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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E TRÊS  DE SETEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E NOVE ========================================== 

ACTA N.º 20/09 

========== Aos vinte e três dias do mês de Setembro do ano de dois mil e nove, nesta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artº. 64º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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JUSTIFICAR a falta do Vereador, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, ausente 

por se encontrar no gozo de férias. ======================================== 

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

001- 110/195/008 – SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTE CIMENTO DE ÁGUA E 

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

de Vila Nova de Paiva  ================================================= 

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

nº. 6030/09, datado de 09 do corrente mês, a solicitar que esta Câmara Municipal se 

pronuncie sobre a adesão do Município de Vila Nova de Paiva ao Sistema Multimunicipal 

de Abastecimento de Água e de Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro. ------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, votar favoravelmente 

a referida adesão. ===================================================== 

002 – 610/614/000 – FEIRA QUINZENAL – Alteração da data da realização da Feira  = 

========== Oriunda do Chefe da SECÇÃO de TAXAS e ABASTECIMENTO PÚBLICO, 

presente à reunião a informação n.º 46, datada de 21 do corrente mês, com o seguinte 

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

----- “Dado que o próximo dia 5 de Outubro (segunda-feira) Feriado Nacional, coincide com a data da 

realização da feira quinzenal, deverá a mesma ser alterada, de acordo com o disposto no n.º 1, do art.º 

24.º, do Regulamento de Feiras e Mercados, em vigor neste Município, o qual refere “sempre que o dia 

normal estabelecido para a realização de feiras e mercados, coincida com feriado nacional ou local, a 

realização verificar-se-á no dia útil imediatamente seguinte””. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir a realização da feira 
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quinzenal do próximo dia 5 de Outubro para o dia 6 do mesmo mês (terça-feira), nos 

termos do n.º 1, do artigo 2.º, do Regulamento de Feiras e Mercados. ============== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Secção de Contabilidade” 

003 – 210/206/000 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍP IOS DO VALE DO 

TÁVORA – Despesas comuns de funcionamento – Pedido de transferência de 

verba  ============================================================== 

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

ofício n.º 56, datado de 03 de Julho, último, a solicitar a transferência da verba de € 

750,00 (setecentos e cinquenta euros), correspondente à primeira prestação, que 

ocorreu no passado mês de Abril, conforme deliberação do seu Conselho Directivo, 

tomada em reunião, realizada no dia 19 de Dezembro de 2008. ---------------------------------  

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/04050104, onde, em 18 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 1.500,00 ( mil e quinhentos  euros) tendo sido feita a 

nota de cabimento com o n.º 949, no valor de € 1.500,00”. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a referida 

transferência, correspondente à primeira prestação, que venceu no passado mês de 

Abril. =============================================================== 

004 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO –  “Associação de Promoção Social “Gente da Nave”  
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– Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição de ap oio financeiro  ============= 

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

reunião ordinária, realizada em 09 do corrente mês, exarada a folhas 228, ponto 218, do 

livro de actas 138, em que foi deliberado discutir o assunto nesta reunião, presente 

novamente à reunião o referido processo, para efeitos de análise e decisão. ---------------- 

----- 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 04 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 48.066,17 (quarenta e oito mil e sessenta e seis euros e 

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

código 02 e n.º 21/2008, onde, em 04 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 33.500,00 

(trinta e três mil e quinhentos euros).” ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

um apoio financeiro no montante de € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), tendo 

por base a atribuição de limite máximo de pontos previstos no regulamento para o 

escalão sénior, na modalidade de futebol, que inclui a verba de € 5.000,00 (cinco mil 

euros), anteriormente concedida a título de adiantamento. ======================= 

005 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO –  “Associação de Promoção Social “Gente da Nave”  

– Época desportiva de 20082009 – Atribuição de apoi o financeiro extraordinário  == 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião o 
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ofício, datado de 28 de Agosto, último, a solicitar um apoio financeiro extraordinário, por 

mérito desportivo, dado que a Equipa de futebol do escalão sénior terminou em 2º. 

lugar, no Campeonato Distrital da 1ª. Divisão – Zona Norte – da Associação de Futebol 

de Viseu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da Comissão de Análise de Candidaturas, a 

mesma é de opinião que a situação exposta não tem enquadramento directo no 

Regulamento, pelo que deixa à consideração do Executivo a decisão a tomar sobre o 

assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

corrente mês, existia um saldo disponível de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), estando o mesmo 

previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., código 02 e n.º 21/2008, onde, em 18 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros).” ------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, informar esta Associação que 

o pedido de apoio extraordinário não tem enquadramento regulamentar. ============ 

006 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Escola Prática de Andebol de Moimenta da Beira”  

– Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição de ap oio financeiro  ============= 

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

reunião ordinária, realizada e 09 do corrente mês, exarada a folhas 230, ponto 219, do 

livro de actas 138, em que foi deliberado discutir o assunto nesta reunião, presente 
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novamente à reunião o referido processo, para efeitos de análise e decisão. ---------------- 

----- 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 04 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 39.066,17 (trinta e nove mil e sessenta e seis euros e 

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

código 02 e n.º 21/2008, onde, em 04 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 24.500,00 

(vinte e quatro mil e quinhentos euros).” --------------------------------------------------------------------- 

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

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

um apoio financeiro no montante de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), que inclui a 

verba de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), anteriormente concedida a título de 

adiantamento, tendo sido considerada a seguinte atribuição de pontos: ----------------------- 

1. Para os Escalões Jovens:  ----------------------------------------------------------------------------- 

1.1. Juniores Masculinos – 1.300 pontos, a que corresponde uma verba de € 6.500,00 

(seis mil e quinhentos euros); ------------------------------------------------------------------------------ 

1.2. Juvenis Masculinos – 1.500 pontos, a que corresponde uma verba de € 7.500,00 

(sete mil e quinhentos euros); ------------------------------------------------------------------------------ 

1.3. Juvenis Femininos – 1.300 pontos, a que corresponde uma verba de € 6.500,00 

(seis mil e quinhentos euros); ------------------------------------------------------------------------------ 

1.4. Iniciados Masculinos – 1.300 pontos, a que corresponde uma verba de € 6.500,00 

(seis mil e quinhentos euros); ------------------------------------------------------------------------------ 



 F lF lF lF l.7 
______________ 

 
                                                           09.09.23 

L i v º .  1 3 9L i v º .  1 3 9L i v º .  1 3 9L i v º .  1 3 9     
                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

 
                                                            CÂMARA MUNICIPAL     

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

                                                                   
 
1.5. Iniciados Femininos – 1.300 pontos, a que corresponde uma verba de € 6.500,00 

(seis mil e quinhentos euros); ------------------------------------------------------------------------------ 

1.6. Infantis Femininos – 1.300 pontos, a que corresponde uma verba de € 6.500,00 

(seis mil e quinhentos euros); ------------------------------------------------------------------------------ 

1.7. Infantis Masculinos – 1.200 pontos, a que corresponde uma verba de € 6.000,00 

(seis mil euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.8. Minis Masculinos – 400 pontos, a que corresponde uma verba de € 2.000,00 (dois 

mil euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.9. Bambis – 400 pontos, a que corresponde uma verba de € 2.000,00 (dois mil euros).  

007 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da 

Beira”  – Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição de a poio financeiro  

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

reunião ordinária, realizada em 09 do corrente mês, exarada a folhas 231, ponto 220, do 

livro de actas 138, presente novamente à reunião o referido processo para análise e 

decisão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 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 04 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 72.066,17 (setenta e dois mil e sessenta e seis euros e 

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

código 02 e n.º 21/2008, onde, em 04 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 57.500,00 
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(cinquenta e sete mil e quinhentos euros).” ------------------------------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Clube um 

apoio financeiro no montante de € 60.000,00 (sessenta mil euros), que inclui a verba de 

€ 10.000,00 (dez mil euros), anteriormente concedida a título de adiantamento, tendo 

sido considerada a seguinte atribuição de pontos: --------------------------------------------------- 

1. Para os Escalões de Formação:  -------------------------------------------------------------------- 

1.1. Escolas – 1.000 pontos, a que corresponde uma verba de € 5.000,00 (cinco mil 

euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.2. Infantis – 1.000 pontos, a que corresponde uma verba de € 5.000,00 (cinco mil 

euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.3. Iniciados – 1.000 pontos, a que corresponde uma verba de € 5.000,00 (cinco mil 

euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.4. Juvenis – 1.000 pontos, a que corresponde uma verba de € 5.000,00 (cinco mil 

euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.5. Juniores – 1.000 pontos, a que corresponde uma verba de € 5.000,00 (cinco mil 

euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Para o Escalão Sénior:  ---------------------------------------------------------------------------------- 

2.1. – Equipa Sénior – 5.000 pontos, a que corresponde uma verba de € 25.000,00 (vinte 

e quatro mil euros); -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2. - Equipa de Veteranos – 2.500 pontos, a que corresponde uma verba € 2.500,00 

(dois mil e quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------ 
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2.3. - Equipa Feminina – 1.500 pontos, a que corresponde uma verba de € 7.500,00 

(sete mi e quinhentos euros), por participar no campeonato nacional. =============== 

008 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “ Clube Desportivo de Leomil” – Candidatura para o 

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

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

reunião ordinária, realizada em 09 do corrente mês, exarada a folhas 232, ponto 221, do 

livro de actas 138, em que foi deliberado discutir o assunto nesta reunião, presente 

novamente à reunião o referido processo, para efeitos de análise e decisão. ---------------- 

----- 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 04 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 43.066,17 (quarenta e três mil e sessenta e seis euros e 

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

código 02 e n.º 21/2008, onde, em 04 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 28.500,00 

(vinte e oito mil e quinhentos euros).” ------------------------------------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Clube um 

apoio financeiro no montante de € 8.000,00 (oito mil euros), que inclui a verba de € 

2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), anteriormente concedida a título de 

adiantamento, tendo sido considerada a seguinte atribuição de pontos: ----------------------- 

1. Para os Escalões de Formação:  -------------------------------------------------------------------- 
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1.1. Juniores “D” – 800 pontos, a que corresponde uma verba de € 4.000,00 (quatro mil 

euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2. Juniores “E” – 800 pontos, a que corresponde uma verba de € 4.000,00 (quatro mil 

euros). ============================================================= 

009 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “ Clube Desportivo de Leomil” – Atribuição de 

apoio financeiro extraordinário na época 2008/2009  ========================= 

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

reunião ordinária, realizada em 09 do corrente mês, exarada a folhas 233, ponto 222, do 

livro de actas 138, em que foi deliberado submeter o assunto à Comissão de Análise de 

Candidaturas, presente novamente à reunião o respectivo processo, acompanhado do 

relatório da referida Comissão, segundo o qual o tipo de apoio pretendido é omisso no 

aludido Regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 17 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 19.066,17 (dezanove mil, sessenta e seis euros e 

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

2.5.2., código 02 e n.º 21/2008, onde, em 17 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros).” ------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o Clube Desportivo de 

Leomil que o pedido de apoio extraordinário não tem enquadramento regulamentar. === 



 F lF lF lF l.11 
______________ 

 
                                                           09.09.23 

L i v º .  1 3 9L i v º .  1 3 9L i v º .  1 3 9L i v º .  1 3 9     
                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 

                                                                   
 
010 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO –  “Centro Social e Cultural de Sever”  – Época 

desportiva de 2009/2010 – Atribuição de apoio finan ceiro  ==================== 

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

processo de candidatura para atribuição de apoio financeiro, apresentando, para a 

época desportiva 2009/2010, um orçamento no valor de € 22.014,00 (vinte e dois mil e 

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

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

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

no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar financeiramente esta 

colectividade. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

corrente mês, existia um saldo disponível de € 32.066,17 (trinta e dois mil, sessenta e seis euros e 

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

2.5.2., código 02 e n.º 21/2008, onde, em 18 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

17.500,00 (quatro mil e quinhentos euros).” ----------------------------------------------------------------- 

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

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

um apoio financeiro no montante de € 7.000,00 (sete mil euros), tendo sido considerada 

a seguinte atribuição de pontos: -------------------------------------------------------------------------- 
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1. Para os Escalões de Formação – Modalidade de FUT SAL:  -------------------------------- 

1.1. INFANTIS – 700 pontos, a que corresponde uma verba de € 3.500,00 (três mil e 

quinhentos euros); -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2. INICIADOS – 700 pontos, a que corresponde uma verba de € 3.500,00 (três mil e 

quinhentos euros). ===================================================== 

011 – 210/207/000 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CO NCESSÃO DE APOIO AO 

MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO –  “Centro Social e Cultural de Sever”  – 

Época desportiva de 2008/2009 – Atribuição de apoio  financeiro extraordinário  === 

========== Oriundos da Associação referenciada em epígrafe, presentes à reunião 

dois requerimentos, datados de 17 de Junho e 09 de Julho, últimos, a solicitar um apoio 

financeiro extraordinário, para fazer face às despesas com a referida época, aqui se 

incluindo a festa de encerramento. ----------------------------------------------------------------------- 

 ----- Submetido o assunto à apreciação da Comissão de Análise de Candidaturas, a 

mesma é de opinião que a situação exposta não tem enquadramento directo no 

Regulamento, pelo que deixa à consideração do Executivo a decisão a tomar sobre o 

assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

corrente mês, existia um saldo disponível de € 34.566,17 (trinta e quatro  mil, quinhentos e sessenta e 

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

objectivo 2.5.2., código 02 e n.º 21/2008, onde, em 18 do corrente mês, existia um saldo disponível de 
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€ 20.000,00 (vinte  mil  euros).” ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, informar esta Associação que 

o pedido de apoio extraordinário não tem enquadramento regulamentar. ============ 

012 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO –  “Associação Cultural 

Recreativa de Solidariedade Social da Freguesia de Passô” – Aquisição de uma 

viatura de 9 lugares  ================================================== 

========== Oriunda da Instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado à aquisição de uma viatura de 

nove lugares, cujo orçamento é de € 24.000,00 (vinte e quatro mil euros). ------------------- 

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

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

atribuição de uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, até ao montante de 

€ 6.000,00 (seis mil euros). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/080701, onde, em 21 do 

corrente mês existia um saldo disponível de € 17.258,50 (dezassete mil, duzentos e cinquenta e oito 

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

Objectivo 2.5.1., Código 03 e Projecto nº. 4/2008, no montante de € 6.000,00 (seis mil euros). -------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à referida Instituição, 
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um apoio financeiro no montante de € 6.000,00 (seis mil euros), a pagar em duas 

tranches de € 3.000,00 (três mil euros), uma no corrente ano, e o restante em 2010. === 

013 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO –  “Associação Cultural 

Recreativa de Solidariedade Social da Freguesia de Passô” – Obras de 

beneficiação de infra-estruturas  ========================================= 

========== Oriunda da Instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado à beneficiação/remodelação 

de infra-estruturas, cujo orçamento é de € 16.500,00 (dezasseis mil e quinhentos euros).  

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

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

atribuição de uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, até ao montante de 

€ 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), correspondente a 25% do valor máximo 

elegível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 04/080701, onde, em 21 do 

corrente mês existia um saldo disponível de € 15.758,50 (quinze mi, setecentos e cinquenta e oito 

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

Objectivo 2.5.1., Código 05 e Projecto nº 18/2008, no montante de € 4.533,50 (quatro mil, quinhentos 

e trinta e três euros e cinquenta cêntimos). ------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 
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regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à referida Instituição, 

um apoio financeiro no montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para os 

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

014 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO –  “Fábrica da Igreja 

Paroquial de Vila Rua” - Obras de beneficiação de infra-estruturas  ============= 

========== Oriunda da Instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado à beneficiação/remodelação 

de infra-estruturas, cujo orçamento é de € 98.437,47 (noventa e oito mil, quatrocentos e 

trinta e sete euros e quarenta e sete cêntimos). ------------------------------------------------------  

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

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

atribuição de uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, até ao montante de 

€ 24.609,37 (vinte e quatro mil, seiscentos e nove euros e trinta e sete cêntimos), 

correspondente a 25% do valor elegível. --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/080701, onde, em 21 do 

corrente mês existia um saldo disponível de € 34.009,00 (trinta e quatro mil e nove euros), estando o 

mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.5.3., Código 01 e Projecto nº 

23/2008, no montante de € 32.209,00 (trinta e dois mi, duzentos e nove euros). ------------------------ 

DELIBERAÇÃO : Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 
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regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à referida Instituição, 

um apoio financeiro no montante de € 24.000,00 (vinte e quatro mil euros), a pagar em 

duas tranches de € 12.000,00 (doze mil euros), uma no corrente ano, e o restante em 

2010. ============================================================== 

015 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO –  “Fábrica da Igreja 

Paroquial de Ariz” - Obras de beneficiação de infra-estruturas  ================  

========== Oriunda da Instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado à beneficiação/remodelação 

de infra-estruturas, cujo orçamento é de € 60.000,00 (sessenta mil euros). ------------------ 

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

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

atribuição de uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, até ao montante de 

€ 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), correspondente a 25% do valor elegível. ----- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/080701, onde, em 18 do 

corrente mês existia um saldo disponível de € 16.509,00 (dezasseis mil, quinhentos e nove euros), 

estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.5.3., Código 01 e 

Projecto nº 23/2008, no montante de € 14.709,00 (catorze mi, quinhentos e nove euros). -------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à referida Instituição, 
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um apoio financeiro no montante de € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), a pagar 

em duas tranches de € 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta euros), uma no corrente 

ano, e o restante em 2010. ============================================== 

016 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO –  “Fábrica da Igreja de 

Moimenta da Beira”  - Obras de restauração de altares da Igreja Matriz   ========= 

========== Oriunda da Instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado à restauração de altares, cujo 

orçamento é de € 10.000,00 (dez mil euros). ---------------------------------------------------------- 

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

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

atribuição de uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, até ao montante de 

€ 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), correspondente a 25% do valor elegível. -------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/080701, onde, em 21 do 

corrente mês existia um saldo disponível de € 9.399,63 (nove mil, trezentos e noventa e nove euros e 

sessenta e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 

2.5.3., Código 01 e Projecto nº 23/2008, no montante de € 7.599,63 (sete mi, quinhentos e noventa e 

nove euros e sessenta e três cêntimos). ---------------------------------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à referida Instituição, 
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um apoio financeiro no montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para os 

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

017 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO –  “Associação de 

Funcionários do Município de Moimenta da Beira” – Apoios Diversos ========== 

========== Oriunda da Instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado à aquisição de material de 

escritório e equipamento informático, bem como para fazer às despesas com diversas 

actividades de carácter lúdico, cujo orçamento é de € 28.000,00 (vinte e oito mil euros). - 

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

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

atribuição de uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, até ao montante de 

€ 10.750,00 (dez mil, setecentos e cinquenta euros). ----------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 23 do 

corrente mês existia um saldo disponível de € 22.050,00 (vinte e dois mil e cinquenta euros), estando 

o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 4.2., Código 02 e Projecto nº 

42/2008, no montante de € 15.000,00 (quinze mil euros). -------------------------------------------------- 

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

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

um apoio financeiro no montante de € 10.000,00 (dez mil euros), a pagar em duas 
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tranches de € 5.000,00 (cinco mil euros), uma no corrente ano, e o restante em 2010. == 

018 – 210/207/000 – CONFRARIA GASTRONÓMICA DA MAÇÃ PORTUGUESA – 

Realização do II Capítulo – Pedido de apoio finance iro  ======================= 

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

ofício, datado de 04 do corrente mês, solicitando um apoio financeiro com vista à 

realização do “II Capítulo da Confraria Gastronómica da Maçã Portuguesa”, 

apresentando, para o efeito, um orçamento estimativo no valor de € 3.950,00 (três mil 

novecentos e cinquenta euros. ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à referida Instituição a 

apresentação de uma candidatura, nos termos regulamentares. ================== 

019 – 210/207/000 – ARATI – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE APOIO À TERCEIRA 

IDADE –  Processo de Contra-Ordenação – Coima - Tra nsferência de verba  ====== 

========== No âmbito do processo de Contra-Ordenação nº. 150900227, instaurado à 

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE APOIO À TERCEIRA IDADE, pela G.N.R. – Guarda 

Nacional Republicana, foi decidido aplicar uma coima no valor de € 170,00 (cento e 

setenta euros), dado que o motorista, ao transitar de uma viatura para a outra, não fez a 

mudança do disco, pelo que, pelas razões descritas na informação do referido motorista, 

é aconselhado o pagamento voluntário da referida coima. ----------------------------------------  

----- 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 17 do 
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corrente mês, existia um saldo disponível de € 5.111,20 (cinco mil, cento e onze euros e vinte 

cêntimos). tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 1757.------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência, para 

a referida Associação, de uma verba no valor de € 170,00 (cento e setenta euros), para 

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

020 – 210/207/000 – ARATI – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE APOIO À TERCEIRA 

IDADE – Processo de Contra-Ordenação – Coima - Tran sferência de verba  ====== 

========== No âmbito dos doze processos de contra-ordenação, instaurados à 

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE APOIO À TERCEIRA IDADE, pela G.N.R. – Guarda 

Nacional Republicana, onde foi decidido a aplicação de diversas coimas, cujo valor 

totaliza o montante de € 3.474,76 (três mil, quatrocentos e setenta e quatro euros e 

setenta e seis cêntimos), presente à reunião a informação nº. NAJUR/44/2009, datada 

de 22 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, fazer o acompanhamento de 

todo o processo, admitindo o pagamento do valor supra mencionado, destinado a pagar 

as referidas coimas, caso se verifique ser a situação mais vantajosa para as duas 

entidades. =========================================================== 

021 – 230/270/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE PASSÔ – C aminho Rural da Renha 

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

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

reunião ordinária, realizada em 09 do corrente mês, exarada a folhas 234, ponto 223, do 
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livro de actas 138, presente à reunião uma comunicação da Junta de Freguesia 

referenciada em epígrafe, dando conta que a obra ali identificada comparticipada em 

75%, pela Direcção Regional de Agricultura e Trás-os-Montes, e que não tem condições 

financeiras para assumir o valor remanescente em dívida, correspondente a 25% do 

valor da despesa realizada, cujo montante total é de € 62.858,25 (sessenta e dois mil, 

oitocentos e cinquenta e oito mil e vinte e cinco cêntimos), conforme cópia da factura da 

empresa adjudicatária e auto de medição de trabalhos, que anexa. ---------------------------- 

----- 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 0302/08050102, onde, em 25 

de Agosto, último, existia um saldo disponível de € 25.933,02 (vinte e cinco mil, novecentos e trinta e 

três e dois cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 3.3.1., código 

07 e n.º 22/2006, com a dotação de € 20.480,14 (vinte mil, quatrocentos e oitenta euros e catorze 

cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 1556”. ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 

Freguesia de Passô a importância de € 15.714,56 (quinze mil, setecentos e catorze 

euros e cinquenta e seis cêntimos), correspondente a 25% do valor global da 

intervenção. ========================================================= 

022 – 230/273/000 – PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE 

VEDAÇÃO – Cedência de área ao domínio público  ========================== 

========== Oriundo da Senhora ANA CRISTINA DE JESUS FONSECA, residente na 

Barragem do Vilar, presente à reunião uma carta, datada de 08 de Julho, último, 
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informando que, na sequência de um pedido de licenciamento de construção de um 

muro, foi informada de que a implantação do mesmo teria de estar de acordo com um 

arruamento previsto para o local, pelo que sugere, com vista a não ser prejudicada, a 

construção da totalidade do muro e sua vedação com um comprimento de 160 m, a 

cargo desta Câmara Municipal e a compra da área em causa, cujo valor seria entre os € 

10,00 (dez euros) e os € 15,00 (quinze euros), o m2. ----------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, a mesma prestou, em 18 de Agosto, último, a informação n.º 59-

LS/DEPE/2009, do seguinte teor: “Em causa está a cedência ao Domínio Público de uma área, 

supostamente, em cumprimento do projecto da Câmara Municipal para o loteamento da Barragem do 

Vilar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo a requerente, a propósito de um pedido que formulou para que lhe fosse autorizada a 

construção de um muro de vedação na sua propriedade, foi-lhe imposta uma implantação desse muro 

que desencadeia a cedência ao Domínio Público de uma área de, cerca de, 204m2. ---------------------- 

----- Neste contexto, cumpre ao signatário informar o seguinte: ------------------------------------------- 

----- Não são conhecidos levantamentos topográficos que permitam avaliar com rigor a situação 

actualmente em causa, nomeadamente, que permitam calcular com exactidão a(s) área(s) objecto de 

cedência ao Domínio Público.----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste capítulo, refira-se que, não são conhecidos levantamentos topográficos, nem que retratem 

com exactidão os limites da propriedade da requerente, nem que retratem a realidade actual das 

construções efectuadas nos lotes adjacentes, (criados pelo loteamento desenvolvido pela Câmara 

Municipal); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2) Ainda no que diz respeito à realidade local, por exemplo, existe uma incoerência entre a 

localização de dois postes da rede de iluminação pública e os limites da propriedade da requerente que 

nos foram apontados pela mesma no local. ------------------------------------------------------------------- 
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----- 3) Independentemente do rigor que entretanto terá que ser apurado quanto à área em causa, 

atenda-se que, efectivamente, para a execução do arruamento da urbanização localizado mais a Norte 

da mesma, (conforme está esboçado no projecto da operação de loteamento), existe a necessidade de 

ocupar uma parcela de terreno da requerente. --------------------------------------------------------------- 

----- Em conclusão, refira-se que, em primeiro lugar, será necessário apurar e avaliar com rigor a(s) 

área(s) em causa. Depois disso, a Câmara Municipal, em função do que é a pretensão da requerente, 

bem como em função do que será sua prioridade, deverá aceitar, ou não, as condições impostas pela 

requerente”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à requerente a cedência 

de 204 m2, para o domínio público, com vista à execução de um arruamento previsto no 

loteamento da Barragem do Vilar, assumindo a Câmara, em contrapartida, a realização 

das infra-estruturas, numa eventual operação de loteamento urbano. ==============  

“Secção de Património e Aprovisionamento” 

023 – 130/151/000 - 150/168/400 – CENTRAL DE CAMION AGEM – FRACÇÃO I  ===== 

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

reunião ordinária, realizada em 17 de Junho, último, exarada a folhas 6, ponto 008, d0 

livro de actas 138, presente novamente à reunião o processo, acompanhado de uma 

informação, da Secção Administrativa, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, conclui pela 

necessidade da Câmara Municipal deliberar se o referido estabelecimento comercial 

deve ser classificado como de comércio ou ser considerado uma loja de conveniência, 

ambos condicionados à obtenção da competente licença de utilização, nos termos 
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legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após análise do processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

manter o teor da deliberação anteriormente tomada sobre este assunto, no sentido do 

arrendatário deste espaço comercial estar autorizado a vender apenas os produtos 

referenciados na reunião ordinária, realizada em 07 de Agosto de 1996, devendo ser 

emitida, pela DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a 

competente licença de utilização, em conformidade. =========================== 

024 – 130/151/100 – EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE LEOMIL  – Aquisição de 

terreno  ============================================================= 

========== Na sequência das negociações encetadas por esta Câmara Municipal, 

presente à reunião uma comunicação, do Senhor PEDRO VIEIRA DA COSTA VAZ, 

residente em Lisboa, datado de 08 do corrente mês, informando que, após contactados 

todos os herdeiros do imóvel pretendido por este Município, propõe que a Câmara 

adquira o referido imóvel pelo valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros). ---------------- 

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

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

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

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

corrente mês, existia um saldo disponível de € 114.589,28 (cento e catorze mil, quinhentos e oitenta e 

nove euros e vinte e oito cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 

2.1.1., código 02 e n.º 9/2009, com a dotação de € 30.0,00,00 (trinta mil euros), tendo sido feita a 

nota de cabimento com o n.º 1768, no valor de € 25.000,00”. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 
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1. Concretizar a aquisição da referida parcela de terreno, com a área 1460m2, a 

destacar do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo matricial 1283, omisso no 

Registo Predial da Conservatória de Moimenta da Beira, limite da Freguesia de Leomil, 

devendo ser celebrado o respectivo Contrato-Promessa  de Compra e Venda, nos 

termos e condições aprovados; ---------------------------------------------------------------------------- 

2. Que o destaque da referida parcela de terreno não está sujeita ao regime de 

loteamento, previsto no artigo 7.º, do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a 

nova redacção dada pela Lei nº. 60/2007, de 04 de Setembro, por se tratar de destaque 

destinado à construção de uma obra pública, designada por “Centro Escolar de Leomil”.  

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

========== Quando eram 12H50, o Senhor Presidente interrompeu a reunião para 

almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse pela 14H30. = 

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

========== Quando eram 14H30, pelo Senhor Presidente foi reaberta a reunião, sem 

a presença do Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, que foi autorizado a 

ausentar-se por razões profissionais. ====================================== 

025 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Lote 24 C –  

Venda do furo artesiano  ===============================================                                                                                          

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

reunião ordinária, realizada em 06 de Maio, último, exarada a folhas 97, ponto 088, do 

livro de actas 137, em que foi deliberado accionar um procedimento de hasta pública, 

nos termos legais, para a alienação do referido furo artesiano e respectivo corredor de 
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acesso, tendo como base de licitação o valor de € 4.000,00 (quatro mil euros), com 

lances de € 50,00 (cinquenta euros), presente à reunião uma carta, do Senhor JOSÉ 

FERNANDO BASTOS FERREIRA, datada de 25 de Agosto, último, informando que o 

Senhor ARLINDO ANDRADE BERNARDO e a empresa AUTO REPARADORA 

VILARINHO, já não se encontram interessados na compra do furo referenciado em 

epígrafe, pelo que solicita que o mesmo lhe seja vendido directamente pelo preço de € 

2.000,00 (dois mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

PATRIMÓNIO, a mesma prestou, em 14 do corrente mês, a informação n.º 

NAJUR/42/2009, do seguinte teor: “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira, datado de 14 de Agosto de 2009, cumpre-me informar o 

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

----- O senhor José Fernando Bastos Ferreira, por requerimento datado de 25 de Agosto de 2009, 

solicita a alienação directa do furo acima citado pelo valor de € 2.000,00.---------------------------------- 

----- Informa, também, que o Senhor Arlindo Andrade Bernardo e a Firma Auto Reparadora Vilarinho já 

não estão interessados no dito furo artesiano. ---------------------------------------------------------------- 

----- Caso se verifique que apenas José Fernando Bastos Ferreira se mantém interessado na aquisição 

do referido furo, salvo melhor opinião, dever-se-ia aplicar por analogia o que estabelece o Regulamento 

do Parque Industrial de Moimenta da Beira, sobre a venda de lotes de terreno para a actividade 

industrial através de ajuste directo – cfr. n.ºs 8 e 9 do artigo 6.º do referido Regulamento. -------------- 

----- Ainda assim, sempre se recorda que - repete-se, salvo melhor opinião - , caso o furo artesiano e o 

respectivo corredor de acesso sejam alienados a pessoa diferente do Senhor José Fernando Bastos 

Ferreira, ter-se-á que proceder a uma alteração do loteamento do Parque Industrial de Moimenta da 

Beira”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, accionar um novo 

procedimento de hasta pública, nos termos legais, para a alienação do referido furo 

artesiano e respectivo corredor de acesso, tendo como base de licitação o valor de € 

3.000,00 (três mil euros), com lances de € 50,00 (cinquenta euros), designando, para o 

efeito, a seguinte Comissão: -------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: PAULO ALEXANDRE MATOS FIGUEIREDO, Chefe da Divisão 

Económica e Financeira; ------------------------------------------------------------------------------------

VOGAIS EFECTIVOS: NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, Técnico Superior, que 

substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e PAULO MIGUEL RODRIGUES 

SOARES, Assistente Técnico. ----------------------------------------------------------------------------- 

VOGAIS SUPLENTES: ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa e JOÃO ANTÓNIO DE ANDRADE SILVA, Coordenador Técnico. ====== 

026 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Firma 

Lapifrutas, S.A. – Aquisição do Lote n.º 9  ================================= 

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

reunião ordinária, realizada em 09 do corrente mês, exarada a folhas 235, ponto 224, do 

livro de actas 138, em que foi deliberado apresentar uma contraproposta do plano de 

pagamentos, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado de uma 

comunicação, da firma referenciada em epígrafe, datado de 14 do corrente mês, 

informando que aceita a proposta, com as seguintes alterações: -------------------------------- 

“- A primeira prestação de € 15.000,00 (quinze mil euros) a ser liquidada até ao dia 30/11/2009; ------ 

- As restantes 12 prestações de € 10.000,00 (dez mil euros), cada, devem ser pagas do seguinte modo:  
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- 1.ª, em Fevereiro de 2010; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- 2.ª, em Maio de 2010; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- 3.ª, em Agosto de 2010; -------------------------------------------------------------------------------------- 

- 4.ª, em Novembro de 2010. --------------------------------------------------------------------------------- 

- As quatro prestações dos anos de 2011 e 2012 devem ser pagas nos mesmos meses. ------------------ 

- Caso haja atraso no pagamento de alguma prestação, a Câmara assumirá o respectivo pagamento 

com juros à taxa de 5%”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com os termos e 

condições da referida proposta. ===========================================   

027 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Lote n.º 26  = 

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

reunião ordinária, realizada em dia 12 de Agosto, último, exarada a folhas 160, ponto 

155, do livro de actas 138, em que foi deliberado manifestar disponibilidade para vir a 

ceder um lote, com área similar à do referido lote nº. 26, no âmbito da execução da 3ª. 

Fase do Parque Industrial (ampliação), nas condições regulamentares então em vigor, 

presente à reunião um ofício, da empresa “POLIMAGRA, GRANITOS E MÁRMORES 

POLIDOS”, datado de 09 do corrente mês, informando que tem sentido dificuldade na 

aquisição de alguns lotes particulares, pelo que solicita a intervenção desta Câmara no 

sentido do integral cumprimento do Regulamento do Parque Industrial de Moimenta da 

Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PATRIMÓNIO, a mesma prestou em, em 10 do corrente mês, a Informação n.º 

NAJUR/40/2009, do seguinte teor: “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Presidente da 
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Câmara Municipal, datado de 10 de Setembro do corrente ano, vertido no requerimento da firma acima 

citada, datado de 9 de Setembro de 2009, cumpre informar o seguinte: ----------------------------------- 

----- No que concerne ao ponto 1), do despacho a que atrás se fez alusão, junto se remetem os 

seguintes anexos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Anexo I - Com a inventariação dos lotes ainda não edificados; a sua situação contratual; o 

enquadramento regulamentar. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Anexo II – Planta do Parque Industrial. ------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao ponto 2), do referido despacho, e atentos os factos aduzidos pela firma 

requerente, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, para todos os efeitos legais, consigna-se 

que os mesmos não são acolhidos pelo Regulamento do Parque Industrial de Moimenta da Beira.-------- 

----- O mesmo é dizer que, face à pretensão da firma Polimagra, o Regulamento do Parque Industrial 

de Moimenta da Beira é omisso. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nos termos do diploma acima referido, “(...) havendo que proceder à interpretação e/ou aplicação 

do articulado deste Regulamento, caberá essa responsabilidade à Câmara Municipal, face à 

argumentação dos seus serviços, ouvida a parte oposta (...).” – cfr. nesse sentido o artigo 8.º, n.º 2, do 

diploma acima citado.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Reconhecendo a Câmara o sucesso da empresa POLIMAGRA, cuja 

inviabilização da ampliação emergente poderia ter impactos negativos ao nível da 

produção e dos índices de empregabilidade local, a mesma deliberou, por unanimidade, 

admitir a implantação da unidade industrial da empresa FRIBEIRA, Ldª., em metade do 

lote nº. 5, do Parque Industrial, permitindo a instalação, em situação de encosto, de 

outra unidade industrial na parte remanescente do referido lote. ---------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, avaliar as implicações financeiras 

desta operação, tendo em conta o custo efectivo do lote actualmente pertencente à 

empresa FRIBEIRA, e o custo que a Câmara assumiu na aquisição do referido lote nº.5.  
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028 – 130/151/700 - 370/386/000 – BAIRRO DA BARRAGE M DO VILAR – Lote n.º 32  

========== Oriundo do Senhor JOSÉ JOAQUIM LEMOS FERNANDES, residente no 

Bairro da Barragem do vilar, presente à reunião um requerimento, datado de 12 de 

Agosto, último, informando que está interessado em comprar o referido lote nº. 32, assim 

que a Câmara Municipal se encontre em condições de proceder à sua venda, solicitando 

autorização para que seja o seu filho, RICARDO NUNO DE OLIVEIRA LEMOS 

FERNANDES, a outorgar a escritura de compra e venda, por razões de ordem familiar, 

já que esta decisão não traz qualquer prejuízo para terceiros. ------------------------------------ 

----- Submetido o assunto ao Chefe do GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE, o 

mesmo prestou, em 04 do corrente mês, a seguinte informação:“1. Não existem quaisquer 

antecedentes administrativos ou quaisquer suportes documentais relacionados com o prédio urbano a 

que se refere esta petição, pois o requerente, em 2001, ao contrário da maioria dos utentes das 

diversas casas sitas no Bairro da Barragem do Vilar, optou por não fazer o respectivo CONTRATO-

PROMESSA DE COMPRA E VENDA e aguardar a existência das condições legais para que se pudesse 

celebrar a respectiva “escritura pública de compra e venda”. Mas houve muitos mais utentes, que 

fizeram a mesma opção. 2.º Face ao exposto, e porque está previsto, para breve, a concretização das 

condições legais para que se possam accionar os procedimentos administrativos que visam a celebração 

das respectivas escrituras públicas de compra e venda, nada impede que a Câmara delibere no sentido 

de deferir a pretensão do requerente. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Compreendendo as razões subjacentes à petição do requerente, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que a escritura de compra e venda se 

faça em nome de seu filho, RICARDO NUNO DE OLIVEIRA LEMOS FERNANDES.  === 

“Tesouraria”  

029 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 
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========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 22, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 587.619,30 

(quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos e dezanove euros e trinta cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €  507.736,71 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €    79.882,59 

                                                                               TOTAL ....... €  587.619,30 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBA NÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

030 - 310/300/104 - 310/300/226 - EXECUÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO E 

RESIDUAIS DE CASTELO – Trabalhos a mais - Aprovação  ==================== 

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

reunião ordinária, realizada em 09 do corrente mês, exarada a folhas 244, ponto 232, do 

livro de actas 138, presente novamente à reunião o respectivo processo, acompanhado 

do Parecer do Gabinete Jurídico, nº. 14.09, datado de 21 do corrente mês, que nesta 

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

qual, e pelas razões ali descritas, é de opinião que não cabe nas atribuições do 

administrador da insolvência outorgar o contrato adicional em representação da firma 

insolvente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando o teor da Gabinete Jurídico, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar os trabalhos a mais referenciados na informação técnica 
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INF055/DOM/2009, datada de 26 de Agosto, último, do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, no montante de € 86.661,69 (oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e 

um euros e sessenta e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, ficar a aguardar que o 

Administrador de Insolvência reclame o valor acima citado, para que o mesmo seja 

integrado na respectiva massa insolvente. =================================== 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

031 - 310/301/220 - CAMINHO AGRÍCOLA BEIRA VALENTE – TOITAM – Projecto de 

Execução  =========================================================== 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS e do Técnico 

Florestal, EDUARDO CARVALHO SEIXAS, presente à reunião a informação com a 

referência INF057/DOM/2009, datada de 7 do corrente mês, com o seguinte teor: 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, apresenta-se em anexo, para aprovação por esta Edilidade, o 

Projecto de Execução, incluindo entre outras peças, a Memória Descritiva, Medições e Estimativa 

Orçamental e as Peças Desenhadas e o Caderno de Encargos – Condições Gerais; ------------------------ 

----- O custo da empreitada correspondente está estimada, pela equipa projectista, no valor total de 

335.180,00 € (trezentos e trinta e cinco mil cento e oitenta Euros), valor ao qual deverá 

acrescer o IVA à taxa legal em vigor; -------------------------------------------------------------------------- 

----- Está previsto o perfil transversal tipo constituído por 0,5 m para talude ou trincheira + 0,5 m para 

berma esquerda + 3,0 m para faixa de rodagem + 0,5 m para berma direita + 0,5 m para talude ou 

trincheira;” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

execução. =========================================================== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 
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032 - 310/302/350 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICI PAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA ============================================================= 

========== Oriundo da firma JOSÉ PIMENTEL NUNES & FILHOS, SA, presente à 

reunião um ofício, com a referência 134/2009, datado de 2 do corrente mês, registado 

nesta Câmara sob o n.º 7584, em 7 do mesmo mês, com o seguinte teor: “ Damos por 

recebido o ofício nº Procº. 310/302/350 datado de 2009-08-14 e em conformidade com o mesmo 

cumpre-nos informar: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esta empresa foi adquirida pela presente Administração em Novembro de 2006, e conforme os 

elementos fornecidos pela anterior Administração, a empreitada supra não constava na lista de obras 

cuja recepção definitiva estaria pendente, tendo sido informados que a Obra foi entregue e 

recepcionada, o que foi comprovado pelo cancelamento, por indicação dessa Edilidade, das respectivas 

garantias técnicas, conforme cópias em anexo”. -------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o Chefe da DIVISÃO ADMINISTRATIVA, prestou a 

informação n.º 85/DA/09, datada de 8 do corrente mês, com o seguinte teor: “Em 

cumprimento do Despacho do Senhor Presidente, exarado na comunicação da empresa JPSÉ PIMENTEL 

NUNES, Ldª., com a referência 134/2009, a qual foi registada em 07/SET/09, sob o n.º 7584, cumpre 

informar: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. A empreitada de “CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL” decorreu no âmbito do regime 

jurídico de empreitadas de obras públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro; - 

----- 2. A restituição dos depósitos de garantia e quantias retidas durante a execução do contrato, bem 

como o regime de extinção da caução sofreram as alterações introduzidas pelo regime jurídico supra 

mencionado; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Na verdade, conforme resulta do disposto no artigo 210º., decorrido o prazo de um ano, 

contado da data da recepção provisória da obra, serão restituídas ao empreiteiro as quantias retidas 

como garantia e promove-se à extinção da caução prestada, após vistoria feita pelo dono da obra; ----- 

----- Nesta conformidade, consigna-se que: ------------------------------------------------------------------ 
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----- a) A recepção provisória ocorreu em 07/ABRIL/2004 (anexo 1); -------------------------------------- 

----- b) A vistoria foi efectuada em 11/JUNHO/2004 (anexo 2); --------------------------------------------- 

----- c) A Câmara Municipal, em sua reunião realizada em 28/JUNHO/2004, procedeu ao cancelamento 

das cauções, bem como à restituição dos depósitos de garantia (anexo 3); -------------------------------- 

----- d) Não foi efectuada a vistoria para efeitos de recepção definitiva da obra, a qual poderá acontecer 

por iniciativa do dono da obra ou a pedido do empreiteiro, ao abrigo do artigo 218º., do referido DL 

405/93; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Salvo melhor opinião, a manter-se a posição da empresa adjudicatária, só com recurso a via 

judicial se poderão apurar as responsabilidades do empreiteiro pelos defeitos apontados. ---------------- 

----- Dado que o Gabinete Jurídico já se pronunciou sobre este assunto (cf. Parecer nº. 18/08), entendo 

ser conveniente endossar-lhe a presente informação”. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, que, no âmbito da execução da 

obra referida em epígrafe, a DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS proceda à urgente 

inventariação das anomalias encontradas, para que o GABINETE JURÍDICO interponha 

adequada acção judicial, nos termos legais, com vista a que a referida empresa 

adjudicatária assuma as responsabilidades pela correcção das mesmas. ============  

033 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODES PORTIVO MUNICIPAL 

– Trabalhos a mais  =================================================== 

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

reunião ordinária, realizada em 09 do corrente mês, exarada a folhas 247, ponto 234, do 

livro de actas 138, presente à reunião uma comunicação, da advogada da empresa 

SANTANA & CA., S.A., datada de 17 do corrente mês, registada sob o n.º 8001, em 18 

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

parte integrante, dando conta que, pelas razões ali descritas, é intenção da referida 
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empresa participar a falta de aprovação dos trabalhos a mais, realizados na obra 

referida em epígrafe, a diversas entidades, bem como socorrer-se das vias judiciais para 

obter uma sentença condenatória que permita executar o património desta autarquia, 

para pagamento da dívida reclamada. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Chefe da DIVISÃO 

DE OBRAS MUNICIPAIS, a contextualização da reclamação apresentada pela empresa 

adjudicatária, no âmbito da informação técnica a analisar na próxima reunião do 

Executivo, a qual deve referenciar eventuais tentativas de conciliação entre as partes. =  

034 – 310/302/423 – OBRAS MUNICIPAIS – Projecto de engenharia de 

especialidades – Projecto do arquivo histórico de M oimenta da Beira, agora 

denominado CASA DA CULTURA ======================================== 

========== Oriundo da Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO 

DO MUNICÍPIO, presente à reunião o projecto de engenharia de especialidades, 

acompanhado da informação técnica n.º 148-OS/DPOM/2009, datada de 16 do corrente 

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

integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável, desde que a 

equipa projectista entregue os elementos mencionados na informação técnica. ------------- 

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

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

035 - 310/302/434 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DE MOIMENTA DA 

BEIRA – O PRIMEIRO RELVADO – Contrato Adicional – M inuta – Aprovação  ===== 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua 
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reunião ordinária, realizada em 26 de Agosto último, exarada a folhas 199, ponto 190, do 

livro de actas 138, em que foi deliberado aprovar a realização dos trabalhos a mais à 

empresa EMBEIRAL – EMPREITEIROS DAS BEIRAS, SA, no montante de 129.867,45 

(cento e vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e sete euros e quarenta e cinco 

cêntimos), presente à reunião a minuta do respectivo contrato adicional, que nesta acta 

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

aprovação, nos termos do artigo 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 adicional. ===================================================== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUN ICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

036 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

primeira reunião deste Executivo, realizada em 2 de Novembro de 2005, exarada a 

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

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

de 11 de Janeiro, a seguir se identifica, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, 

“PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES” e “PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 03 do 

referido mês de Novembro, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de 
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Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA. ----------------------------------------------------------- 

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

----- ANTÓNIO CÂNDIDO, para construção de arrumos agrícolas, com a área de 45m2, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado “Lameiras”, na localidade de Granja do 

Paiva, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 153.09; ---------------------------------- 

----- JOSÉ ANTÓNIO GARFINHO DOS SANTOS, para construção de arrumos agrícolas, 

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

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 173.09. ------------------------------ 

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

----- JOAQUIM JORGE MORAIS PEREIRA, para construção de um muro de vedação 

com a área de 11,50 metros, que pretende levar a efeito na Rua do Vale, na Vila de 

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 160.09, devendo o requerente solicitar, à Fiscalização 

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

----- FERNANDO MANUEL DA FONSECA FERREIRA RAMOS, para construção de um 

muro de vedação com a área de 0,86 metros, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado “Rebolal”, na localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, a que se refere 

o Proc.º n.º 168.09, devendo o requerente solicitar, à Fiscalização Municipal, o 

alinhamento do respectivo muro; -------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ FERNANDO DE SOUSA SANTOS, para construção de um muro de vedação 

com a área de 14,50 metros, que pretende levar a efeito na Rua do Outeiro, Freguesia 

do Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 169.09, devendo o requerente solicitar, à 

Fiscalização Municipal, o alinhamento do respectivo muro. ---------------------------------------- 
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PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS : ============================ 

----- MÁRIO VEIGA SANTOS ROCHA, para alteração de uma cobertura de um 

armazém, que pretende levar a efeito no Cruzamento de Paraduça, Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 211/08; ------------------------------------------------------------ 

----- MARCO BRUNO DE SÁ BATISTA FERREIRA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Martinhalgo”, limite da 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 242/08; ----------------------------------------- 

----- LUIS MANUEL DE OLIVEIRA BERNARDO, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na quinta da Tapada, Freguesia de Rua, a que se 

refere o Proc.º n.º 130.09; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ FERREIRA GOMES CARDIA, para construção de um armazém para arrumos 

agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Marmelal”, Freguesia de 

Rua, a que se refere o Proc.º n.º 138.09. --------------------------------------------------------------- 

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

037 – 360/337/13.08 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e informação prévia –  

Construção de um pólo comercial de materiais de con strução e equipamento 

sanitário  ============================================================ 

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

reunião ordinária realizada em 09 do corrente mês, exarada a folhas 258, ponto 239, do 

livro de actas 138, em que foi deliberado reconhecer este equipamento privado de 

interesse municipal, e face à entrega de novos elementos e à informação técnica, 

proceder a uma nova audiência do Senhor JOSÉ CARLOS PINTO OLIVEIRA, 
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relativamente à construção de um pólo comercial de materiais de construção e 

equipamento sanitário, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Solveira”, 

Freguesia de Arcozelos, presente à reunião a resposta por escrito, bem como a 

informação técnica n.º 151-OS/DPOM/2009, datada de 18 do corrente mês, que nesta 

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

que, pelos motivos ali descritos, a referida informação técnica, emite parecer favorável. -- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em conta os novos elementos e explicações agora entregues, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, viabilizar o empreendimento nas condições 

propostas. =========================================================== 

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

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

respeito a um familiar do Senhor Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da 

reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto na 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, assumindo a Presidência da mesma o 

Vice-Presidente, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA. ========================= 

038 – 360/337/11.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e Informação Prévia -  

Construção de um parque ecológico – Animação ambien tal  =================== 

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

reunião ordinária, realizada em 09 do corrente mês, exarada a folhas 261, ponto 242, do 

livro de actas 138, em que, a propósito da informação prévia para construção de um 

parque ecológico – animação ambiental - , que o Senhor LUIS PAULO SOEIRO 
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NASCIMENTO CORREIA ALVES, pretende levar a efeito no lugar denominado “Penedo 

dos Trabalhos”, Freguesia do Vilar, foi deliberado “solicitar  pareceres à CCDRN – Comissão de 

Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e da ARH Norte I.P - Administração da Região 

Hidrográfica do Norte I.P.”, presente à reunião o processo, acompanhado de novos 

elementos e da informação técnica n.º 150-OS/DPOM/09, datada de 18 do corrente mês, 

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

em que, pelos motivos ali descritos, aponta para o deferimento. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a viabilidade deste 

projecto, desde que sejam cumpridas as exigências impostas na informação técnica, 

atrás referida. ======================================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Senhor Presidente regressou à reunião, 

retomando a presidência da mesma. ======================================= 

039 – 360/338/211.99 – OBRAS PARTICULARES – Project o de 

arquitectura/Especialidades – Alteração do interior  de uma habitação ========== 

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

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, em que decidiu solicitar os elementos em falta, 

devidamente assinados pelo técnico, ao Senhor JOSÉ DA COSTA PEREIRA, 

relativamente à reaprovação da alteração do interior de uma habitação, que pretende 

levar a efeito na localidade de Carapito, Freguesia de Peravelha, presente à reunião o 

processo, acompanhado dos elementos devidamente corrigidos. -------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da referida Divisão, a mesma prestou a 
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informação n.º 192-SV/DPOM/09, datada de 04 do corrente mês, em que, pelos motivos 

ali descritos, emite parecer favorável. -------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura e especialidades, e emitir o respectivo alvará de licença de construção. === 

040 – 360/338/519.04 – OBRAS PARTICULARES – Constru ção de  uma habitação 

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

========== Oriundo da Senhora IRENE DA FONSECA GIL, presente à reunião um 

requerimento, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, requer a reabertura do processo de 

licenciamento da construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito 

no lugar denominado “Canal ou Canelo”, Freguesia de Cabaços. ------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 212-RJ/DPOM/09, 

datada de 7 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

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

DELIBERAÇÃO : Dado que se tratou de um desalojamento compulsivo, provocado pelo 

interesse público, e que ocasionou a urgente demolição da anterior habitação, 

pertencente à requerente, a Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar os projectos 

de arquitectura e de especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de 

construção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, isentar a requerente da 

apresentação da Apólice de Seguro de Acidentes de Trabalho, Alvará Industrial de 
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Construção Civil, Termo de Responsabilidade pela Execução da Obra e Plano de 

Segurança e Saúde, porquanto se trata de legalizar uma situação de facto existente há 

vários anos. ========================================================== 

041 – 360/338/151.07 – OBRAS PARTICULARES – Ampliaç ão e legalização de 

arrumos agrícolas – Pedido de isenção de apresentaç ão de documentos ======== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DE JESUS PINTO, presente à reunião o 

seguinte pedido: -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- “residente em Ariz – Moimenta da Beira, titular do Processo de Obras n.º 360/338/151.07, 

referente ao licenciamento de um armazém para arrumos, na referida freguesia, vem requerer a V. Ex.ª 

a emissão do respectivo alvará de licença de construção, isentando-o da apresentação dos documentos 

exigidos, nomeadamente, Apólice de seguro de acidentes de trabalho, Termo de responsabilidade pela 

execução da obra e Plano de Segurança e Saúde, porquanto a referida obra já se encontra construída 

há vários anos, mas que pretendo agora legalizar”. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Dado que se trata de um armazém de arrumos, construído há vários 

anos, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o requerente, no acto do 

levantamento do alvará de licença de construção, da apresentação dos seguintes 

documentos: Apólice de Seguro de Acidentes de Trabalho, Termo de Responsabilidade 

pela Execução da Obra e Plano de Segurança e Saúde. ======================== 

042 – 360/338/152.07 – OBRAS PARTICULARES – Constru ção de um posto de 

abastecimento de combustíveis, com capacidade de 40 .000 litros de gasóleo 

rodoviário para consumo próprio da Empresa Joalto R odoviária das Beiras, S.A  == 

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

reunião ordinária realizada em 26 de Agosto, último, exarada a folhas 209, ponto 197, do 
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livro de actas 138, em que, relativamente à construção de um posto de abastecimento 

de combustíveis com capacidade de 40.000 litros de gasóleo rodoviário para consumo 

próprio da Empresa Joalto Rodoviária das Beiras, S.A, que a PETROGAL S.A – 

PETRÓLEOS DE PORTUGAL, pretende levar a efeito na Central de Camionagem, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, foi deliberado “ solicitar ao Chefe de Divisão de Obras Municipais, 

Eng.º Eduardo Manuel Martins da Silva, para articulação com a Chefe de Divisão de  Planeamento e 

Ordenamento do Município, Arqt.ª Olga Marina da Fonseca Santos, providenciarem a junção do 

protocolo de financiamento, para conhecimento de eventuais clausulas, impostas pela Direcção-Geral de 

Transportes Terrestres, referente à construção da Central de Camionagem de Moimenta da Beira”, 

presente de novo à reunião o referido processo, acompanhado das informações técnicas 

n.ºs , 135-OS/DPOM/2009, de 31 de Agosto, último, e 143-OS/DPOM/2009, de 09 do 

corrente mês, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a 

fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, anexam os elementos 

fornecidos pela DAF - Divisão Administrativa e Financeira. ----------------------------------------  

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da clausula n.º 7, do art.º 6.º, do Regulamento 

Municipal da Central de Camionagem de Moimenta da Beira, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar ao Gabinete Jurídico uma adequada interpretação que 

compatibilize a pretensão do requerente, com o teor da referida clausula. =========== 

043 – 360/338/6.08 – OBRAS PARTICULARES – Projectos  de especialidades –  

Construção de uma oficina de reparação de automóvei s ===================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta à Firma 

AUTO REPARADORA VILARINHO & GOMES, LD.ª, relativamente à construção de uma 
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oficina de reparação de automóveis – CAE 50200 (CAE Ver.3 45200) – Oficina de 

Manutenção e Reparação de Veículos Automóveis (actividade principal) – CAE 45320 – 

Comércio a Retalho de Peças e Acessórios para Veículos Automóveis (actividade 

secundária) – CAE 45110 – Comércio de Veículos Automóveis (actividade secundária), 

que pretende levar a efeito nos lotes 24G e 24H, no loteamento a que se refere o alvará 

n.º 05/2002, sito no Parque Industrial de Moimenta da Beira, presentes à reunião os  

projectos de especialidades.  ------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 210-RJ/DPOM/09, 

datada de 7 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção, devendo a 

requerente, até ao acto do levantamento da licença, apresentar, pelo menos, o Contrato 

de Promessa Compra e Venda. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que no acto do levantamento do 

alvará de licença de construção, os serviços administrativos deverão devolver, à 

requerente, um exemplar do projecto de redes prediais de águas e esgotos e águas 

pluviais, devidamente carimbado. ========================================= 

044 – 360/338/232.08 – OBRAS PARTICULARES – Project os de especialidades –  

Ampliação de um estabelecimento industrial de trans formação de carnes de 
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suínos – Fábrica de Presuntos – Indústria Tipo 3  =========================== 

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

decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor ERNESTO JESUS RODRIGUES, 

relativamente à ampliação de um estabelecimento industrial de transformação de carnes 

suínos – fábrica de presuntos – indústria tipo 3, que pretende levar a efeito na localidade 

de Vila Chã, Freguesia de Caria, presente à reunião os projectos de especialidades. ----- 

DELIBERAÇÃO : Dado que todo o processo ocorreu ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

220/08, de 12 de Novembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o requerente 

da apresentação do projecto de segurança contra incêndios. ------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, aprovar os projectos de 

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

045 – 360/338/238.08 – OBRAS PARTICULARES – Project o de arquitectura –  

Reconstrução e ampliação de um edifício para habita ção – Alteração  =========== 

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

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

JOSÉ URBANO, relativamente à alteração da reconstrução e ampliação de um edifício 

para habitação, que pretende levar a efeito na Rua de Lisboa, na Vila de Leomil, 

presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito, em que, pelos 

motivos ali descritos, manda juntar ao processo, novas peças desenhadas. ----------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 205 -

SV/DPOM/09, datada de 16 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 
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transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO : Face aos novos elementos agora apresentados, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, devendo o requerente proceder à 

alteração da rampa de acesso, de forma a não ocupar o espaço público. ============ 

046 – 360/338/63.09 – OBRAS PARTICULARES -  Project o de arquitectura –  

Reconstrução e alteração de uns arrumos  ================================= 

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

reunião ordinária, realizada em 03 de Junho, último, exarada a folhas 223, ponto 201, do 

livro de actas 137, em que, relativamente à reconstrução e alteração de uma casa de 

habitação, que pretende levar a efeito na Rua do Cepo, na Vila de Alvite, foi deliberado 

informar o Senhor MÁRIO DA SILVA PEREIRA“ que deverá reformular o projecto de 

arquitectura, de forma a cumprir o que foi determinado por esta Câmara Municipal, em sua reunião 

ordinária realizada em 26 de Setembro de 2007, exarada a folhas 248, ponto 213, do livro de actas 

130, ou seja”... alteração ao projecto de arquitectura, cuja implantação apresente uma largura mínima 

de 4,50 metros e que tenha em consideração o arranjo proposto para o espaço verde””, presente 

novamente à reunião o referido processo. -------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 194-

SV/DPOM/09, datada de 7 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

parecer desfavorável. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : Considerando que foram praticamente cumpridos os quesitos 

enunciados pela Câmara municipal, no âmbito da viabilização da referida construção, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, devendo o 

requerente apresentar, juntamente com o projecto de engenharia de especialidades, o 

projecto de arranjos exteriores. =========================================== 

047 – 360/338/104.09 – OBRAS PARTICULARES -  Projec to de arquitectura –  

Ampliação de uma habitação unifamiliar  ================================== 

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

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, em que decidiu proceder à audiência do Senhor 

JOSÉ DA COSTA GOMES, relativamente à ampliação de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Rabilonga”, Freguesia de Peravelha, 

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 ali descritos, solicita a aprovação da pretensão. ------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 191-

SV/DPOM/09, datada de 3 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

DELIBERAÇÃO : Dado que se trata da ampliação de uma habitação construída há 

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

048 – 360/338/116.09 – OBRAS PARTICULARES – Project o de arquitectura –  
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Ampliação de um armazém destinado a arrumos agrícol as =================== 

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

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, em que decidiu proceder à audiência do Senhor 

ANTÓNIO PEDRO ANDRADE, relativamente à ampliação de um armazém destinado a 

arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Toca”, Freguesia 

de Castelo, presente à reunião a resposta, por escrito, em que, pelos motivos ali 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 204 -

SV/DPOM/09, datada de 16 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

DELIBERAÇÃO : Dado que se trata da ampliação de um armazém, existente numa 

propriedade com a área sobrante superior a 10.000 m2, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ============================== 

049 – 360/338/117.09– OBRAS PARTICULARES – Legaliza ção e construção de um 

muro de vedação  ===================================================== 

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

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

RIBEIRO FERREIRA, relativamente à legalização da construção de um muro de 

vedação, sito no Bairro Novo, na localidade e Freguesia de Castelo, presente à reunião 

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

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 209 -

SV/DPOM/09, datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

DELIBERAÇÃO : Dado que se trata de um muro edificado em condições irregulares, e 

ainda que compreendendo as características do terreno, que o poderão justificar, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente uma Declaração de não 

oposição por parte do vizinho. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, aceitar, como bastante, a 

Declaração da Junta de Freguesia, como documento de legitimidade. ============== 

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

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

respeito a um familiar do Senhor Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da 

reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto na 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, assumindo a presidência da mesma o 

Vice-Presidente, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA. ========================== 

050 – 360/338/179.09– OBRAS PARTICULARES – Projecto  de arquitectura –  

Empreendimento destinado à prestação de Serviços So ciais  ================== 
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========== Oriundo do Senhor LUIS PAULO SOEIRO DO NASCIMENTO CORREIA 

ALVES, presente à reunião o projecto de arquitectura relativo ao empreendimento 

destinado à prestação de serviços sociais, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado “Mártir”, Freguesia de Moimenta da Beira. -------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 149-

OS/DPOM/09, datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer este 

empreendimento como de interesse municipal. ------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

devendo o requerente garantir todas as infra-estruturas e acessos, bem como dar 

cumprimento, na execução da obra, às condições apontadas nos pareceres do 

Delegado de Saúde e do Centro Regional de Segurança Social. ================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Senhor Presidente, regressou à 

reunião, retomando a presidência da mesma. ================================  

051 – 360/347/1.08 – OBRAS PARTICULARES -  Operação  de loteamento  ======== 

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

reunião ordinária realizada em 12 de Agosto, último, exarada a folhas 176, ponto 169, do 

livro de actas 138, em que, relativamente à operação de loteamento que o Senhor 
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MÁRIO JOSÉ MARTINS SILVA e OUTROS, pretendem levar a efeito no lugar 

denominado “Alagoa”, nesta Vila de Moimenta da Beira, foi deliberado “ confirmar os 

termos do acordo com os requerentes, no que se refere à cedência de terreno com área de 690,00 m2, 

para a execução do arruamento envolvente à Escola Preparatória. (...) considerar como bastante a área 

entretanto cedida, no âmbito de cedências legalmente previstas no Plano Director Municipal”, presente 

à reunião a operação de loteamento, acompanhada da informação técnica n.º 152-

OS/DPOM/2009, datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a operação de 

loteamento e emitir o respectivo alvará de loteamento. ==========================  

052 – 360/997/000 – OBRAS PARTICULARES – Legislação  – Regime aplicável à 

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

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

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES, presente à reunião a circular n.º 117/2009-PB, datada de 11 do 

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

parte integrante, referindo-se ao regime aplicável à construção de infra-estruturas aptas 

ao alojamento de redes de comunicações electrónicas, Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 

de Maio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL  
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“Habitação” 

053 – 370/360/000 – HABITAÇÕES DO SECTOR PÚBLICO E PRIVADO – Bairro da 

Formiga  ============================================================ 

==========Oriundo da Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, 

presente à reunião a Informação n.º 37, datada de 07 de Agosto, último, com o seguinte 

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

----- “Tendo sido exposto à Câmara Municipal a situação relativa a Maria de Fátima Ramos Manuel, 

decorrente de solicitação em ocupar a habitação onde residia o seu falecido cônjuge Manuel Cardoso 

Augusto, a mesma deliberou na sua reunião realizada em 17 de Dezembro de 2008 o seguinte: “em 

regime transitório, admitir entregar as chaves da referida habitação social à requerente, devendo esta 

situação ser permanentemente acompanhada pelos serviços de Acção Social, tendo em vista uma 

posterior decisão definitiva sobre o assunto nos próximos seis meses.”------------------------------------- 

----- De acordo com esta deliberação venho informar o respectivo desenvolvimento deste processo, 

com vista a que seja tomada definitiva decisão. -------------------------------------------------------------- 

----- 1 - A chave desta habitação foi entregue à requerente. Foi feita articulação com a que fora 

companheira de Manuel Cardoso Augusto, dado que alguns dos bens existentes lhe pertenceriam. ------ 

----- 2 - A Maria de Fátima ocupou a habitação sempre de uma forma muito irregular, com o argumento 

de que teria consultas médicas em Lisboa e compromissos no pagamento de um quarto, não lhe sendo 

permitido trazer os seus pertences sem efectuar o pagamento de dívida do mesmo. ---------------------- 

----- 3 - Porém constatou-se que se mantinha a viver em Lisboa, desconhecendo-se o local, somente 

aqui se deslocando em épocas festivas. A locatária foi alertada de que deveria habitar a casa, porquanto 

não se justificaria a ocupação de uma habitação social, para além da ilegalidade decorrente desta 

situação. De acordo com os argumentos apresentados, foi por diversas vezes feita tentativa de articular 

o acompanhamento ao nível da saúde, sem resultado, pois, como mencionado, somente se deslocava 
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aqui em épocas festivas (Sextas e segundas incluídas), impossibilitando uma acção concertada nos 

serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4 - Em Junho, surge neste serviço o filho de Maria de Fátima Ramos Manuel, acompanhado por 

uma outra moradora, sua parente, com a informação de que este viria residir para a casa. Num 

discurso muito confuso e contraditório, foi percebido que o jovem viria a pedido de sua mãe, com vista 

a assegurar a legitimidade de ocupação. Como se trata de uma pessoa maior de idade, foi-lhe prestada 

informação de que não teria direito a habitar a casa, pois o arrendamento não é transmissível nesta 

situação. Alegaram então de que o jovem se encontraria em situação de sem abrigo. Posteriormente os 

serviços tiveram conhecimento de que o jovem havia regressado a Lisboa. -------------------------------- 

----- 5 - Em finais de Junho os serviços tiveram conhecimento pela Segurança Social de que Maria de 

Fátima Ramos Manuel havia alterado o sue endereço junto desta instituição, com vista a beneficiar de 

prestação de RSI, para o seguinte endereço: ----------------------------------------------------------------- 

----- Rua João Gil, n.º5 – 2.º Dto ------------------------------------------------------------------------------ 

-----Quinta da Boa Hora ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2840 – 371 SEIXAL ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dado o exposto, sou de parecer que, de imediato Maria de Fátima Ramos Manuel deverá ser 

intimada, para a entrega da habitação, sendo o contrato rescindido, e informados os competentes 

serviços do património para este facto”. ----------------------------------------------------------------------- 

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

atrás referida, pelo que devem os Serviços Administrativos da DIVISÃO DE ACÇÃO 

SOCIAL E CULTURAL, notificar a citada arrendatária, nos termos legais, para entrega 

imediata das chaves do referido imóvel. =====================================  

054 – 370/389/000 – 720/715/000 - PROGRAMA RECUPERA  – Programa municipal 

de apoio à habitação ==================================================  
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==========Oriundo da Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, 

presente à reunião a Informação n.º 39, datada de 07 de Agosto, último, com o seguinte 

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

----- “Têm estes serviços acompanhado, desde 1994, o processo de Marília Cardoso Lopes, residente 

em Vide - Vila da Rua.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Decorrente do mesmo, foram efectuadas diversas diligências no sentido de que tivesse adequado 

acompanhamento ao nível da saúde e na criação de condições habitacionais. ------------------------------ 

----- Actualmente, ao nível habitacional, apesar das diligências efectuadas na cobertura da habitação, 

carece de nova intervenção no sentido de melhorar as condições de conforto e segurança, a nível do 

soalho e na casa de banho: ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Soalho – reparação de alguns pontos – Não foi efectuada nenhuma intervenção ao nível do soalho 

e encontrando-se o mesmo deteriorado, em alguns locais, coloca em perigo a moradora. e isolamento; 

----- Casa de Banho – O acesso à casa de banho e estas instalações têm problemas de isolamento 

graves, com entrada de correntes de ar pelas janelas. A zona de banho carece de ser melhorada. ------- 

----- Atento á situação psicológica e social da moradora, sou de parecer que seria benéfico para a 

manutenção do equilíbrio actualmente existente, fosse efectuada, no âmbito do programa recupera a 

intervenção necessária para a melhoria das condições a este nível, pelo que junto se anexa o respectivo 

orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Junto se anexa igualmente caracterização socio-económica desta situação.” ------------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, a mesma informou que “o respectivo encargo tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 04/08050102 onde existe um saldo disponível de € 11.761,71 (onze 

mil setecentos e sessenta e um euro e setenta e um cêntimo), e que o mesmo está previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no Objectivo 2.4.1, Código 02 e nº. 3/2007, com a dotação de € 6.609,20 (seis 
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mil seiscentos e nove euros e vinte cêntimos), tendo sido efectuado o respectivo cabimento”. ----------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando a informação, atrás transcrita, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir a comparticipação financeira no montante de € 4.550,00 (quatro 

mil, quinhentos e cinquenta euros), a protocolar com a Junta de Freguesia da Rua. ==== 

“Cultura” 

055 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transpor tes Escolares – Pedido 

de pagamento de meio passe escolar  ==================================== 

========== Oriundo dos Encarregados de Educação dos alunos, CRISTIANO RAMOS 

DA FONSECA e CARLOS JORGE RODRIGUES MARTINS, o primeiro residente na 

freguesia de Baldos, neste Município, e o segundo em Vila Nova de Paiva, presentes à 

reunião os respectivos pedidos, em que solicitam o pagamento de meio passe escolar. – 

----- Os referidos processos vêm acompanhados das respectivas informações da 

Coordenadora Técnica, da Secção de Apoio Administrativo, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, onde é 

referido que, caso a Câmara decida favoravelmente os pedidos, deve assumir o restante 

valor perante a empresa transportadora. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando que a contratação dos transportes escolares é feita com 

viagens de ida e volta, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir os pedidos 

apresentados, por falta de enquadramento regulamentar. ======================= 

056 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Prolonga mento de Horário e 

Refeições  =========================================================== 

========== Presente à reunião o pedido do Encarregado de Educação do aluno, IVAN 
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ADRIANO DA COSTA FRANCISCO, datado de 20 de Julho, último, a solicitar a isenção 

do pagamento, em débito, no valor de € 38,80 (trinta e oito euros e oitenta cêntimos), da 

prestação do serviço referenciado em epígrafe, em virtude dos seus escassos recursos 

económicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mesma prestou a informação com o seguinte teor: --------------------------------------------------- 

----- “Avaliação da situação---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Agregado familiar/Rendimentos------------------------------------------------------------------  

----- O agregado familiar, tal como declara vive do proveniente da venda de cestos, sendo beneficiário 

de prestação de RSI. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Como é constituído por três pessoas indica-se como rendimento de referência o montante de € 

467,00, dando uma capitação de € 156,00. ------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Condições habitacionais-----------------------------------------------------------------------------

----- Vivem numa barraca de alvenaria, construída no terreno do pai da requerente. As condições 

habitacionais são precárias. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3. Parecer ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sendo apurada a veracidade da situação relativa a encargo com a prótese auditiva, que para além 

do mais não teve acompanhamento pelos serviços, pelo que vai ser assumida na totalidade, o agregado 

familiar não terá meios para pagar a dívida que tem nesta Câmara Municipal, sendo o menor o principal 

prejudicado, pois ficará impossibilitado de continuar a usufruir deste serviço. ------------------------------

----- Dado o exposto, sou de parecer que lhe deverá ser isentado, pelo menos parcialmente a dívida 

que tem nesta Câmara Municipal relativa à frequência do menor do prolongamento de horário do Pré-

escolar.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão por não 

ter enquadramento regulamentar. Ainda, assim, mais foi deliberado, e também por 



 F lF lF lF l.57 
______________ 

 
                                                           09.09.23 

L i v º .  1 3 9L i v º .  1 3 9L i v º .  1 3 9L i v º .  1 3 9     
                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 

                                                                   
 
unanimidade, tendo por base a informação técnica, atrás transcrita, autorizar o 

pagamento da dívida, em três prestações. =================================== 

057 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos 

carenciados no ano lectivo de 2009/2010  ================================== 

== Oriunda da Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, presente à 

reunião a Informação n.º 42, datada de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, acompanhada das listagens, 

instruídas de acordo com o Despacho Conjunto n.º 300/97, de 09 de Setembro, do 

Ministério da Educação e do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, e 

Regulamentado por esta Câmara Municipal, publicado no Diário da República 2.ª Série, 

de 24 de Julho, último, dos Encarregados de Educação dos alunos que solicitaram 

auxílios económicos, para o ano lectivo de 2009/2010, cujo montante global ascende a € 

78.376,45 (setenta e oito mil trezentos e setenta e seis euros e quarenta e cinco 

cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/0802 onde 

existe um saldo disponível de € 39.249,40 (trinta e nove mil duzentos e quarenta e nove euros e 

quarenta cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 

2.1.2, Código 03 e nº. 7/2008, com a dotação de € 37.499,40 (trinta e sete mil quatrocentos e noventa 

e nove euros e quarenta cêntimos), tendo sido efectuado o respectivo cabimento.”------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas listagens 

no que diz respeito ao subsídio de refeição, com referência aos escalões ali indicados, 

com efeitos a partir da data do início do ano escolar 2009/2010. ---------------------------------
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----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, incumbir o Vereador, em Regime 

de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, de apresentar a proposta para atribuição 

do apoio para livros e material escolar, devidamente articulada com o Agrupamento de 

Escolas de Moimenta da Beira. ===========================================   

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

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

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

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

Setembro, a qual vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara, Vereadores e por 

mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente distribuída, 

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

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

18H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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