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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SETE DE OUTUBRO DO ANO DE 

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

ACTA N.º 21/09 

========== Aos sete dias do mês de Outubro 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, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, 

JORGE DE JESUS COSTA, e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na 

qualidade de Presidente da Câmara, e os outros na de Vereadores, para realizarem a 

presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião 

ordinária, realizada no dia 02 de Novembro de 2005, exarada a folhas 6, ponto 005, do 

livro de actas 123, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a todos os seus 

membros, dentro do prazo previsto no n.º 3, do art.º. 84º., da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

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

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

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

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

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artº. 64º., 
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da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR as faltas dos Vereadores, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA e ISABEL MARIA SOARES PINTO, que estão 

dispensados de comparecer a esta reunião, nos termos do disposto no artigo 8.º, da Lei 

Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, aprovada pela Lei n.º 1/2001, de 14 de 

Agosto. ============================================================= 

01 - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

058 - 020/999/000 – MUNICÍPIO DE VINHAIS – Protocolo de Baixas ============= 

========== Oriundo do Município de Vinhais, presente à reunião um ofício com a 

referência DA 442, datado de 18 de Setembro, último, a remeter uma comunicação que 

foi enviada as Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A. (ATMAD), que inclui 

alterações no “Protocolo de Baixas”, no âmbito do abastecimento de água. ------------------ 

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

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

059- 110/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – REGULAMENTO DE 

ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS – Assembleia Municipal – Comunicação 

da deliberação ======================================================= 

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

reunião ordinária, realizada em 17 de Junho, último, exarada a folhas 2, ponto 003, do 

livro de actas 138, em que foi deliberado submeter o projecto do Regulamento em 
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epígrafe, à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto 

na alínea a), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, presente à 

reunião o ofício n.º 16, datado de 25 de Setembro, último, do referido Órgão Deliberativo, 

acompanhado da minuta da respectiva acta, da sessão ordinária realizada no mesmo 

dia, informando que o mesmo foi aprovado, por unanimidade, nos precisos termos 

aprovados por esta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

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

sejam accionados os procedimentos administrativos que visem a eficácia do referido 

regulamento, nos termos legalmente previstos. =============================== 

060 - 110/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – REGULAMENTO DE 

UTILIZAÇÃO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS – Assembleia Municipal – Comunicação 

da deliberação ======================================================= 

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

reunião ordinária, realizada em 17 de Junho, último, exarada a folhas 5, ponto 005, do 

livro de actas 138, em que foi deliberado submeter o projecto do Regulamento em 

epígrafe, à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto 

na alínea a), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, presente à 

reunião o ofício n.º 15, datado de 25 de Setembro, último, do referido Órgão Deliberativo, 

acompanhado da minuta da acta, da sessão ordinária realizada no mesmo dia, 

informando que o mesmo foi aprovado, nos termos aprovados por esta Câmara 

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

sejam accionados os procedimentos administrativos que visem a eficácia do referido 

regulamento, nos termos legalmente previstos. =============================== 

061 – 120/142/200 – FORMAÇÃO PROFISSIONAL – Curso de Gestão Pública na 

Administração Local (GEPAL) – Inscrição dos titulares dos cargos dirigentes 

intermédios – Autorização – Pagamento das inscrições ======================  

========== Oriundo dos titulares dos cargos dirigentes intermédios desta Câmara 

Municipal, presente à reunião a informação nº. 86/DA/09, datada de 06 do corrente mês, 

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

onde, pelas razões ali descritas, solicitam autorização para inscrição no curso referido 

em epígrafe, de frequência obrigatória, nos termos do Decreto-Lei nº. 93/2006, de 20 de 

Abril, que aplica à Administração Local a Lei nº. 2/2004, de 15 de Janeiro – ESTATUTO 

DO PESSOAL DIRIGENTE – e cuja incumbência pertence ao Centro de Estudos e 

Formação Autárquica (CEFA), nos termos da Portaria nº. 177/2006, de 9 de Fevereiro. – 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que os titulares dos 

cargos dirigentes intermédios frequentem o referido curso, assumindo o pagamento das 

respectivas inscrições. ==================================================   

062 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS – Horário de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais =========================================== 

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

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presente à reunião a 
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seguinte comunicação: ------------------------------------------------------------------------------------  

1 – FOCO D` ATENÇÃO UNIPESSOAL LDA., com estabelecimento comercial de 

“Fotografia”, sito na Praceta Fernão de Mergulhão nº. 11, nesta Vila, dando conta que 

pretende praticar o seguinte horário: --------------------------------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Sábado, das 09H00 às 19H00, com interrupção para o almoço das 12H00 às 14H30 

e com encerramento semanal ao Domingo”. ------------------------------------------------------------------ 

----- O processo vem acompanhado da respectiva informação favorável, da Fiscalização 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a referida informação favorável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o horário proposto. =================================== 

“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

063 - 160/186/000 – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA ========== 

========== Oriundo da COMISSÃO DA FÁBRICA DA IGREJA DE BALDOS, presente 

à reunião um requerimento, datado de 09 de Setembro, último, a solicitar isenção do 

pagamento da água. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O processo vem acompanhado da informação nº. 43, datada de 17 de Setembro, 

último, da SECÇÃO DE TAXAS E ABASTECIMENTO PÚBLICO, com o seguinte teor: --- 

 ----- “Dando cumprimento ao Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 14 do corrente 

mês, cumpre-me informar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente a este pedido informo que o Regulamento de Distribuição de Água, em vigor neste 

Município, não prevê isenção de pagamento de água. -------------------------------------------------------- 

----- Ainda assim, o nº. 2, do artigo 56º., do mesmo regulamento, refere “gozam de um preço de 

utilização, especialmente moderado e apresentado em categoria própria, as associações culturais, 
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desportivas ou recreativas de mera utilidade pública sem fins lucrativos, bem como as instituições de 

solidariedade social sem fins lucrativos e as instituições religiosas”. -----------------------------------------          

DELIBERAÇÃO: Atendendo a que o Regulamento de Distribuição de Água, no seu 

artigo 56.º, no Capítulo das Reduções, já prevê um tarifário moderado para este tipo de 

instituição, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a isenção solicitada. ====== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

064 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE ACORDEONISTAS DO TÁVORA E DOURO 

SUL – Edição de um novo “CD” – Pedido de colaboração com aquisição de 

exemplares ========================================================= 

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

ofício, datado de 17 de Setembro, último, solicitando a colaboração desta Câmara na 

edição de um novo “CD”, através da aquisição de exemplares a um preço simbólico de € 

10,00 (dez euros) cada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE 

JESUS COSTA, o mesmo prestou, em 24 de Setembro, último, uma informação com o 

seguinte teor: ”Proponho que se adquiram 50 CD’s, a distribuir pelas Escolas, Biblioteca e 

Associações.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 0102/020120, onde, em 29 de 
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Setembro do corrente ano, existia um saldo disponível de € 642,63 (seiscentos e quarenta e dois euros 

e sessenta e três cêntimos).” ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo o interesse social e cultural do referido “CD”, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à aquisição de 50 exemplares, no 

montante de € 500,00 (quinhentos euros), a distribuir pelas Escolas, Biblioteca e 

Associações diversas. ================================================== 

065 – 210/207/000;710/999/000 – DIVULGAÇÃO DA OBRA DO MESTRE AQUILINO 

RIBEIRO – Aquisição do livro “À Sombra de Mestre Aquilino” ================= 

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

reunião ordinária, realizada em 09 de Setembro, último, exarada a folhas 224, ponto 

214, do livro de actas 138, em que foi deliberado que o Vereador, JORGE DE JESUS 

COSTA, procedesse a uma avaliação do interesse social e cultural da obra referida em 

epígrafe, presente à reunião uma informação, do referido Vereador, datada de 30 de 

Setembro, último, com o seguinte teor: “Na sequência da deliberação tomada pela Câmara 

Municipal, em reunião ordinária datada de 09/09/09, encetei diligências no sentido de conhecer melhor 

a obra para a qual se pretende apoio. Analisado o livro pude concluir que se trata de um obra de 

grande interesse didáctico, pedagógico e científico – um contributo para o estudo da obra literária 

Aquiliana, pelo que sou de opinião de que esta Câmara Municipal deverá apoiar esta edição adquirindo 

alguns exemplares.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 04/020120, onde, em 25 do 
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mês de Agosto, existia um saldo disponível de € 755,91 (setecentos e cinquenta e cinco euros e 

noventa e um cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 1571”. -------------------------

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo o interesse didáctico, pedagógico e científico da 

referida obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à aquisição de cem 

exemplares, pelo valor global de € 651,00 (seiscentos e cinquenta e um euros), a 

distribuir pelas Escolas, Biblioteca e Associações diversas. ====================== 

066 – 210/207/000 – ARATI – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE APOIO À TERCEIRA 

IDADE – Processo de Contra-Ordenação – Coima – Transferência de verba ====== 

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

reunião ordinária, realizada em 23 de Setembro, último, exarada a folhas 20, ponto 020, 

deste livro de actas, em que foi deliberado fazer o acompanhamento de todo o processo, 

admitindo o pagamento das coimas, caso se verifique ser a situação mais vantajosa para 

as duas entidades, presente à reunião a informação nº. NAJUR/45/2009, datada de 06 

do corrente mês, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------- 

----- “No seguimento da informação n.º NAJUR44/2009, que aqui se dá por integralmente reproduzida, 

cumpre-me informar que o prazo para pagamento voluntário da coima referente ao processo de contra-

ordenação n.º 100030310900, que segue em anexo, no valor de € 1038,00, termina no próximo dia 8 

de Outubro de 2009.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, considerando que: ----------------------------------------------------------------------------- 

1. A ARATI é uma entidade de carácter social, sem fins lucrativos; ----------------------------- 

2. Em estreita colaboração com a Câmara Municipal, presta apoio social em várias 

valências, designadamente no transporte de crianças e idosos; --------------------------------- 

3. No dia em que foi autuada pela GNR – Unidade de Trânsito DAC Porto, efectuava um 
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transporte de alunos no âmbito de actividades promovidas pela Câmara Municipal; ------- 

4. Não dispõe de meios financeiros; --------------------------------------------------------------------- 

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

valor de € 1.038,00 (mil e trinta e oito euros), para pagamento da referida coima. ===== 

067 – 210/219/000 – EMPRESA GERAL DO FOMENTO – ALIENAÇÃO DE ACÇÕES = 

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

ofício, com a referência S5010900991, datado de 22 de Setembro, último, que nesta 

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

conta que, pelas razões ali descritas, se operou a transmissão para a EGF- Empresa 

Geral de Fomento, S.A., do diferencial das acções de que a Câmara era detentora na 

RESIDOURO (109.594 – 1 € cada), e das acções que actualmente possui na 

RESINORTE (43.657 – 1 € cada), correspondente a 65.937 acções da classe A, do 

valor nominal de € 1 (um euro) cada, solicitando, também, a devolução da minuta do 

recibo de venda desse número de acções em causa, devidamente assinada pelo 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3,do artigo 

68.º, da Lei n.º 169/99, de 14 de Janeiro. --------------------------------------------------------------- 

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

a assinatura do Senhor Presidente da Câmara, aposta no referido recibo, emitido com a 

data de 30 de Setembro, último. ========================================== 

068 - 230/270/000 – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA 

BEIRA – GRIPE A – Plano de Contingência – Envio de orçamento ============== 
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========== Oriundo do Agrupamento referenciado em epígrafe, presente à reunião o 

ofício com o n.º 1268, datado de 09 de Setembro, último, informando que os 

Agrupamentos de Escolas se viram obrigados a implementar o plano de contingência 

para a pandemia da gripe, pelo que, sendo as instalações e equipamentos da Educação 

Pré-Escolar e do 1.º Ciclo da responsabilidade da Câmara Municipal, remete um 

orçamento de € 1.543,03 (mil quinhentos e quarenta e três euros e três cêntimos), 

relativo à aquisição do material necessário para o efeito. ------------------------------------------ 

----- Mais informa que, a este valor, acrescem cerca de € 200 (duzentos euros), relativo à 

compra de 70 frascos de “Septigel +”, para os kits/sala. -------------------------------------------- 

----- 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 0102/020104, onde, em 25 de 

Setembro do corrente ano, existia um saldo disponível de € 1.646,73 (mil seiscentos e quarenta seis 

euros e setenta e três cêntimos)”.----------------------------------------------------------------------------- 

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

Agrupamento referenciado em epígrafe da importância de € 1.743,03 (mil, setecentos e 

quarenta e três euros e três cêntimos), para os fins propostos. =================== 

“Secção de Património e Aprovisionamento” 

069 – 130/151/100 - 310/302/174 – BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRO, EM 

ALVITE – Ocupação de parcela de terreno – Indemnização =================== 

========== Oriundo do Senhor GERMANO DA SILVA FIGUEIREDO, proprietário de 
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um imóvel na Rua do Outeiro, localidade de Alvite, presente à reunião uma carta, 

datada de 24 de Agosto, último, registada em 26 do mesmo mês, sob o n.º 7307, 

solicitando uma indemnização pela cedência de uma parcela de terreno com 70m2, 

destinada à beneficiação do referido arruamento. ---------------------------------------------------- 

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

ESTRATÉGICO, a mesma prestou, em 15 de Setembro último, uma informação, do 

seguinte teor: “No seguimento da ordem verbal emanada pelo Sr. Presidente da Câmara, no sentido 

de proceder à avaliação da área de terreno a ocupar para a beneficiação da Rua do Outeiro, pertencente 

ao Sr. Germano da Silva Figueiredo, serve a presente informação para dar conhecimento, que após 

medições efectuadas no local, e na presença do presidente da junta de Freguesia, conjugadas com o 

projecto da obra, verifica-se que a área a ocupar será de 67,00m2. ----------------------------------------- 

----- Quanto ao custo estimado para indemnização, tratando-se de apenas ocupação de terreno, sem 

quaisquer demolições a fazer, o valor adoptado pela Câmara Municipal em situações idênticas foi de 

15,00€ m2.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0302/07010401, onde, em 18 

de Setembro do corrente ano, existia um saldo disponível de € 217.872,93 (duzentos e dezassete mil, 

oitocentos e setenta e dois euros e noventa e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no Objectivo 2.4.2., Código 12 e Projecto nº 59/2009, no montante de € 

2.111,22 (dois mil cento e onze euros e vinte e dois cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento 

com o n.º 1773”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: No âmbito da beneficiação da obra em epígrafe, a Câmara deliberou, 
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por unanimidade, atribuir ao referido proprietário uma indemnização no montante de € 

1.005,00 (mil e cinco euros), pela ocupação de uma parcela de terreno com a área de 

67 m2, por referência ao preço adoptado em situações similares. ================= 

070 - 130/151/200 - PATRIMÓNIO – BAIRRO DA NORUEGA – Acta do concurso para 

alienação, através de Hasta Pública, de dois prédios urbanos sitos no Bairro da 

Noruega ============================================================ 

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

reunião ordinária, realizada em 29 de Julho, último, exaradas a folhas 118, ponto 114, do 

livro de actas 138, em que foi deliberado accionar os procedimentos administrativos que 

visassem a alienação dos prédios urbanos referidos na Informação n.º 01/GAP/Chef 

G/2009, datada de 16 de Junho, último, presente à reunião, a acta do respectivo 

procedimento de hasta pública, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual se constata que o prédio urbano 

inscrito no Serviço de Finanças, sob o artigo 1735 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial, de Moimenta da Beira, sob o número 1394/20070613, foi alienado a 

favor do Senhor JOSÉ CARLOS GOVERNO, pelo valor de € 1.484,11 (mil quatrocentos 

e oitenta e quarto euros e onze cêntimos) e que o prédio urbano inscrito no Serviço de 

Finanças sob o artigo 1746 e descrito na Conservatória do Registo Predial, de Moimenta 

da Beira, sob o número 1405/20070613, foi alienado a favor do Senhor ANTÓNIO DO 

SANTOS OLIVEIRA, pelo valor de € 501,95 (quinhentos e um euros e noventa e cinco 

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

1 – Proceder à alienação dos referidos prédios urbanos, objecto da hasta pública, nos 

precisos termos enunciados na acta do referido procedimento, devendo serem 

celebradas as respectivas escrituras públicas de compra e venda no Notário Privativo 

desta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – Notificar os referidos adquirentes, em conformidade. ======================== 

“Tesouraria” 

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

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 6, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 185.465,71 (cento e 

oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco euros e setenta e um cêntimos), 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €   62.260,99 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  € 123.204,72 

                                                                               TOTAL ....... € 185.465,71 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

072 - 310/302/100 - ARRUAMENTOS – Arruamento do antigo caminho de acesso à 

Quinta do Sr. Sá Lopes ================================================ 
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========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua 

reunião ordinária, realizada em 06 de Maio, último, exarada a folhas 106, ponto 94, do 

livro de actas 137, em que foi deliberado solicitar esclarecimentos à empresa 

CONSTRUÇÕES DEMO, LDA, sobre os motivos que a terão impedido de concretizar os 

trabalhos reclamados pelo Sr. MANUEL JOÃO DE ALMEIDA BOTELHO, tendo em conta 

que a Câmara assumiu e continua a assumir a sua quota de responsabilidade, presente 

à reunião uma carta da referida firma, datada de 16 de Setembro, último, acompanhada 

de um orçamento, no montante de € 18.787,96 (dezoito mil, setecentos e oitenta e sete 

euros e noventa e seis cêntimos), com o seguinte teor: “ Relativamente ao assunto em 

epígrafe, objecto dos V/ ofícios nº. 2248 de 13/05/2009 e nº. 4008 de 20/08/2009, vimos por este 

meio informar V/ Exa. que, realmente, os trabalhos não estão concluídos, isto pelo facto de todos os 

que já efectuámos ainda não terem sido considerados em qualquer Auto, por quaisquer das partes 

comprometidas nesta responsabilidades. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Agradecemos pois que se promova uma reunião entre as partes de forma a sabermos, sem 

equívocos, as responsabilidades que cabem a cada um e, para, desta forma, podermos concluir os 

trabalhos em falta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informamos V/ Exa. que a maior parte dos trabalhos constantes do n/ orçamento 21/03 datado de 

18/07/2003 estão efectuados, pelo que somos os principais prejudicados nesta situação”. --------------- 

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

segundo a qual, “este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 

0303/07010401, onde, em 1 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 125.876,42 (cento e 

vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e seis euros e quarenta e dois cêntimos), estando o mesmo 

previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.4.2., com o código 02 e número de 

projecto 2/2007, com a dotação de € 40.889,23 (quarenta mil, oitocentos e oitenta e nove euros e vinte 

e três cêntimos)”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o próximo Executivo 

promova uma reunião entre as partes, para que possam ser assumidas as respectivas 

responsabilidades, perspectivando a execução dos trabalhos em falta. ============= 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

073 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL 

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

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

reunião ordinária, realizada em 23 de Setembro último, exarada a folhas 34, ponto 033, 

deste livro de actas, em que foi deliberado solicitar ao Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, para contextualizar a reclamação apresentada pela empresa adjudicatária, 

devendo referenciar eventuais tentativas de conciliação entre as partes, presente à 

reunião a informação com a referência INF062/DOM/2009, datada de 28 de Setembro 

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

integrante, segundo o qual, e pelas razões ali apontados, conclui que “estão reunidas as 

condições para serem realizados os procedimentos administrativos correspondentes à celebração do 

competente contrato adicional, como fonte de direitos e obrigações dos contratantes na execução dos 

trabalhos resultantes da rectificação dos erros e omissões do projecto”. ------------------------------------ 

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

---- a) Aprovar, nos termos do disposto nos artigos 26º. e 45º., do Decreto-Lei nº. 59/99, 

de 2 de Março, a realização dos referidos trabalhos a mais, no montante de € 

141.933,10 (cento e quarenta e um mil, novecentos e trinta e três euros e dez cêntimos), 

formalizando-os através de contrato adicional, que deve ser remetido ao Tribunal de 
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Contas, nos termos e para efeitos do disposto na Resolução nº. 96/2006. -------------------- 

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

realizado por uma entidade externa e independente; ----------------------------------------------- 

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

110º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, apresentar caução; ---------------------------- 

----- d) Remeter ao INCI – Instituto da Construção e do Imobiliário, cópia da informação 

técnica acima referida, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 46º., do 

acima referido diploma legal. ============================================= 

074 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Projecto de execução – Alteração ================================ 

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

reunião ordinária, realizada em 12 de Agosto último, exarada a folhas 137, ponto 160, do 

livro de actas 138, em que foi deliberado solicitar, à equipa projectista, que sejam 

efectuadas as necessárias adaptações ao projecto, ajustando o preço base da obra a 

valores próximos do montante elegível considerado pelo PORN – ON 2 – O NOVO 

NORTE, que é de € 2.179.917,16 (dois milhões, cento e setenta e nove mil, novecentos 

e dezassete euros e dezasseis cêntimos), presente à reunião a informação n.º 154-

OS/DPOM/2009, datada de 18 de Setembro, último, subscrita pelo Chefe da DIVISÃO 

DE OBRAS MUNICIPAIS e pela Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, acompanhada da alteração ao projecto de execução 
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da obra supra citada, segundo a qual informa que o montante do orçamento para 

execução do projecto em causa é de € 2.752.342,77 (dois milhões, setecentos e 

cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e dois euros e setenta e sete cêntimos), 

montante superior ao valor de referência acima referido. Mais informa que o projecto foi 

apresentado sem qualquer documento explicativo da respectiva alteração efectuada. ----  

DELIBERAÇÃO: Ainda que se constate que o orçamento está agora ajustado ao 

equipamento de qualidade que se pretende construir, mas dado que se mantém um 

desvio substancial, de cerca de € 573.000,00 (quinhentos e setenta e três mil euros), 

relativamente ao valor elegível, a Câmara deliberou, por unanimidade, que o próximo 

Executivo decida a aprovação do novo projecto de execução deste equipamento, bem 

como o tipo de procedimento concursal a promover, para o efeito, nos termos legais. == 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

075 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia de Aldeia de Nacomba – Aprovação ============================= 

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

reunião ordinária, realizada em 25 de Março último, exarada a folhas 257 a 258, ponto 

222, do livro de actas 136, em que foi deliberado aprovar a candidatura da Junta de 

Freguesia de Aldeia de Nacomba, com um valor elegível de € 29.086,33 (vinte e nove 

mil, oitenta e seis euros), presente novamente à reunião uma nova candidatura com um 
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valor elegível de € 6.300,00 (seis mil e trezentos euros), perfazendo um total de € 

35.386,33 (trinta e cinco mil euros), a que corresponde um valor de comparticipação de 

70%. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

intervenções julgam-se urbanisticamente adequadas para os locais em causa e, por isso, entendem-se 

em condições de ser aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto às estimativas orçamentais que acompanham os estudos apresentados, julgam-se 

adequadas aos trabalhos, materiais e equipamentos previstos”. -------------------------------------------- 

----- B – Parecer da Divisão Económica e Financeira: “Este encargo reúne as condições previstas 

na alínea d), do ponto 2.3.4.2., da execução orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental 

orgânica-económica 0303/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 36.126,84 

€, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 08, e com o nº. 

09/2009, onde existe uma dotação de 12.474,18 €”. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

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

elegível de despesa de € 35.386,33 (trinta e cinco mil euros), a que corresponde um 

valor de comparticipação máximo de € 17.610,54 (dezassete mil e seiscentos e dez  

euros e cinquenta e quatro cêntimos), dado que já foi pago o montante de 6.889,46 (seis 

mil oitocentos e oitenta e nove euros e quarenta e seis cêntimos). ================= 

076 – 380/382/000 - TOPONÍMIA – Alto de Fornos – Freguesia de Moimenta da Beira 

========== Oriundo da JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA, presente 
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à reunião um oficio com o número 561/JF, datado de 25 de Agosto, último, a dar conta 

do descontentamento por parte dos residentes no lugar do “Alto de Fornos”, em virtude 

de ali não existir qualquer identificação toponímica. ------------------------------------------------- 

----- Neste sentido, após ter sido solicitado à referida Autarquia que apresentasse 

propostas para a designação das referidas ruas, a mesma, através do oficio nº. 568/JF, 

datado de 15 de Setembro último, informou o seguinte: -------------------------------------------- 

----- “No que se reporta ao assunto versado em título, informo V. Exª. que este executivo, procedeu a 

várias demanches junto dos denunciantes, os quais foram unânimes em propor o nome de “LUGAR 

/BECO ALTO DE FORNOS” para a zona em apreço.”---------------------------------------------------------- 

---------- Relativamente a este assunto, o Senhor AUGUSTO GOMES GASPAR, que ali 

pretende vir a residir, dirigiu a esta Câmara Municipal uma carta, datada e registada sob 

o n.º 8378, em 30 de Setembro último, a apresentar cinco propostas para a designação 

da referida rua: 1º. “Rua do Sol Nascente”; 2º. “Rua da Bela Vista”; 3º. “Rua Nova da 

Rotunda”; 4º. “Rua das Cerejeiras”; e 5º. “Rua das Oliveiras”. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que não se verifica um consenso entre as propostas 

apresentadas pela Junta de Freguesia e pelo referido munícipe residente no local, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, que o próximo Executivo delibere sobre o assunto 

em causa. =========================================================== 

077 - 500/501/100 – JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL –“PARQUE EÓLICO DO 

DOURO SUL” – Envio de cópia do Projecto de Declaração de Impacte Ambiental == 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Leomil, presente à reunião um oficio, 

datado de 22 de Setembro, último, a enviar cópia do Projecto de Declaração de Impacte 
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Ambiental, referente ao Parque Eólico do Douro Sul, emitido pelo MINISTÉRIO DO 

AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Nesta conformidade, dado o sentido desfavorável do referido parecer, a Junta de 

Freguesia de Leomil, pretende que o assunto seja analisado na Câmara Municipal e 

submetido à Assembleia Municipal, para tomada de posição, uma vez que considera 

que o Município e a própria Junta de Freguesia de Leomil, são lesados nos seus 

interesses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que, no âmbito da audiência do interessado, o promotor 

exerceu o seu direito de defesa, relativamente à posição dos Ministérios do Ambiente e 

da Agricultura, desconhecendo-se a respectiva decisão final, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aguardar a conclusão desta fase processual, para emissão de oportuna e 

adequada decisão política a tomar sobre esta matéria. ========================= 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

078 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

primeira reunião, 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 
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seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS, COM 

CONDICIONANTES”, que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências 

estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 03 do referido mês de 

Novembro, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- VITORINO AMARO DA SILVA, para ocupação da via pública com materiais de 

construção ou andaimes em 40 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

“Calçada”, Freguesia de Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 176.09, devendo o requerente 

manter a normal circulação do trânsito e dos peões na via, em causa; ------------------------- 

----- LUIS FILIPE FROTA ROCHA, para ocupação da via pública com materiais de 

construção ou andaimes em 35 m2, que pretende levar a efeito na Rua do Forno, na Vila 

de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 177.09, devendo o requerente manter a normal 

circulação do trânsito e dos peões na via, em causa; ------------------------------------------------ 

----- MARIA CÂNDIDA DE JESUS FÉLIX RIBEIRO, para ocupação da via pública com 

materiais de construção ou andaimes em 10 m2, que pretende levar a efeito no Bairro 

dos Sinos, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 180.09, 

devendo a requerente manter a normal circulação do trânsito e dos peões na via, em 

causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

079 – 360/347/6.02 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento – 
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Alteração do projecto ================================================= 

========== Oriundo do Senhor MANUEL ANTÓNIO SOBRAL MORGADO, sócio 

gerente, da sociedade comercial por quotas PAVILOTES – CONSTRUÇÕES, LD.ª, 

presente à reunião a seguinte petição: ------------------------------------------------------------------

----- “... empresa que está a levar a cabo uma operação de loteamento sito no Lugar de Ribeira ou 

Tapada, na freguesia de Leomil, concelho de Moimenta da Beira, a que corresponde o processo 6/02, 

vem solicitar, a V. Ex.ª, de acordo com a informação camarária n.º 23-LS/DPOM/2006, de 09/05/2006, 

que se anexa, que, essa Câmara Municipal delibere no sentido de a Câmara aceitar o prédio rústico, 

denominado “Pomar”, sito na freguesia e concelho de Moimenta da Beira, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo 62, com a área de quatrocentos e noventa metros quadrados, e, do qual é 

proprietário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Tal doação, e tendo por base a dita informação camarária n.º 23-LS/DPOM/2006 de 09/05/2006, 

irá servir para possibilitar o prolongamento a Norte do Arruamento C, bem como possibilitar a 

constituição das áreas destinadas a espaços verdes e equipamentos de utilização colectiva, referente à 

supra mencionada operação de loteamento” . ------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo baixe à 

DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, para informar o 

enquadramento legal e regulamentar e o referido pedido. ======================= 

080 – 360/347/2.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela === 

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

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

NINA TEIXEIRA GOMES, relativamente ao pedido de destaque de uma parcela de 

terreno, localizada dentro da área urbana, com a área de 725m2, de um prédio rústico, 
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com a área total de 1490 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

“Travessa”, Freguesia de Castelo, presente à reunião o processo, acompanhado de 

novos elementos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 160-

OS/DPOM/09, datada de 6 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, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas no disposto no n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pela sexta alteração da Lei n.º 

60/2007, de 04 de Setembro, pelo que poderá ser emitida a respectiva certidão em 

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

081 – 360/347/5.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de alteração de destaque de 

parcela ============================================================= 

========== Oriundo da Senhora MARIA DOS ANJOS TORRES DE SOUSA, presente 

à reunião o pedido de alteração de destaque de uma parcela de terreno, com a área de 

1.155m2, de um prédio rústico, com a área total de 25.000m2, sito no lugar denominado 

“Fonte”, Freguesia de Vilar. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 159-
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OS/DPOM/09, datada de 06 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 à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas no disposto no n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pela sexta alteração da Lei n.º 

60/2007, de 04 de Setembro, pelo que poderá ser emitida a respectiva certidão em 

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

082 – 360/347/7.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de alteração de destaque de 

parcela ============================================================= 

========== Oriundo do Senhor SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA, presente à reunião 

o pedido de destaque de uma parcela de terreno, com a área de 680m2, de um prédio 

rústico, com a área total de 10.260m2, sito no lugar denominado “Andinhos”, nesta Vila 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 158-

OS/DPOM/09, datada de 06 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 à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas no disposto no n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 
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555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pela sexta alteração da Lei n.º 

60/2007, de 04 de Setembro, pelo que poderá ser emitida a respectiva certidão em 

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

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 disposto nos nºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 

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

Vereadores e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 

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

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

12H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

  

 


