passam pela constituição de equipas nos escalões de formação, 

dando especial atenção aos atletas mais jovens.------------------------------------------------------ 

----- Consideramos, portanto, que estão reunidas condições para que este projecto tenha 

sustentação e solidez desportiva.-------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto aos apoios solicitados, consideramos, a nível logístico, que esta Câmara 

Municipal pode vir a disponibilizar transporte para algumas provas e para alguns treinos 

de carácter mais específico, tendo em conta o que, em matéria de transportes, vier a ser 

disciplinado no respectivo regulamento.------------------------------------------------------------------ 

----- Ao nível financeiro consideramos que a verba solicitada se enquadra, 

aproximadamente, dentro da realidade do que são os custos do desporto hoje em dia e 

que se inserem no contexto do plano de actividades apresentado. ------------------------------
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----- Do mesmo modo, consideramos oportuno e interessante, colaborar com o Clube 

Desportivo de Leomil, na realização, neste Município, de uma prova de atletismo de 

carácter oficial.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Consideramos, igualmente, este projecto desportivo, que é apresentado por uma 

associação desportiva concelhia, um projecto credível e com objectivos claros, para 

além de reconhecermos que iniciativas desta natureza, em que a autarquia assume um 

papel de parceiro promotor e não o principal organizador e dinamizador das actividades, 

são saudáveis.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Consideramos, finalmente, que com o apoio a mais um projecto desportivo, a 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira, reforça a sua intenção em dinamizar os Clubes 

Desportivos contribuindo, assim, decididamente, para a promoção do desporto e para o 

bem estar físico da população, deste Município”. ----------------------------------------------------- 

----- 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 artigo. 3º., do 

D.L. nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 04/040701, onde, em 30 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

56.116,56 (cinquenta e seis mil, cento e dezasseis euros e cinquenta e seis cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 0101, e projecto nº 38/2004, no montante de € 54.365,81 (cinquenta e quatro mil, 

trezentos e sessenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos cêntimos)”. ----------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Clube Desportivo de 

Leomil um subsídio no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), a pagar em 

duodécimos, para implementação da modalidade de atletismo, nos termos do plano de 

actividades apresentado. ================================================ 

067 – 210/207/000 – ESCOLA PRÁTICA DE ANDEBOL – Época desportiva 

2006/2007 – Atribuição de subsídio ====================================== 

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

16 do corrente mês, exarada a folhas 32, ponto 30, deste livro de actas, em que foi 

deliberado criar condições financeiras, através de uma alteração orçamental, presente à 

reunião um ofício, datado de 07 do corrente mês, registado em 10 do mesmo mês, sob o 

nº. 5934, solicitando a atribuição de apoio financeiro e logístico para a época desportiva 

que se avizinha, que inclui a participação nos campeonatos nacionais da modalidade. --- 

----- 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 artigo. 3º., do 

D.L. nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 04/040701, onde, em 30 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

56.116,56 (cinquenta e seis mil, cento e dezasseis euros e cinquenta e seis cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 0101, e projecto nº 38/2004, no montante de € 54.365,81 (cinquenta e quatro mil, 

trezentos e sessenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos cêntimos). ------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Escola Prática de 

Andebol um subsídio no montante de € 20.000,00 (vinte mil euros), para a época 

desportiva 2006/2007, a pagar em duodécimos. ------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que esta Associação assuma os 

encargos da utilização de equipamentos e viaturas municipais, de acordo com os 

respectivos regulamentos municipais. ====================================== 

068 – 210/207/000 – CASA DO ESTUDANTE – Instituição Particular de 

Solidariedade Social - Pedido de atribuição de subsídio  ===================== 

========== Oriundo da Instituição em epígrafe, presente à reunião um Fax, datado e 

registado em 26 de Maio, último, sob o nº. 3934, solicitando a atribuição de um subsídio 

destinado a minimizar as dificuldades das despesas do dia a dia. ------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Técnica Assessora Principal de Serviço Social, MARIA 

MADALENA L. R. SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a seguinte informação: ------- 

----- "Confirmo que a Instituição “Casa do Estudante” acolheu um jovem deste município, 

concretamente de Cabaços, por intermédio da Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens, numa situação dramática ocorrida no ano transacto, pois encontrava-se em 

situação de abandono. Actualmente encontra-se bem integrado, frequenta o ensino e 

tem projecto de vida.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No entanto quando os Técnicos da Comissão foram levá-lo para a instituição de 

acolhimento aperceberam-se que as boas condições humanas e Técnicas não tinham 

correspondência ao nível de equipamento. A Instituição tem boas condições 
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habitacionais, exemplares, pois encontra-se integrado num bloco residencial. Era muito 

pobre em mobiliário e o existente estava profundamente degradado. Notava-se 

nitidamente o esforço dos responsáveis para tornar o ambiente acolhedor, mas pode 

dizer-se a miséria de apoio para equipamento saltava á vista.-------------------------------------  

----- Apesar da comparticipação da Segurança Social, não são acautelados a aquisição 

de roupa para os moradores e o pagamento de despesas com actividades, como 

informática, música, etc. Os jovens vivendo na comunidade têm garantido a participação 

nestas actividades em igualdade com os seus colegas. A Instituição encontra-se bem 

dotada de Técnicos e tudo isto são encargos que oneram os orçamentos.-------------------- 

----- Questionadas as responsáveis lamentaram a falta de apoio que a Instituição tem do 

ISSS, para além da mencionada comparticipação do acordo celebrado, e a falta de 

mecenato das empresas locais. Temos informação do bom funcionamento da instituição. 

A compreensão desta situação ultrapassa-nos. ------------------------------------------------------- 

----- Havia já proposto à recém criada Associação de Cabaços colaboração no sentido 

de que junto da população, nos meses de afluência de pessoas em férias, fosse feita 

uma angariação com vista á aquisição de mobiliário, doação do povo donde o jovem 

residia. Tenho conhecimento de que esta angariação se vai efectuar.-------------------------- 

----- Coincidentemente a Instituição utilizou a estratégia de apelar aos municípios de 

origem das crianças, com vista a minimizar o diferencial no orçamento.------------------------ 

----- Contactada a instituição com vista a especificar as necessidades, tenho 

conhecimento de que os donativos se destinam á aquisição do mobiliário e também a 
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objectos de decoração, mas também necessitavam de donativos periódicos para cobrir 

despesas correntes.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo em conta o exposto e porque foi muito difícil encontrar instituição que 

acolhesse um jovem com as características do que ali se encontra e também por todo o 

interesse demonstrado propunha que a Câmara Municipal, colaborasse no bom 

desenvolvimento do jovem, José Eduardo Costa não só atribuindo um subsídio á 

instituição para aquisição de mobiliário ou outro equipamento (lençóis, toalhas, etc), mas 

também, numa transferência regular para aquisição de roupa, por exemplo, dada a 

demissão efectiva da progenitora."------------------------------------------------------------------------ 

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

----- Mais se informa que este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do 

ponto 2.3.2. da execução orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no 

artº. 3º., do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 04/040801, onde em 22 do corrente mês, existia um 

saldo disponível de € 23.058,87 (vinte e três mil, cinquenta e oito euros e oitenta e sete 

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

2.3.2., código 0103 e projecto nº 20/2004, no montante de € 4.158,87 (quatro mil, cento 

e cinquenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos). ------------------------------------------------- 

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

um subsídio no montante de € 500,00 (quinhentos euros), destinado à aquisição de 

roupa e equipamento. ================================================== 
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069 – 210/207/000 - FESTAS DE S. JOÃO/2006 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

RECREATIVA DE MOIMENTA DA BEIRA - Atribuição de subsídio ============== 

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

19 de Julho, último, exarada a folhas 244, ponto 231, do livro de actas nº. 125, em que 

foi deliberado manifestar disponibilidade para atribuir à Associação Cultural e Recreativa 

de Moimenta da Beira um subsídio global até ao montante de 7.000,00 (sete mil euros), 

conforme se venha a reconhecer a necessidade na prestação de contas, novamente 

presente à reunião o referido assunto, com a seguinte informação da SECÇÃO DE 

CONTABILIDADE: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Mais se informa que este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do 

ponto 2.3.2. da execução orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no 

artº. 3º., do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 04/040701, onde em 18 do corrente mês, existia um 

saldo disponível de € 56.116,56 (cinquenta e seis mil, cento e dezasseis euros e 

cinquenta e seis cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais no objectivo 2.5.2., código 0101, e projecto nº 38/2004, com um montante de 

€ 54.365,81 (cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco mil e oitenta e um 

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

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

Recreativa de Moimenta da Beira um subsídio global até ao montante de € 7.000,00 

(sete mil euros), que inclui já o subsídio de € 3.565,81 (três mil, quinhentos e sessenta e 
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cinco euros e oitenta e um cêntimos), atribuído por conta na referida reunião realizada 

em 19 de Julho, último, para os mesmos fins propostos. ========================   

070 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2006 - 

5ªAlteração – 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 5ª. Alteração ao Orçamento, no montante de 

363.087,00 (trezentos e sessenta e três mil, e oitenta e sete euros) a que corresponde, 

igualmente, a 5ª. Alteração às Grandes Opções do Plano, no montante de € 372.322,82 

(trezentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e dois euros e oitenta e dois cêntimos), 

na coluna de inscrições/reforços, e de € 414.610,82 (quatrocentos e catorze mil, 

seiscentos e dez euros e oitenta e dois cêntimos), 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 25 do corrente 

mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

“Tesouraria” 

071  -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 29, que 
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acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 338.977,26 (trezentos 

e trinta e oito mil, novecentos e setenta e sete euros e vinte e seis cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais ..................................... €  231.176,47  

                                      b) Dotações Não Orçamentais.............................. €  107.800,79 

                                                                               TOTAL  ........................ €  338.977,26  

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

072 - 310/300/147 - ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTE AMBIENTAL 

DA BARRAGEM DA NAVE - Libertação da Garantia Bancária n.º  30.56131.3850 === 

========== Oriundo da Advogada MANUELA CARVALHO, constituinte da firma 

PROCINÉTICA – Engenharia do Ambiente, Lda, presente à reunião uma carta, datada 

de 20 de Junho, último, registada nesta Câmara sob o n.º 4794, em 26 do mesmo mês, 

com o seguinte teor: “Incumbe-me a minha constituinte Procinética – Engenharia do 

Ambiente, Ldª, por fusão, Simbiente – Engenharia e Gestão do Ambiente, se 

solicitar e requerer a V.Exª o seguinte: ------------------------------------------------------------------ 

----- Como é do conhecimento de V/EXª, inerente ao contrato 14/99 de 22 de Dezembro 

de 1999 – adjudicação do Estudo Prévio de impacte Ambiental da Barragem da 

Nave, foi prestada garantia bancária n.º 30.56131.3850, emitida em 6 de Dezembro 
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de 1999 a favor da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, a qual tem vindo 

sucessivamente a ser paga pela minha constituinte, o que já não se justifica! Apesar de 

várias diligências nesse sentido efectuadas (como – entre outras – resulta da cópia da 

notificação enviada em 15 de Outubro, que anexo) nada foi diligenciado pela Câmara no 

sentido de ser extinta a referida garantia! --------------------------------------------------------------- 

----- Pelo que solicito a V.Exª, se digne mandar diligenciar no sentido de ser 

imediatamente liberada a referida garantia. ----------------------------------------------------------- 

----- Para mais fácil identificação junto cópia do último aviso de débito. ------------------------ 

----- Certa da compreensão de V.Exª, e sem outro assunto, subscrevo-me atentamente, 

ficando a aguardar a urgente resolução do assunto em epígrafe.” ------------------------------ 

----- Relativamente a este assunto, o Chefe da Divisão de Obras Municipais, EDUARDO 

MANUEL MARTINS DA SILVA, prestou a informação n.º 187a/DOM/2006, datada de 28 

de Julho último, com o seguinte teor:---------------------------------------------------------------------

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

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

----- 1.º  Foi efectivamente celebrado um contrato n.º 14/99 para a elaboração do estudo 

em referência, no dia 22/12/1999, entre o Sr. Presidente da Câmara ( 1.º Outorgante ) e 

a Procinética, Engenharia do Ambiente, Lda. ( 2.º Outorgante ), segundo o qual o 2.º 

Outorgante forneceria o referido estudo pelo valor de 2.600.000$00 ( dois milhões e 

seiscentos mil escudos ), tendo sido prestada também pelo 2.º Outorgante para 

execução do contrato, a garantia bancária em referência no valor de 130.000$00, 
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correspondente a cinco por cento do valor da adjudicação; ---------------------------------------- 

----- 2.º  O referido estudo foi fornecido com a data de 22 de Dezembro de 1999, 

conforme se lê nas págs. 71 e 77 do mesmo, não constando, no entanto, qualquer 

registo oficial de entrada desta correspondência naquele mesmo dia e nos nossos 

serviços de secretaria; --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.º Importa desde já referir que o estudo em causa ainda não foi, até à presente 

data, objecto de aprovação pela entidade adjudicante, ou seja, pelo Sr. Presidente da 

Câmara; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4.º A firma adjudicatária envia uma carta datada em 15/10/2005, solicitando a 

libertação da garantia bancária já referida, alegando clara injustiça no continuado 

pagamento dos encargos que lhe são correspondentes, visto que a mesma continua 

ainda a produzir efeitos à presente data; ---------------------------------------------------------------- 

----- 5.º  O Regime Jurídico aplicável, Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, prevê no 

seu n.º 1 do Art.º 70.º que, passo a citar, (...) no prazo de trinta dias contados do 

cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário, a entidade 

adjudicante promove a libertação da caução prestada (...), pondo-se, claro está, apenas 

a questão à entidade adjudicante se as obrigações contratuais, por parte da 

adjudicatária, foram efectivamente cumpridas? Como contributo para obter a resposta 

cabal a esta questão estes serviços apenas poderão anexar o referido estudo, entregue 

em data incerta e ainda sem a necessária aprovação da entidade adjudicante; ------------- 

----- 6.º Assim, e porque parece ser o caso de nada obstar?! ao procedimento 
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consequente e previsto no Regime Jurídico, que seja do conhecimento destes serviços, 

entregue que foi o referido estudo, dever-se-á proceder à libertação da referida caução, 

sob pena de serem imputados à entidade adjudicante juros sobre a importância da 

caução, calculados sobre o tempo decorrido desde o dia seguinte ao termo do prazo de 

30 dias após o cumprimento?! de todas as obrigações da adjudicatária.” ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que este estudo tenha sido entregue fora de tempo, e o seu 

conteúdo não tenha sido validado, a Câmara deliberou, por unanimidade,  pelo contexto 

sectorial em que se insere no âmbito do projecto global, libertar a referida garantia 

bancária,. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, submeter o estudo de impacte 

ambiental à Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes, para se conhecer a 

utilidade do mesmo no âmbito do estudo prévio da construção da nova Barragem em 

curso. ============================================================== 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

073 - 310/301/020 - CONSTRUÇÃO DO CAMINHO RURAL DE MEIA ENCOSTA DE 

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

2.2.11.1.-T-2561 C.S.O.P.T. - Revisão de Preços ============================= 

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

24 de Maio, último, exarada a folhas 79, ponto 73, do livro de actas n.º 125, em que foi 

deliberado que este processo baixasse à DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, no sentido 

de ser submetido novamente à reunião de Câmara devidamente instruído com todos os 
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elementos e informações necessárias, de forma a esclarecer a discrepância e as razões 

verificadas entre o valor a pagar na revisão de preços inicialmente referido pelo Técnico 

Fiscal da obra e o valor acordado no Conselho Superior de Obras Públicas, presente à 

reunião a informação n.º INF181/DOM/2006, datada de 31 do mesmo mês, do Chefe da 

Divisão de Obras Municipais, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, com o seguinte 

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

------- “ Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- - O 1.º cálculo apresentado, elaborado por estes serviços em 26/02/2003, está em 

conformidade com o clausulado do contrato de adjudicação e diz respeito aos Autos de 

medição, em número de quatro, efectuados e subscritos pelos representantes do dono 

de obra, Eng.º João Pinto Cardoso, e da adjudicatária; --------------------------------------------- 

----- - O valor total obtido foi de 0,0 €, foi confirmado pelos serviços, com recurso ao 

mesmo software WINSIM, também utilizado pela adjudicatária, e ao abrigo do então em 

vigor Decreto-Lei n.º 348-A/86, de 16 de Outubro e do Decreto-Lei n.º 405/93 de 10 de 

Dezembro, uma vez que o contrato de adjudicação da empreitada remonta a 8 de 

Agosto de 1996, já lá vão praticamente 10 anos; ---------------------------------------------------

----- Deram-se entretanto cumprimento aos procedimentos consequentes e, só agora no 

passado dia 02/05/2006, volvidos cerca de três anos após o referido 1.º cálculo, é-me 

solicitada colaboração técnica, a qual importa esclarecer, resume-se simplesmente à 

utilização do software disponível no computador que me está adstrito, e só esta, porque 
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outra qualquer colaboração seria impossível e inadequada, uma vez que cabe ao fiscal 

e/ou representante do dono da obra, nomeado por este para o efeito, Eng.º João Pinto 

Cardoso, toda a responsabilidade do tratamento dos dados da mesma obra, 

nomeadamente aqueles que dizem respeito à elaboração e subscrição dos Autos de 

Medição e respectiva Revisão de Preços contratual, que é efectivamente o que se 

infere dos documentos oficiais que constituem o processo da empreitada. Repare-

se que o 1.º cálculo encontra-se rubricado pelo Eng.º João Pinto Cardoso, e constitui 

anexo à sua informação n.º13, datada em 26/02/2006, conforme realmente lhe compete;  

----- Nota importante: Quando o Eng.º João Pinto Cardoso, na sua comunicação 

dirigida ao Sr. Presidente da Câmara, com a ref.: ofício n.º 14/J.C.DOM, datado em 

4/05/2006, refere de forma efusiva e destacada, passo a citar, “ (...) O cálculo do 

Município foi efectuado pelo Chefe da DOM (...) Dado que o Chefe da DOM 

participou no cálculo das revisões (...) a intervenção no cálculo do Chefe da DOM 

(...) esquecendo-se do trabalho de equipa com o Chefe da DOM (...) “, o mesmo 

quase parece querer dividir com o Chefe da DOM uma suposta, mas não esclarecida por 

ele, divisão de responsabilidades. Quero que fique aqui desta forma e por mim 

esclarecido que a colaboração é uma constante da minha actuação funcional e, 

considero uma afronta grave à mesma, o aproveitamento indevido de uma atitude 

correcta,  com a clara intenção de escamotear ou distrair a atenção dos mais altos 

responsáveis desta Edilidade, em relação à avaliação da actuação de longa data deste 

funcionário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Em face destes esclarecimentos introdutórios e, espero definitivos, importa agora 

esclarecer, sob o ponto de vista técnico, as razões que levaram à obtenção dos valores 

de 0,0 € e 5.142,0 €, efectivamente tão diferentes, aconselhando desde já a consulta 

directa dos dados que se encontram na 1.ª página de cada um dos cálculos da revisão 

de preços: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No 1.º Cálculo, datado em 26/02/2003, lê-se Auto n.º 1, Auto n.º2, Auto n.º 3  e Auto 

n.º 4, com as respectivas datas de elaboração e valores contabilísticos; ---------------- 

----- No 2.º Cálculo, datado em 02/05/2006, lê-se Auto n.º 1, Auto n.º 2, Auto n.º 3, Auto 

n.º 4, Auto n.º 5, Auto n.º 6, Auto n.º 7, Auto n.º 8, Auto n.º 9 e Auto n.º 10, com as 

respectivas datas de elaboração e valores contabilísticos; ----------------------------------------- 

----- Conforme se infere imediatamente, os autos de medição não são os mesmos, pois 

não?! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Significa isto que, se não forem introduzidos no computador do Chefe da DOM 

os mesmos dados, este dito computador não irá fornecer os mesmos resultados!! 

O contrário levaria à inutilização do computador!! ----------------------------------------------- 

----- Voltamos à questão inicial que é: -------------------------------------------------------------------- 

----- Quem é efectivamente o responsável pelo fornecimento e tratamento dos dados 

relativos à empreitada em referência?! ------------------------------------------------------------------ 

----- Fica aqui claro que eu, enquanto Chefe da DOM, não tenho quaisquer dúvidas na 

resposta lógica e correcta: ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- É o fiscal da empreitada, o responsável pelo tratamento de toda a informação do 
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Plano de Trabalhos que lhe diz respeito, nomeadamente, autos de medição e respectiva 

revisão de preços contratual, ou seja, o Eng.º João Pinto Cardoso, conforme disposto no 

Art.º 161.º do Decreto-Lei n.º 405/93 de 10 de Dezembro ( Função da Fiscalização ). ----- 

----- Em adenda ficará ainda a pergunta: ---------------------------------------------------------------- 

----- Porque razão o fiscal da empreitada, à data da apresentação das propostas de 

revisão de preços apresentada pelo Empreiteiro Adjudicatário Aurélio Martins Sobreiro & 

Filhos, Lda., a saber, 13/03/1998, 26/03/1998, 02/04/1998, insistência descritiva, 

justificativa e explicativa do mesmo assunto por ofício da adjudicatária com a ref.: SJC 

n.º15/2003, datado em 14/04/2003, não forneceu e tratou os dados que só agora admite 

existirem e serem devidos? Refiro-me em concreto aos Autos de Medição n.º 5, n.º 6, 

n.º 7, n.º 8, n.º 9 e n.º 10. Será que é possível que estes não existissem à data da 

elaboração do 1.º Cálculo do Município, a qual, como já foi referido, ocorreu no dia 

26/02/2003? Não pode ser possível, porque o Auto de Recepção Definitiva data de 

24/03/2004, o que pressupõe com segurança que a Recepção Provisória tenha sido pelo 

menos elaborada cinco anos antes, para além de que as datas dos autos de medição 

remontam ao ano de 1997 e 1998. ----------------------------------------------------------------------- 

Concluindo, o fiscal já tinha os dados que não incluiu no 1.º Cálculo do Município, à data 

do mesmo ( 26/02/2003 ), devendo justificar-se porque só agora os utiliza, à data do 

2.º Cálculo do Município ( 02/05/2006 ). E no caso da aceitação por esta Edilidade, das 

suas eventuais justificações, então, e porque o cálculo é automático e está 

efectivamente bem feito, dever-se-á notificar a adjudicatária em conformidade, para 



 FlFlFlFl.84 
______________ 

 
                                                           06.08.30 

 
Liv º .  126L iv º .  126L iv º .  126L iv º .  126     

                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 

                                                                   

 

 

realização do respectivo auto de medição – Revisão de Preços, como procedimento 

administrativo consequente e devido”. ------------------------------------------------------------------- 

----- O referido processo vem acompanhado do ofício n.º 16/J.C.DOM, datado de 14 de 

Junho, último, do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, 

registado nesta Câmara sob o n.º 4498, no mesmo dia, com o seguinte teor:-----------------

----- “A fim de explicar a situação técnico-jurídica ao Órgão Executivo, é apresentada, em 

anexo, a informação n.º 18/06 de 2006/06/12, com a informação necessária, mas que 

só se transformará em conhecimento para o Órgão Executivo com uma explicação 

presencial do signatário, a qual infelizmente não foi possível concretizar na última 

reunião, dado que o signatário não foi informado por quem quer que fosse, de que 

o assunto fazia parte da reunião, para que pudesse ser organizado um processo 

devidamente informado.------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Sr. Presidente também não chamou o signatário à reunião de Câmara, o que 

tem acontecido sistematicamente noutros assuntos, não sendo possível ao signatário, 

pelo menos verbalmente transmitir qualquer informação ao Órgão Executivo. ------- 

----- Estas situações têm sido prejudiciais ao Município e pelos vistos continuam a ser a 

regra.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O ofício acima mencionado vem acompanhado da informação n.º 18/06, datada 

de 12 de Junho último, subscrita pelo referido Técnico, com o seguinte teor: ----------------- 

----- “1º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O n.º 3 do artigo 1.º do D.L. n.º 348-A/86, de 16 de Outubro diz o seguinte: “A 
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revisão será obrigatória e efectuada nos termos prescritos em clausulas insertas 

nos contratos e, em qualquer caso, com observância do disposto no presente diploma, 

cobrindo todo o período compreendido entre o mês anterior ao da data limite fixada para 

entrega das propostas ou entre a data de referência da correcção de preços da 

proposta, quando haja, e a data de termo do prazo de execução contratualmente 

estabelecido, acrescido das prorrogações legais.” (Doc.1) ------------------------------------- 

----- 2º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O n.º 1 do artigo 4.º do mesmo Decreto-Lei diz: “Sempre que sejam concedidas ao 

empreiteiro prorrogações legais, o dono da obra suportará o eventual acréscimo de 

custo derivado da subsequente revisão de preços.” (Doc.2) ---------------------------------- 

----- 3º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- É facto que foram concedidas prorrogações legais, visto que foram elaborados 

os contratos entre a CMMB e a firma “Aurélio Martins Sobreiro & F.os, SA”, 

nomeadamente o contrato 12/97 assinado em 06/06/97, o contrato 25/97 de 10/11/97 

e o contrato 03/98 assinado em 17/03/98. ------------------------------------------------------------- 

----- 4º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O n.º 1 do artigo 5.º do mesmo D.L. diz: “Sempre que se verifique atraso por caso 

de força maior ou imputável ao dono da obra, devidamente justificado e comprovado, o 

empreiteiro deverá submeter à aprovação do dono de obra novo plano de 

trabalhos e correspondente cronograma financeiro, ajustados à situação, que 

servirá de base ao cálculo da revisão de preços dos trabalhos por executar ou 
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fornecer.” (Doc.3) --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi devido ao descrito no ponto 4.º que o cálculo efectuado no computador do 

chefe da DOM, deu zero, porque não foram considerados para o cálculo da revisão (de 

comum acordo entre o chefe da DOM e o signatário) os autos de medição n.ºs 5, 6, 

7, 8, 9 e 10 (trabalhos a mais). ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 6º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi também decidido recentemente, de comum acordo, entre os dois 

intervenientes no cálculo, pagar o valor das revisões solicitado pelo empreiteiro. – 

----- 7º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O critério adoptado (de comum acordo entre o chefe da DOM e o signatário), é o 

que os Serviços Técnicos do Município, têm adoptado ao longo dos anos, o qual é o 

de pagar o custo das revisões relativas a trabalhos a mais, com prorrogações 

legais, distribuindo o valor dos trabalhos a mais pelo prazo de prorrogação, que neste 

caso foi de seis meses. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 8º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O acordo estabelecido no CSOPT não é prejudicial à CMMB, pelo contrário, pois o 

valor negociado de 1.010.528$00 (5.040,49 euros) com IVA até é inferior ao valor do 

2.º cálculo efectuado nos Serviços que é de 1.030.878$00 (5.142 euros) e sem 

pagamento de juros. (Doc. 4) e (Doc.5) --------------------------------------------------------------- 

----- 9º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 FlFlFlFl.87 
______________ 

 
                                                           06.08.30 

 
Liv º .  126L iv º .  126L iv º .  126L iv º .  126     

                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 

                                                                   

 

 

----- Se o Sr. Presidente não quiser assumir a dívida, pode fazer uma proposta à 

Câmara nesse sentido, e aguardar por uma decisão do empreiteiro, ou então 

comunicar-lhe que a Câmara só paga por decisão do Tribunal. ----------------------------- 

----- 10º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em conclusão, há a dizer que durante a execução da empreitada o director da obra 

incutiu no signatário a convicção que a firma não iria debitar as revisões de preços. ------- 

----- 11º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Técnico que assumiu funções de director no final da obra, tomou uma posição 

diferente, tendo sido com este que o signatário marcou várias reuniões, no sentido de 

esclarecer o cálculo apresentado e efectuado, mas nunca se dignou a aparecer. ----------- 

----- 12º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Sr. Presidente, embora tivesse sido informado que o processo das revisões de 

preços teve a intervenção do chefe da DOM, não fala neste, com o objectivo de 

responsabilizar apenas o signatário e atacar este, mais uma vez, com uma 

declaração de voto, cujo conteúdo é na sua totalidade o inverso do que tem 

passado na realidade. (Doc. 6) --------------------------------------------------------------------------- 

----- 13º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ao contrário de que o Sr. Presidente afirma na declaração de voto na acta da 

reunião de2006.05.24, o signatário sempre actuou com a sua coerência habitual de 

defender sempre o erário do Município, “aliás aplicada a muitos outros processos”. – 

----- NOTA – 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- A expressão entre aspas e a negrito, faz parte da Segunda linha da declaração de 

voto do Sr. Presidente da Câmara.” ---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que resulte evidente a responsabilidade exclusiva do Técnico 

Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, em todo este processo, dado 

que era o técnico fiscal da obra, e para que a imagem da Câmara e o erário público não 

saiam mais prejudicados, a mesma deliberou, por unanimidade, pagar o valor acordado 

no Conselho Superior de Obras Públicas, para a referida revisão de preços. ========  

074 - 310/302/160 - EMPREITADA DE RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS - E.M. 529 

(PARADUÇA) E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Modificação do Plano de Trabalhos - 

Prorrogação - Revisão de Preços ======================================== 

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

24 de Maio, último, exarada a folhas 86, ponto 78, do livro de actas n.º 125, em que foi 

deliberado conceder a prorrogação graciosa do prazo de execução em mais 148 dias, 

nos termos do n.º 2, do art.º 4.º, do Decreto-Lei n.º 348-A/86, de 16 de Outubro, 

conjugado com o n.º 3, do art.º 160.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, presente 

à reunião um Fax, da firma PAVIA – Pavimentos e Vias, SA, adjudicatária da obra em 

epígrafe, datado de 29 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual, e pelos motivos ali 

descritos, considera que a prorrogação de prazo a conceder à adjudicatária sempre 

seria legal e não graciosa, e que a notificação da deliberação acima referida é ilegal, 
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porquanto ignora o deferimento tácito do plano de trabalhos e cronogramas financeiros 

apresentados pela adjudicatária em 12/04/2006, nos termos do disposto no art.º 160.º, 

n.º 3, e n.º 4, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. --------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o Chefe da Divisão de Obras Municipais, EDUARDO 

MANUEL MARTINS DA SILVA, prestou a informação n.º INF187/DOM/2006, datada de 

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

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

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

----- 1.º - Foi apresentado pela adjudicatária uma alteração e/ou modificação ao Plano de 

Trabalhos, com data de 12/04/2006, com data de entrada nesta Edilidade em 

18/04/2006, e com recepção nestes serviços no dia 20/04/2006, a qual foi 

imediatamente objecto de emissão de parecer técnico no mesmo dia 20/04/2006, onde 

se refere, passo a citar, “ a pretensa prorrogação deve ser concedida na modalidade de 

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

superior.”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.º - Sobre este parecer técnico o Sr. Presidente da Câmara despacha, passo a 

citar, “ à reunião de Câmara “, no dia 05/05/2006; ---------------------------------------------------- 

----- 3.º - A reunião de Câmara realizou-se no dia 24/05/2006, tendo sido deliberado, 

passo a citar, “ (...) conceder  a prorrogação graciosa do prazo de execução em mais de 

148 dias, nos termos do n.º 2, do Art.º 4.º, do Decreto-Lei n.º 348-A/86, de 16 de 

Outubro, conjugado com o n.º 3, do Art.º 160.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.“ 



 FlFlFlFl.90 
______________ 

 
                                                           06.08.30 

 
Liv º .  126L iv º .  126L iv º .  126L iv º .  126     

                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 

                                                                   

 

 

----- 4.º - No dia 31 de Maio de 2006, a adjudicatária foi notificada em conformidade com 

o disposto naquela deliberação, altura em que os serviços administrativos da DOM 

tomam conhecimento da mesma; ------------------------------------------------------------------------- 

----- Diga-se em abono da verdade, que desde o dia 18/04/2006, data da recepção por 

esta Edilidade da correspondência emanada da adjudicatária, até ao dia 31/05/2006, 

data do envio da notificação/resposta obrigatória desta Edilidade à adjudicatária, 

decorreram 29 dias úteis, tendo sido excedido o prazo limite legal de 22 dias úteis para o 

respectivo procedimento administrativo, conforme disposto no n.º 3 do Art.º 160.º do 

Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, aplicando-se como consequência directa o 

disposto no n.º 4 do mesmo Artigo, segundo o qual, passo a citar, “ Decorrido o prazo 

referido no número anterior, sem que o dono de obra se pronuncie, consideram-se os 

planos como aceites “, entenda-se como aceites também os prazos legais que lhe 

correspondem, que, no nosso caso concreto, dizem respeito ao prazo de execução da 

empreitada prorrogado por mais 148 dias. ------------------------------------------------------------- 

----- Assim ficará, salvo melhor opinião, por verificar técnicamente o cálculo de revisão 

de preços, como cumprimento de um direito legal e contratual da adjudicatária, 

supostamente elaborada por esta, mas ainda não fornecida, apesar de já ter sido 

solicitada por nosso ofício n.º 3938, datado em 28 de Junho de 2006.” ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Face ao contexto em que todo este processo se desenvolveu, e 

perante as competências e atribuições que legalmente cabem aos intervenientes, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, considerar o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 
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MUNICIPAIS, Engenheiro EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, responsável pela 

situação criada, porquanto deveria ter informado o Presidente da Câmara para a 

necessidade de uma decisão oportuna e imediata, posteriormente sujeita a competente 

ratificação da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------

---- Ainda, assim, mais foi deliberado, e também por unanimidade, recomendar, no 

futuro, maior atenção e responsabilidade, pelo que deverá o referido Chefe da DOM 

calcular o valor da revisão de preços que legalmente for devida. ================== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

075 - 310/302/419 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E 

PAISAGÍSTICA DE VILA DA RUA - Contrato – Aprovação de Minuta - Ratificação = 

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

16 do corrente mês, exarada a folhas 40, ponto 42, deste livro de actas, em que foi 

deliberado adjudicar a empreitada referenciada em epígrafe ao Consórcio DURVIA, 

Construções e Obras Públicas, Ldª. e ASCOP, Construção Civil e Obras Públicas, Ldª., 

presente à reunião um Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 28 do 

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

----- “1 - Nos termos do artigo 116º., do Decreto–Lei 59/99, de 2 de Março, conjugado 

com a alínea a), do nº. 1, do artigo 18º., do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, aprovo a 

minuta do contrato referente à adjudicação da empreitada em epígrafe, pelo valor de € 

422.053,51 (quatrocentos e vinte e dois mil, cinquenta e três euros e cinquenta e um 

cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 2 – Assim, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, determino que este despacho seja ratificado na primeira 

reunião de Câmara a realizar após a sua emissão”. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do nº. 3, do artigo 

68º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, ratificar o referido Despacho. =========== 

076 – 310/399/000 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia do Alvite – Aprovação ======================================== 

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

12 de Abril, último, exarada a folhas 261, ponto 243, do livro de actas nº. 124, em que foi 

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

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do nº. 6, do 

artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro e após a referida proposta ter sido 

igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sua sessão realizada em 28 do 

mesmo mês, presente à reunião a candidatura da Junta de Freguesia do Alvite, com 

vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras de “Valorização dos Largos da 

Tulha e da Neta, em Alvite””, apresentando uma estimativa orçamental de € 77.422,23 

(setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois euros e vinte e três cêntimos), a que 

corresponde um valor máximo de comparticipação de € 32.500,00 (trinta e dois mil e 

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

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

----- 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 POCAL, tendo cabimento na 

rubrica orçamental orgânica-económica 03.03/08.05.01.02., onde existe uma dotação 

orçamental disponível de € 48.873,95, estando o projecto/acção previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 06, e nº. 26/2004, com a dotação de € 

26.773,95”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à adequação da qualidade técnica dos projectos e à dotação 

orçamental disponível para a realização das referidas obras, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar esta candidatura com um valor elegível de € 50.000,00 (cinquenta 

mil euros), e uma comparticipação financeira de € 32.500,00 (trinta e dois mil e 

quinhentos euros), sendo que, para o presente ano, apenas poderá ser pago 30% do 

valor da comparticipação, por razões de carácter orçamental. ------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 

de Freguesia, nos termos e condições a acordar entre as partes. ================== 
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077 – 310/399/000 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia do Peva – Aprovação ========================================= 

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

12 de Abril, último, exarada a folhas 261, ponto 243, do livro de actas nº. 124, em que foi 

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

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do nº. 6, do 

artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro e após a referida proposta ter sido 

igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sua sessão realizada em 28 do 

mesmo mês, presente à reunião a candidatura da Junta de Freguesia do Peva, com 

vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras de “Construção de Balneários 

do Polidesportivo de Soutosa”, com uma estimativa orçamental de € 23.950,00 (vinte a 

três mil, novecentos e cinquenta euros), e “Construção da Capela Mortuária de Peva”, 

com uma estimativa orçamental de  € 15.200,00 (quinze mil e duzentos 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”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 
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das considerações técnicas previstas no artigo 3º., do POCAL, tendo cabimento na 

rubrica orçamental orgânica-económica 04/08.05.01.02., onde existe uma dotação 

orçamental disponível de € 13.500,00, estando o projecto/acção 2004/A/40, com a 

dotação de € 13.500,00”. ------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à adequação da qualidade técnica dos projectos e à dotação 

orçamental disponível, para a realização das referidas obras, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar esta candidatura com um valor elegível de € 35.000,00 (trinta e 

cinco mil euros), e uma comparticipação financeira de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e 

quinhentos euros), sendo que, para o presente ano, apenas poderá ser pago 30% do 

valor da comparticipação, por razões de carácter orçamental. ------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 

de Freguesia, nos termos e condições a acordar entre as partes. ================== 

078 – 310/399/000 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia do Peravelha – Aprovação ===================================== 

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

12 de Abril, último, exarada a folhas 261, ponto 243, do livro de actas nº. 124, em que foi 

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

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do nº. 6, do 
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artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro e após a referida proposta ter sido 

igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sua sessão realizada em 28 do 

mesmo mês, presente à reunião a candidatura da Junta de Freguesia do Peravelha, com 

vista à elaboração do referido Protocolo relativo à obra de “Construção de Instalações de 

Apoio do Polidesportivo de Peravelha””, apresentando uma estimativa orçamental de € 

35.000,00 (trinta e cinco mil 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”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 POCAL, tendo cabimento na 

rubrica orçamental orgânica-económica 04/08.05.01.02., onde existe uma dotação 

orçamental disponível de € 13.500,00, estando o projecto/acção 2004/A/40, com a 

dotação de € 13.500,00”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à adequação da qualidade técnica do projecto e à dotação 

orçamental disponível, para a realização da obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar esta candidatura com um valor elegível de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros), 
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e uma comparticipação financeira de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), 

sendo que, para o presente ano, apenas poderá ser pago 30% do valor da 

comparticipação, por razões de carácter orçamental. ----------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 

de Freguesia, nos termos e condições a acordar entre as partes. ================== 

079 – 310/399/000 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia do Sarzedo – Aprovação ====================================== 

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

12 de Abril, último, exarada a folhas 261, ponto 243, do livro de actas nº. 124, em que foi 

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

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do nº. 6, do 

artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro e após a referida proposta ter sido 

igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sua sessão realizada em 28 do 

mesmo mês, presente à reunião a candidatura da Junta de Freguesia do Sarzedo, com 

vista à elaboração do referido Protocolo relativo à obra de “Valorização do Largo do Eirô 

e Construção de Bancadas no Polidesportivo”, apresentando uma estimativa orçamental 

de € 29.777,00 (vinte e nove mil, setecentos e setenta e sete euros). -------------------------- 

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

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

----- 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 POCAL, tendo cabimento na 

rubrica orçamental orgânica-económica 03.03/08.05.01.02., onde existe uma dotação 

orçamental disponível de € 57.273,95, estando o projecto/acção previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 06, e nº. 26/2004, com a dotação de € 

26.773,95”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à adequação da qualidade técnica dos projectos e à dotação 

orçamental disponível, para a realização das referidas obras, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar esta candidatura com um valor elegível de € 35.000,00 (trinta e 

cinco mil euros), e uma comparticipação financeira de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e 

quinhentos euros), sendo que, para o presente ano, apenas poderá ser pago 30% do 

valor da comparticipação, por razões de carácter orçamental. ------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 

de Freguesia, nos termos e condições a acordar entre as partes. ================== 

03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 
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“Loteamentos e Obras Particulares” 

080 - 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 "PROJECTOS DE ESPECIALIDADES" que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 03 do referido mês de Novembro, foram deferidos pelo Vereador, em Regime 

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

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

----- GOMERSINDA FERNANDA MARTINS SILVA CARVALHO, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Vale Velho ou S. 

João", na localidade de Vide, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 64.06; ------- 

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

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

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

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

081 – 360/338/286.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um armazém agrícola ===================================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

24 de Maio, último, exarada a folhas 98, ponto 087, do livro de actas n.º 125, em que foi 

deliberado solicitar, ao Senhor ANTÓNIO JOSÉ BATISTA AGUIAR, que comprovasse 

que o caminho referenciado na confrontação Norte é caminho de Consortes, e não 

caminho Público, obtendo assim, autorização de todos os proprietários para a edificação 

requerida e com a implantação proposta, relativamente à construção de um armazém 

agrícola que pretende levar a efeito na localidade da Semitela, Freguesia de Leomil, 

presente à reunião o processo, acompanhado das referidas declarações. -------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 243-

SV/DPOM/2006, datada de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face às declarações emitidas, respeitando os critérios aprovados pela 

Câmara, a  mesma  deliberou,  por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ===  

082 – 360/338/348.04 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar - Telas finais =============================================== 

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

decidiu solicitar os elementos corrigidos, ao Senhor ANTÓNIO RODRIGUES SILVA, 

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

lote n.º 5, do loteamento a que se refere o alvará n.º 03/99, sito no lugar denominado 

"Rebolal", Freguesia de Arcozelos, presentes à reunião as telas finais, devidamente 
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corrigidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 173-

RJ/DPOM/2006, datada de 24 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que a proposta apresentada cumpre a legislação em vigor, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as telas finais. ===================== 

083 – 360/338/354.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um edifício para um Lar de Idosos =========================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da CASA DO POVO 

DE LEOMIL, relativamente à construção de um edifício para um “Lar de Idosos”, que 

pretende levar a efeito na Avenida Leontino Fonseca Martins, na Vila de Leomil, 

presente à reunião o projecto de arquitectura, acompanhado de novos elementos. -------- 

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

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

RJ/DPOM/2006, datada de 23 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração que: -------------------------------------------------------

----- 1. A Câmara reconhece que a implantação proposta para o edifício se insere, 
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plenamente, na área destinada a equipamento, prevista no PU - Plano de Urbanização 

de Leomil, em fase de elaboração; ----------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Os acessos e estacionamentos devem ser estudados, no âmbito da elaboração 

do referido PU, juntamente com os Serviços Técnicos da Câmara; ----------------------------- 

----- 3. Deve ser identificado, pelo promotor, o local para a construção do novo Poli- 

desportivo, em substituição da área ocupada pelo actual; ------------------------------------------

----- 4.  A obra em questão deve contemplar todas as referências consideradas nos 

pareceres das entidades externas consultadas; ------------------------------------------------------- 

----- 5. O documento de legitimidade deve ser entregue, aquando do acto do 

levantamento da licença de construção; ----------------------------------------------------------------- 

----- E dado que este equipamento se insere numa malha urbana já consolidada, para 

além de cumprir a maior parte dos parâmetros preconizados no PDM - Plano Director 

Municipal, a Câmara reconhece este equipamento como de interesse público, pelo que 

deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. =================== 

084 – 360/338/94.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de um edifício multifamiliar e comércio ========================= 

========== 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 construção de um edifício 

multifamiliar e comércio, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Alagoa", na 

Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, 
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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 170-

RJ/DPOM/2006, datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar, como suficiente, o 

documento de legitimidade e a proposta apresentada para os arranjos exteriores, bem 

como, concordando com o último parágrafo da informação técnica supra referida, 

considerou esta intervenção como tendo impacte semelhante a um loteamento, facto 

que deverá ser tido em consideração no processo de licenciamento.  -------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, aprovar os projectos de 

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

085 – 360/338/68.06 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Legalização de uma habitação unifamiliar ================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder a nova audiência da Senhora 

MARIA DA SOLEDADE DE JESUS TEIXEIRA INÁCIO, relativamente à legalização de 

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

Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta 
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acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, 

pelos motivos alí descritos, solicita a aprovação do projecto de arquitectura. ----------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 245-

SV/DPOM/2006, datada de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Dado que se trata de legalizar uma situação de facto, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, com a implantação 

proposta. ============================================================ 

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 

16H30.============================================================== 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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