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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM OITO DE NOVEMBRO DO ANO 

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

ACTA Nº. 24/06  

========== Aos oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e seis, nesta Vila de 

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

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

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

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

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

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

FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO 

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

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

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

exarada a folhas 6, ponto 005, do livro de actas nº. 123, cuja ordem do dia havia sido 

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

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

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H00, sem a presença da Vereadora, ISABEL MARIA 

SOARES PINTO ZACARIAS. ============================================ 
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01 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

038 – 380/383/000 – FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL - Guarda Nacional Republicana de 

Moimenta da Beira – Alteração na circulação de trânsito na Avenida de S. João == 

========== Oriundo do Comandante do Destacamento Territorial da Guarda Nacional 

Republicana, de Moimenta da Beira, presente à reunião o ofício nº. 883, datado de 26 de 

Outubro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, sugere que o trânsito na Avenida de 

S. João deve ser feito apenas num dos sentidos, visto ser um local muito utilizado por 

condutores para estacionarem os seus veículos, o que impede a circulação nos dois 

sentidos, de forma regular. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, LUIS MANUEL FILIPE DA SILVA, o mesmo prestou a 

informação nº. 39-LS/DEPE, datada de 30 de Outubro, último, que nesta acta se 

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

pela razões ali descritas, é de opinião que a solução do problema deverá ser a proibição 

do tráfico automóvel no sentido Igreja Matriz para o Quartel dos Bombeiros Voluntários. - 

DELIBERAÇÃO: Considerando as implicações que a implementação desta medida 

poderá promover, em zona de trânsito já de si saturado, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, que os serviços técnicos da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO procedam a uma rigorosa avaliação das repercussões da mesma, 

equacionando, eventualmente, uma solução de estacionamentos descontínuos ou outras 
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alternativas. ========================================================== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA                                                                                           

“ Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

039 – 110/195/002 -  ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA –  Eleição e constituição da mesa da  Assembleia Intermunicipal e 

Conselho Directivo =================================================== 

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

ofício nº. 131, datado de 27 de Outubro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, informando que no dia 26 de 

Outubro, último, no Salão Nobre desta Câmara Municipal, foram instalados os novos 

Órgãos, designadamente a Assembleia Intermunicipal e respectiva “Mesa”, bem como o 

respectivo Conselho Directivo. -----------------------------------------------------------------------------  

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

040 – 110/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS - Projecto de Regulamento  de 

apoio ao movimento associativo desportivo do  Município de Moimenta da Beira - 

Aprovação ========================================================== 

========== Para análise e eventual aprovação por parte da Câmara Municipal, nos 

termos do disposto na alínea a), do nº. 7, do artº. 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de Janeiro, presente à 

reunião a Proposta de Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo, que 
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nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante.  ------ 

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

regulamento, devendo o mesmo ser submetido à apreciação pública, nos termos e para 

cumprimento do disposto no artigo 118º., do Código do Procedimento Administrativo, 

com vista à sua aprovação pela Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na 

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

041 – 110/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS - Projecto de Regulamento de 

utilização das viaturas de passageiros ao Serviço da Educação, Cultural, Desporto 

e Recreio do Município de Moimenta da Beira – Aprovação =================== 

========== Para análise e eventual aprovação por parte da Câmara Municipal, nos 

termos do disposto na alínea a), do nº. 7, do artº. 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de Janeiro, presente à 

reunião a Proposta de Regulamento para a Utilização das Viaturas de Passageiros ao 

Serviço da Educação, Cultura, Desporto e Recreio, que nesta acta se considera 

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

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

regulamento, devendo o mesmo ser submetido à apreciação pública, nos termos e para 

cumprimento do disposto no artigo 118º., do Código do Procedimento Administrativo, 

com vista à sua aprovação pela Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na 

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

 “ Secção de Taxas e Abastecimento Público” 
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042 - 150/158/000 – PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

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

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

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

Setembro, na redacção da lei nº. 5-A/2000, de 11 de Janeiro, a seguir se identificam os 

processos relativos à concessão de licença para afixação de publicidade, que foram 

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

----- Consimpatia-Gabinete de Contabilidade – Estrada Nacional – Vila da Rua, para 

colocação de três reclamos luminosos, em frente ao seu Estabelecimento;  ------------------ 

----- Guilherme Ferreira & Filhos, Lda. – Avenida Dr. Amadeu Baptista Ferro, 29, nesta 

Vila, para colocação de dizeres em três montras. ---------------------------------------------------- 

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

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

========== Quando eram 12H45, o Senhor Presidente da Câmara interrompeu a 

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

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

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

========== Quando eram 15H00, pelo Senhor Presidente da Câmara, foi reaberta a 
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reunião, já com a presença da Vereadora, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, 

que justificou a sua ausência no período da manhã por razões profissionais. ========= 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

043 – 210/200/200 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – Taxa a aplicar 

em 2007 ============================================================ 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 112.º, do Código 

do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 

Novembro, presente à reunião a Informação n.º 29/PF/2006, datada de 30 de Outubro, 

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

integrante, dando conta da necessidade de fixação das taxas do referido imposto, para 

o ano de 2007, que, após aprovação da Assembleia Municipal, deverão ser 

comunicadas à Direcção-Geral de Contribuição e Impostos, até ao final do corrente 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador, em 

Regime de Tempo Inteiro, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, com base na declaração 

de voto a seguir transcrita, e nos termos das alíneas b) e c), do nº. 1, do artigo 112º., do 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, fixar a taxa de 0,8, para os prédios urbanos 

e 0,4 para os prédios urbanos avaliados, devendo este assunto ser submetido à 

apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos de 

cumprimento do nº. 4, do artigo 112º., do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, e 
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alínea f), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. ---------------------- 

---- DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA ---- 

----- “ É importante, antes de mais, referir como reza o art.º 112.º do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, adiante designado por CIMI, quanto à matéria que nos 

propomos esclarecer. Diz, assim, o n.º 1 do citado art.º 112.º do CIMI:------------------------- 

----- “As taxas do imposto municipal sobre imóveis são as seguintes: ---------------------------

----- a) Prédios rústicos : 0,8%;-----------------------------------------------------------------------------

----- b) Prédios urbanos: 0,4 a 0,8%; ---------------------------------------------------------------------

----- c) Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 0,2 a 0,5%”.----------------------------

----- Diz igualmente o n.º 4 do citado artigo que:-------------------------------------------------------

----- “Os Municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixam a taxa a 

aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1”.----------

----- Sendo que no Município de Moimenta da Beira as taxas que vêm sendo aplicadas 

quanto aos prédios urbanos e quanto aos prédios urbanos avaliados são, 

respectivamente, de 0,7% e 0,4%, verifica-se, de imediato, que a minha proposta de 

subida para 0,8% e 0,5% para cada um dos tipos de prédios acima referidos se cifram, 

também respectivamente, em 0,1% para cada um dos ditos tipos de prédios.----------------

----- É exactamente à volta deste aumento de 0,1% que se situa a discussão travada à 

volta desta deliberação, dado que a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, por 

maioria, e com o voto contra do signatário, que votou a favor das taxas máximas 

permitidas por Lei, deliberou fixar a taxa de 0,8 para os prédios urbanos e  manter a taxa 
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de 0,4 para os prédios urbanos avaliados, respeitantes ao ano de 2006 a liquidar no 

próximo ano de 2007. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Como facilmente se alcança, não se está a discutir nenhuma ilegalidade. O CIMI 

está plenamente em vigor e não é, como adiante se dirá a propósito de outro documento 

que há-de assumir a forma de lei, um documento em gestação. ---------------------------------

----- Perguntar-se-á qual a razão subjacente ao aumento das taxas propostas pelo 

signatário, isto é, se há motivo para penalizar os munícipes, agravando a sua já precária 

situação económica e financeira. Por outras palavras, perguntar-se-á se, com o referido 

aumento, se pretende obter dividendos à custa dos munícipes para desanuviar a sua 

situação financeira, ainda que de tal advenha para o município uma eventual perda de 

competitividade em relação a outros Municípios circunvizinhos.----------------------------------

----- As perguntas acabadas de formular podem estar na boca de qualquer munícipe. Na 

verdade, a nenhum munícipe interessa ver aumentada a sua carga fiscal. Os munícipes 

do Concelho de Moimenta da Beira, como todos os cidadãos do País que somos, estão 

seguramente contra o aumento de impostos, taxas, tarifas, preços ou quaisquer outros 

ónus fiscais. A ninguém interessa, com efeito, o aumento da tributação, incida ela sobre 

isto ou sobre aquilo. Mas a realidade do País aí está. À vista de toda a gente. Nas suas 

mais variadas intervenções, o Senhor Ministro das Finanças tem vindo a referir que 

todos os cidadãos devem contribuir, igualmente, para a redução dos desequilíbrios 

financeiros e para que o Orçamento do Estado seja equilibrado, tendo em conta as 

directivas ditadas por Bruxelas.-----------------------------------------------------------------------------
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----- Vê-se, portanto, que a Câmara Municipal de Moimenta da Beira não está 

interessada, como certamente não estão interessados os Municípios circunvizinhos, em 

fazer aumentos, pelo prazer mórbido de aumentar por aumentar. -------------------------------

----- Dos 308 Municípios existentes no nosso País, contam-se pelos dedos aqueles que 

não necessitam de aumentar as taxas acima referidas.---------------------------------------------

----- Mas então porquê proponho o referido aumento, objecto desta deliberação.------------

----- A resposta a esta questão consta de diversas resoluções de entidades que 

aprofundadamente analisam a situação do regime de financiamento das autarquias 

locais. Os jornais, as televisões, as associações de autarquias, economistas, antigos 

Ministros de Finanças, mesmo em debates televisivos, todas as pessoas que se 

interessam pelo assunto, são categóricas em afirmar peremptoriamente que, em 2007, 

em valores reais, todos os 308 Municípios do País descem a sua receita em relação a 

2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Isto porque em 2007 o peso da participação dos Municípios na receita fiscal do 

Estado irá diminuir mais uma vez.-------------------------------------------------------------------------

----- Também porque em 2007 o montante global a transferir para as autarquias 

representa uma perda real de receita para os Municípios em relação a 2005, pelo 

simples efeito da aplicação das taxas de inflação de 2005, 2006 e prevista para 2007.---- 

----- Irá manter-se, por isso, o montante global das transferências para os Municípios 

provenientes do Orçamento do Estado, com o mesmo valor nominal de 2005. -------------- 

----- No caso vertente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, será transferida em 
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2007 a mesma verba que foi transferida em 2005 e 2006, ou seja, 5.488.428,00 €, 

agora, ao que se sabe, distribuída nas vertentes FEF – Fundo de Equilíbrio Financeiro 

(Fundo Geral Municipal e Fundo de Coesão Municipal - corrente e de capital), FSM – 

Fundo Social Municipal e IRS – Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Singulares. ---

----- O que se vem a referir é proveniente daquilo que rigorosamente, à presente data, se 

pode denominar como proposta de Lei de Finanças Locais e que já vai ter aplicação em 

2007, não estando, contudo, o percurso legislativo da referida proposta terminado.--------

----- Quer dizer o Estado permite-se, no uso de um poder que a lei lhe consagra, através 

da feitura de leis pelo órgão legisferante, alterar as regras do jogo, fazendo com que os 

Municípios tenham reais desvantagens, procurando, assim, custe o que custar aliviar-se 

da asfixia financeira em que se encontra e procurando apresentar níveis de crescimento 

que Bruxelas exige e impõe, ao mesmo tempo que influencia, a opinião pública contra o 

poder local, acusando-o de despesista e de responsável pelo défice público, quando, na 

verdade, apenas 5% da divida financeira é da responsabilidade dos Municípios e 95% é 

da responsabilidade do Governo.--------------------------------------------------------------------------

----- O que é que os Municípios poderão fazer com vista a poderem cumprir com os seus 

programas, que apresentaram aos Munícipes nas campanhas eleitorais? Desaproveitar 

os Impostos Municipais? Isso seria má política. Na verdade o recurso às receitas 

próprias, utilizando a faculdade de actualizar as taxas que os impostos municipais 

permitem é um recurso que o interesse geral aconselha e até impõe. Por esta via, e isto 

é de sublinhar, sempre ficarão no Município as receitas dos Munícipes do Concelho. O 
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seu dinheiro gerará dinheiro para o Município e para o desenvolvimento da autarquia 

que somos todos. O Governo Central, pelas políticas financeira e fiscal que tem vindo a 

praticar, não tem tido, a este propósito, quaisquer rebuços em aumentar impostos, taxas 

e preços por serviços, alegando fazê-lo em nome da redução do défice e da política da 

estabilidade financeira. Pouco importa que em períodos eleitorais tenha propagandeado 

que não aumentaria os impostos e que, por exemplo, não fazia quaisquer cobranças nas 

estradas sem custos. O que é facto é que os cidadãos pagam hoje mais impostos 

directos e indirectos e até pagam para que as ditas estradas sem custos agora o sejam 

ainda que faseadamente, isto é, neste troço sim, mas naquele troço da mesma via não, 

para depois voltar a ser sim. --------------------------------------------------------------------------------

----- O mesmo acontece, aliás, com as autarquias, as quais, no presente ano, tiveram 

que suportar, também, na sua despesa com um aumento da contribuição mensal 

obrigatória para a Caixa Geral de Aposentações, sobre o vencimento dos seus 

funcionários e agentes, no valor de 3%, dado que a mesma passou de 10 para 13%, e 

no próximo ano de 2007, passará para 15%.-----------------------------------------------------------

----- E tudo isto se passa no momento em que os Municípios comemoram 30 nos de 

Poder Local, em que se pretende evidenciar o papel das autarquias locais na melhoria 

das condições de vida das populações, promoção do desenvolvimento, construção de 

infra-estruturas, correcção de assimetrias e combate à exclusão social.------------------------

----- Por tudo o que acabei de referir (e não referi intencionalmente os aspectos mais 

degradantes e mais atentatórios da autonomia financeira das autarquias, cuja dimensão 
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e impacto ainda não são, como é obvio, conhecidos – o que, desde já o  prometo, 

analisarei, quando for oportuno e pertinente -) proponho o aumento das taxas do IMI 

para as taxas máximas legalmente admissíveis, por uma questão de coerência e de 

principio, destacando que a minha tomada de posição não poderia ser outra e que fui 

para ela empurrado, tal como o vão ser, seguramente, várias dezenas de Municípios, 

pelas políticas financeiras do Governo Central”. ===============================                                 

044 – 210/200/100 – RECEITAS DE FUNDOS – Receitas Próprias – TMDP – Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem ====================================== 

========== Relativamente ao assunto em epígrafe, presente à reunião a Informação 

n.º 28/PF/2006, datada de 30 de Outubro, último, do seguinte teor:-----------------------------

----- ”O preceituado na lei n.º 5/2004 de 10 de Fevereiro “Lei das Comunicações 

Electrónicas” e o Regulamento 38/2004 de 29 de Setembro que criou e implementou os 

procedimentos em relação à Taxa Municipal de Direitos de Passagem.------------------------ 

----- O artigo 106.º da lei n.º 5/2004 n.º 2 refere o seguinte:---------------------------------------- 

----- - Alínea a) “a TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre 

a factura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

electrónicas acessíveis ao público, em local fixo para todos os clientes finais do 

correspondente município”;--------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Alínea b) “O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por 

cada município até ao fim do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua 

vigência, e não pode ultrapassar os 0,25%”.----------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar a taxa municipal de 

direitos de passagem (TMDP) em 0,25%, devendo este assunto ser submetido à 

Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos de cumprimento do disposto na alínea 

e), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. ================= 

045 - 210/206/100 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO DOURO SUL - 

Transferência de verbas efectuadas pelos Municípios ======================= 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 418, 

datado de 22 de Setembro, último, e registado nesta Câmara Municipal em 29 do 

mesmo mês, sob o nº 7145, solicitando uma transferência financeira para aquela 

Associação com periodicidade mensal.------------------------------------------------------------------  

----- O referido ofício vem acompanhado de uma informação do Senhor Presidente da 

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

integrante, informando que o valor em dívida deste Município ascende ao montante de €  

69.672,00 (sessenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois euros), que, repartido em 

doze prestações, equivale a uma prestação mensal no valor de € 5.806,00 (cinco mil, 

oitocentos e seis 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 0102/08050104, onde em 26 de Outubro último, existia um saldo disponível 
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de € 17.418,00 (dezassete mil, quatrocentos e dezoito euros), estando o mesmo 

previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 4.3., código 03 e projecto nº 

30/2006, no montante de € 17.418,00 (dezassete mil, quatrocentos e dezoito euros)”. --- 

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

transferências para a Associação de Municípios do Vale do Douro Sul, no montante de € 

69.672,00 (sessenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois euros), autorizando o 

pagamento dos respectivos encargos mensais no montante de € 5.806,00 (cinco mil, 

oitocentos e seis euros). ================================================ 

046 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO 

PERIMETRO DE LEOMIL – Pedido de subsídio ============================= 

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

07 de Junho, último, exarada a folhas 119, ponto 108, do livro de actas 125, em que, 

face à difícil situação económica do Município e de acordo com a actual disponibilidade 

financeira, foi deliberado conceder um subsídio no montante de € 5.000,00 (cinco mil 

euros), com vista a permitir o reequipamento e operacionalização das acções de 

vigilância, presente à reunião o ofício n.º 96/06, datado de 06 de Outubro, último, da 

Associação referenciada em epígrafe, solicitando a reapreciação do pedido de apoio 

financeiro formulado no montante de € 10.000,00 (dez mil euros). ------------------------------ 

----- O referido ofício vem ainda acompanhado de um PROTOCOLO, celebrado entre 

esta Associação e a Direcção-Geral dos Recursos Florestais, datado de 18 do mesmo 

mês, segundo o qual, na clausula 5ª., o apoio anual a suportar pela DGRF é de € 
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35.000,00 (trinta e cinco mil euros). ---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a ajuda financeira já garantida pela Direcção Geral dos 

Recursos Florestais e a comparticipação financeira já concedida por esta Câmara 

Municipal no corrente ano, para além das dificuldades económicas e financeiras que o 

Município atravessa, a Câmara deliberou, por unanimidade, informar aquela Associação 

que continua disponível para apoiar este projecto no âmbito do orçamento do próximo 

ano. =============================================================== 

047 – 210/207/000 – ESCOLA SECUNDÁRIA/3 DR. JOAQUIM DIAS REBELO - 

MOIMENTA DA BEIRA  – Teatro pedagógico - Pedido de subsídio ============= 

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

n.º 1072, datado de 18 de Outubro, último, e registado nesta Câmara Municipal em 19 

do mesmo mês, sob o nº 7687, solicitando um contributo financeiro desta Câmara 

Municipal destinado ao financiamento da deslocação da companhia de Teatro , "Teatro 

Azul", com a representação da peça "História de Portugal em uma Hora". --------------------  

----- 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 04/040301, onde, em 23 de Outubro último, existia um saldo disponível de € 

4.825,28 (quatro mil, oitocentos e vinte e cinco euros e vinte e oito cêntimos)”. ------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador, 
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ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, atribuir à referida Escola Secundária um 

subsídio no montante de € 1.000, 00 (mil euros), destinado a comparticipar as despesas 

com este evento cultural, sugerindo ao respectivo Conselho Executivo que possa 

permitir a participação de toda a comunidade. -------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente emitiu a seguinte declaração:------------------ 

“Considerando que os projectos educativos do 3º. Ciclo não estão na esfera de 

atribuições directas da autarquia, até porque a Escola recebe verbas específicas para 

este efeito, aceito a comparticipação no montante atrás referido para a realização do 

espectáculo, mas apenas se o mesmo for aberto a toda a comunidade, convertido numa 

manifestação cultural de interesse público”. ================================== 

048 – 210/207/000 – CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SEVER – Implementação 

da modalidade de Basquetebol - Pedido de subsídio ======================== 

========== Oriundo do Centro Social e Cultural referenciado em epígrafe, presente à  

reunião um requerimento, datado de 03 de Outubro, último, e registado nesta Câmara 

Municipal em 04 do mesmo mês, sob o nº 7288, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali 

descritas solicita um subsídio para a implementação da modalidade de basquetebol, de 

forma a que a área de formação no Concelho seja uma realidade. ----------------------------- 

----- O referido pedido vem acompanhado de um Parecer do Vereador, em Regime de 

Tempo Inteiro, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, do seguinte teor: ---------------------- --

----- “O BASQUETEBOL apresenta já algumas raízes no nosso município, pelo que a 



 FlFlFlFl.61 
______________ 

 
                                                           06.11.08 

 
Liv º .  127L iv º .  127L iv º .  127L iv º .  127     

                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 

                                                                   

 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira regista com agrado a seu reaparecimento.------

----- A promoção do associativismo, do apoio ao aparecimento de novos clubes / 

modalidades, bem como a motivação e a sensibilização para a prática desportiva, são 

um dos objectivos desta autarquia. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Reconhecendo a importância das associações, nomeadamente  do Centro Social e 

Cultural de Sever, e tendo em conta aos objectivos a que a mesma se propõe, 

pensamos ser este mais um veículo de promoção da actividade física, considerando, 

assim,  de todo o interesse o apoio a este projecto.--------------------------------------------------

----- Tendo em conta que os objectivos do clube passam pela constituição de equipas 

dos escalões de formação, pensamos, também, estarem reunidas as condições para 

sustentabilidade desportiva deste projecto.------------------------------------------------------------- 

----- Quanto aos apoios que são solicitados, os mesmos parecem-nos exequíveis, 

designadamente no que concerne à disponibilização do Pavilhão Gimnodesportivo para 

efeito de treinos, segundo horário a estabelecer. Já no que se refere ao apoio financeiro, 

apesar de considerarmos que os valores apresentados são admissíveis, submetemos a 

apreciação do mérito e interesse na implementação deste projecto à consideração da 

órgão executivo. Contudo, consideramos que o financiamento do “treinador” e outros 

encargos com recursos humanos, devem ser sustentados pela associação, através de 

parcerias e outras iniciativas que entendam por conveniente.-------------------------------------

----- Consideramos, igualmente, que é de todo o interesse a autarquia apoiar este e 

todos os projectos de carácter desportivo que vão sendo apresentados pelas 
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associações/clubes; desde que claros, credíveis e com objectivos. Activar mais uma 

modalidade no município de Moimenta da Beira é uma tarefa relevante. ---------------------- 

----- Porém, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira ao apoiar este tipo de projectos 

deve sempre reforçar que é um parceiro e não o principal organizador e dinamizador das 

actividades.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Consideramos, finalmente, que, ao apoiar mais este projecto desportivo, a autarquia 

reforça a sua intenção em dinamizar as associações desportivas e de ajudar na 

promoção da actividade física e no bem-estar sócio-cultural da população. “ ---------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma nova modalidade a implementar, e 

caracterizando este movimento no âmbito de uma Escola de Formação, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro Social e Cultural de Sever um subsídio no 

montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), tendo por base referencial o novo projecto de 

regulamento aprovado para apoio ao movimento associativo. ==================== 

049 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2006 - 

9ª Alteração – Conhecimento =========================================== 

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

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

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

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

11 de Janeiro, presente à reunião a 9ª. Alteração ao Orçamento, no montante de € 

50.899,00 (cinquenta mil, oitocentos e noventa e nove euros) a que corresponde, 
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igualmente, a 9ª. Alteração às Grandes Opções do Plano, no montante de € 22.000,00 

(vinte e dois mil euros), na coluna de inscrições/reforços, e de € 46.899,00 ( quarenta e 

seis mil, oitocentos e noventa e nove euros), na coluna de diminuições/anulações, que 

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

aprovada por Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 24 de Outubro 

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

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

050 – 210/997/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2007========================= 

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

circular nº 2006-AG, datada de 27 de Outubro, último, acompanhado do projecto de 

Parecer da ANMP sobre a proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2007, que 

nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte, no qual, pelas 

razões ali expostas, emite parecer desfavorável na óptica das suas implicações sobre a 

actividade das autarquias locais. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta as implicações da Lei do Orçamento de Estado, para 

2007, na actividade das autarquias locais, a Câmara deliberou, por maioria, com os 

votos a favor do Partido Social Democrata, concordar integralmente com as conclusões 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre a matéria. -------------------------

----- A propósito, os Vereadores do Partido Socialista emitiram em conjunto a seguinte 

declaração: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- “ Tomamos conhecimento da comunicação da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses e, concordando com uma parte substancial das preocupações 

manifestadas, fazemos votos para que a lei do Orçamento do Estado possa ser objecto 

de alterações, em sede de discussão na especialidade, na senda, aliás, do que 

tínhamos dito relativamente à proposta da nova lei das finanças locais” .============  

051 – 230/999/000 – FINAL DO CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLO 2006, EM 

MOIMENTA DA BEIRA – Prestação de contas ============================== 

========== Oriundo do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, LUÍS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA, presente à reunião uma informação, datada de 06 do corrente 

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

----- ”No âmbito da realização do 1.º Triatlo Olímpico de Moimenta da Beira, ocorrido em 

30 de Setembro de 2006, serve a presente para submeter à apreciação e análise da 

Câmara Municipal, o respectivo Mapa de Prestação de Contas.---------------------------------- 

----- O Município de Moimenta da Beira conjuntamente com os seus colaboradores e 

patrocinadores tem motivos para se sentirem orgulhosos. O paradigma adoptado no 

desenvolvimento de iniciativas de índole cultural, social, desportivo, educativo, etc. onde 

subsiste uma visão sistémica e integrada dando voz a parceiros privados e públicos, 

mais uma vês, fez com que o 1.º Triatlo Olímpico de Moimenta da Beira fosse notícia. O 

modelo organizativo assente no trinómio, qualidade, desempenho, cooperação, foi 

excelente. A Federação de Triatlo de Portugal e atletas, qualificaram este evento 

desportivo bem como o anterior, como o melhor a nível nacional, e por isso, 
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endereçaram os parabéns à organização.-------------------------------------------------------------- 

----- Nesta perspectiva, queremos continuar a trabalhar para que o Município de 

Moimenta da Beira seja uma referência desportiva a nível nacional, pois esta postura 

empreendedora, co-responsabilizando o sector privado e público na projecção do 

Município, contribuirá certamente para alcançar o posicionamento do Município de 

Moimenta da Beira – ser uma referência nacional no âmbito do Desporto”.-------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

052 – 130/151/000 – BENS IMÓVEIS – Proposta de aquisição do edifício do 

Instituto da Vinha e do Vinho, em Moimenta da Beira ========================  

========== Oriundo do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, LUÍS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA, presente à reunião uma PROPOSTA, datada de 06 do corrente 

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

------ “A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, tendo tomado conhecimento que o 

Ministério da Agricultura pretende alienar parte do seu património, nomeadamente o 

edifício sediado na Vila de Moimenta da Beira, onde funcionam os serviços da CVR 

(Comissão Vitivinícola Regional) Távora-Varosa, vem, pelas razões que a seguir expõe, 

manifestar o seu interesse na aquisição do mesmo.------------------------------------------------- 

----- Tem esta Autarquia, desde sempre, vindo a apoiar o desenvolvimento da agricultura 

da vasta Região onde está inserida nas suas inúmeras vertentes, desde a silvicultura 

até às fileiras da fruticultura e viticultura, razão pela qual vê, no edifício em causa, a 
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oportunidade de perpetuar um passado que possa ser, no presente e no futuro, uma 

referência a toda uma região e população que diariamente labuta na agricultura.----------- 

----- Pretende-se com a presente proposta a aquisição do imóvel acima referido e seu 

logradouro para nele fazer a  instalação do que passamos, desde já a designar por 

“Casa da Lavoura”, onde possam ser implementados os seguintes serviços:--------------- 

----- - O Museu do Vinho, retratando toda uma cultura social e antropológica, 

enquadrada no desenvolvimento económico desta região;----------------------------------------- 

----- - A Sala de Provas, que, no âmbito da “Rota de Cister”, possa proporcionar 

condições de conforto e excelência aquém nos visitar;---------------------------------------------- 

----- - O Posto de Venda de Produtos Regionais, que possa promover e comercializar 

os nossos enchidos, fruta, mel, frutos secos, vinhos e outros artigos tradicionais, 

reproduzindo assim o carácter integrador da agricultura da região, em termos de 

produtos, actividades e tradições culturais do Concelho de Moimenta da Beira e 

limítrofes;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - O Auditório, destinado a criar um espaço de reunião e divulgação das 

potencialidades ligadas ao mundo rural;----------------------------------------------------------------- 

----- - A Sala de Formação, a utilizar na qualificação dos recursos humanos 

vocacionados para o desenvolvimento do espaço rural;-------------------------------------------- 

----- - O Recinto Exterior de Eventos, onde possam ser promovidos espectáculos e 

actividades de animação, nomeadamente mostras gastronómicas, festivais de folclore, 

exposições de artesanato e outras manifestações socioculturais.------------------------------- 
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----- Por outro lado, releva-se a reconhecida importância estratégica deste edifício, 

inserido numa zona urbana de equipamentos que necessita ser melhor qualificada e 

operacionalizada, para além de se poder constituir como um factor de crescimento na 

área de promoção turística e de desenvolvimento rural, configurando, assim, um 

projecto de evidente e relevante interesse público, numa região predominantemente 

agrícola.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A aquisição do imóvel acima referido, por parte da Câmara Municipal de Moimenta 

da Beira, visa a realização de um interesse público prevalecente, já que o mesmo será 

afectado a fins de utilidade pública. ----------------------------------------------------------------------

----- Assim, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, atento o interesse público 

prevalecente acima referido, propõe-se adquirir o referido imóvel e respectivo 

logradouro, oferecendo, para o efeito, ao Ministério da Agricultura-Instituto da Vinha e 

do Vinho, o preço de € 140.100,00 (cento e quarenta mil e cem euros), sujeito a 

eventual negociação, se for caso disso.----------------------------------------------------------------- 

----- A aquisição que agora se propõe encontra consagração legal no artigo 6º. Da Lei 

nº. 168/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 

nº. 13/2002, de 19 de Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Em termos de síntese, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira assume em pleno 

a decisão de desencadear um processo de aquisição amigável do imóvel em apreço, 

propriedade do I.V.V., oferecendo um valor equilibrado até em função do citado projecto 

de interesse público que quer desenvolver no espaço em apreço.------------------------------- 
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----- Mais se compromete a salvaguardar a posição do actual ocupante das instalações 

daquela propriedade, no caso a C.V.R. do Távora-Varosa, enquanto não forem criadas 

soluções alternativas para a mesma”. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a reconhecida importância estratégica deste edifício, 

inserido numa zona urbana de equipamentos que necessita de ser melhor qualificada e 

operacionalizada, para além de se poder constituir como um factor de crescimento na 

área de promoção turística e desenvolvimento rural, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, concordar com a proposta de aquisição do referido imóvel e respectivo 

logradouro, oferecendo, para o efeito, ao Ministério da Agricultura – Instituto da Vinha e 

do Vinho, o preço de € 140.100,00 (cento e quarenta mil e cem euros), por considerar 

que se trata de uma justa indemnização. ==================================== 

053 – 130/151/100 – CASA FLORESTAL C-141, SITA NO LUGAR DA FONTE, 

FREGUESIA DE PERAVELHA, MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA =========== 

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

18 de Janeiro, último, exarada a folhas 29, ponto 27, do livro de actas 124, em que foi 

deliberado apresentar uma contra-proposta para aquisição do imóvel referenciado em 

epígrafe, pelo valor de € 15.000,00 (quinze mil euros), presente à reunião o respectivo 

processo, acompanhado do ofício n.º 1363, datado de 19 de Outubro, último, da 

Direcção-Geral do Património, informando que vai proceder, no próximo dia 14 do 

corrente mês, pelas 11H00, à venda em hasta pública do referido imóvel, com uma base 

de licitação de € 48.000,00 (quarenta e oito mil euros), pelo que fica notificado este 
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Município para, se assim o entender, exercer o direito de preferência pelo preço e 

demais condições resultantes da venda, ao abrigo do disposto no n.º 6, do artigo 3.º, da 

Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro. ----------------------------------------------------------------- 

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

exercer o direito de preferência, por considerar o valor da base de licitação 

extremamente exagerado e até especulativo. ================================ 

054 – 130/151/700 – RESTAURANTE SNACK/BAR DA PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES 

– Minuta do contrato administrativo ===================================== 

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

02 de Agosto, último, exarada a folhas 07, ponto 08, do livro de actas 126, em que foi 

aprovada a minuta do contrato administrativo de cessão de exploração do restaurante 

referenciado em epígrafe, presente à reunião o referido processo, acompanhado de 

uma carta do Senhor ALBANO NETO SILVA, na qualidade de cessionário do referido 

restaurante, datada de 06 de Outubro, último, em que solicita, para poder dar 

continuidade à referida exploração, que a renda mensal passe a anual, bem como 

propõe uma nova negociação do contrato com regras a acordar. ------------------------------- 

----- O referido processo vem acompanhado do Parecer n.º 29.06, do Gabinete Jurídico, 

datado de 17 do mesmo mês, do seguinte teor: ------------------------------------------------------

----- “Cessão de exploração de estabelecimento comercial nos termos do artigo 1085.º 

do Cód. Civil, entretanto revogado pela Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro, que aprovou 

o Regulamento do Arrendamento Urbano (R.A.U.), é o contrato pelo qual se transfere 
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temporária e onerosamente para outrem, juntamente com o gozo do prédio, a 

exploração de estabelecimento comercial ou industrial, nele instalado.------------------------

----- O artigo 111.º da lei que aprovou o R.A.U. veio a reproduzir praticamente o 

revogado artigo 1085.º do Cód. Civil.--------------------------------------------------------------------- 

----- Actualmente a transferência temporária e onerosa do gozo de um prédio ou de um 

parte dele, em conjunto com a exploração de estabelecimento comercial ou industrial 

nele instalado, está prevista no artigo 1109.º do Cod. Civil.----------------------------------------

----- A cessão de Exploração implica a transferência, em conjunto, das instalações, 

utensílios, mercadorias e outros elementos que integram o estabelecimento e que, 

transmitido o gozo do prédio, nele se continue a exercer o mesmo ramo de comércio ou 

industrial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A cedência de um estabelecimento comercial, considerado como uma 

universalidade de elementos constitutivos, isto é, um conjunto de bens unitário, com 

vista á sua exploração económica, por certo prazo e mediante retribuição determinada, 

integra um contrato inominado e não um contrato de arrendamento, e está sujeito ao 

regime geral dos negócios jurídicos e, por isso excluído das regras especiais do 

arrendamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Como ensina o Prof. Antunes Varela, ver, Leg. Jurisp, 100, 271, não há motivo 

suficientemente fortes para subtrair o contrato de exploração de estabelecimento 

comercial ao império da liberdade contratual.---------------------------------------------------------- 

----- Sendo assim, as partes, do contrato que nos é apresentado, podem acordar, dentro 
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dos limites da liberdade contratual – artigo 405.º do Cod. Civil – a data do vencimento 

das prestações acordadas, dando nova redacção à clausula do contrato que rege sobre 

a situação.”------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

admitir o pagamento da renda anual, que deve ser garantida com recurso à prestação 

de uma caução, nos termos legais. ======================================== 

 “Tesouraria” 

055 -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 07, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 154.230,56 (cento e 

cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta euros e cinquenta e seis cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais ..................................... , €  60.545,84    

                                      b) Dotações Não Orçamentais.............................. , €  93.684,72 

                                                                               TOTAL  ......................,   € 154.230,56 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

056 - 310/302/408 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL EM MOIMENTA DA BEIRA - Erros e Omissões do 
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Projecto ============================================================ 

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

25 de Outubro, último, exarada a folhas 24, ponto 022, deste livro de actas, em que foi 

deliberado manifestar disponibilidade para aprovar a proposta de trabalhos a mais 

apresentada, presente à reunião o processo com a presença do Chefe da DOM, 

Engenheiro EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, que informou a Câmara das 

razões que estão na base e fundamentam a referida proposta de trabalhos a mais, bem 

como das diligências promovidas com a equipa projectista no sentido da avaliação dos 

custos, com vista a conseguir eventuais compensações ou mesmo anulação de 

trabalhos considerados acessórios. ---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à explanação dos fundamentos aduzidos pelo referido Chefe da 

DOM, sobre as razões que poderão justificar o desvio financeiro apresentado, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, recomendar ao Chefe da DOM e fiscal da obra, Engenheiro 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, que, com o máximo rigor, profissionalismo e 

sentido de responsabilidade, desenvolva com a equipa projectista um estudo aturado, 

tendo em vista conseguir, objectivamente, a redução dos custos adicionais, sem 

interferir minimamente com a funcionalidade e operacionalidade dos espaços 

desportivos. ========================================================== 

057 - 310/302/421 - EMPREITADA DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES – CARIA N.º 1 - Compensação de 

trabalhos a menos por trabalhos a mais efectivamente executados - Autorização = 



 FlFlFlFl.73 
______________ 

 
                                                           06.11.08 

 
Liv º .  127L iv º .  127L iv º .  127L iv º .  127     

                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 

                                                                   

 

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

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião uma informação com o 

nº. INF203/DOM/2006, datada de 23 de Outubro, último, com o seguinte teor:--------------- 

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

----- Após a realização de várias diligências, nomeadamente, várias reuniões de 

trabalho, as partes envolvidas concluíram, propor à aprovação superior a compensação 

de trabalhos a menos por trabalhos efectivamente executados com a descrição 

constante dos mapas respectivos de medição e orçamento, que se anexam, a qual não 

traduz acréscimo da despesa contratada, bem como se insere num contexto de 

conclusão da execução física da empreitada. --------------------------------------------------------- 

----- Assim, anexam-se os mapas de trabalhos a menos, que importam no valor de – 

3.930,00 €, e de trabalhos efectivamente executados no valor de 2.769,00 €. --------------- 

----- Com a presente compensação, obtém-se uma substituição de trabalhos da mesma 

natureza, à qual se faz corresponder um montante inferior ao previsto e, por isso, com 

enquadramento financeiro devido.” ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

técnica, no montante de € 2.769,00 (dois mil, setecentos e sessenta e nove euros), 

devendo ser elaborados os respectivos autos de medição. ======================= 

058 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL 
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- Direcção Regional de Educação do Norte - Denúncia do Protocolo de Cooperação 

Financeira ========================================================== 

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

27 de Setembro, último, exarada a folhas 167, ponto 134, do livro de actas n.º 126, em 

que foi deliberado informar, a Direcção Regional de Educação do Norte, que esta 

Câmara não concorda com a posição manifestada, dado que não é apresentado 

nenhum suporte legal que sustente a decisão enunciada, presente à reunião o 

respectivo processo, acompanhado do ofício  com a referência D.S.R.M-GJ, 59921, 

datado de 6 de Outubro, último, com o seguinte teor:------------------------------------------------

----- “Em resposta ao ofício de V.ª Ex.ª n.º 6745, de 29/9, informo o seguinte ---------------- 

----- - essa autarquia comunicou-nos pelo ofício 684, de 30/1, de que pretendia introduzir 

alterações ao acordo de colaboração para poder satisfazer as condições que lhe 

impunha a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto para poder celebrar outro 

protocolo de colaboração sobre o mesmo pavilhão; ------------------------------------------------- 

----- - esta direcção regional pelo ofício 16142, de 10/3, manifestou a disponibilidade 

para cumprir escrupulosamente o acordo firmado; --------------------------------------------------- 

----- - esta direcção regional não aceita a alteração ao protocolo que esse Município quer 

introduzir por sugestão da Secretária do Desporto; -------------------------------------------------- 

----- - e, assim, temos vindo a inquirir essa Autarquia para informar se opta por manter o 

protocolo celebrado ou se opta pelo que celebrou com o Instituto do Desporto, atenta a 

sua incompatibilidade; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- - a questão não é a da legalidade da cumulação dos dois protocolos mas sim a 

alteração substancial que querem introduzir ao compromisso assumido com a DREN. ---- 

----- - O protocolo a celebrar com o Instituto do Desporto é mais favorável a esse 

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

----- - O Município de Moimenta não se mostrou disposto a cumprir o protocolo tal qual 

foi subscrito e obriga as partes. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, e porque o Ministério da Educação não aceita a alteração sugerida deixou de 

ter condições para o poder cumprir pelo que é sua intenção denunciá-lo tal qual  foi já 

manifestado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Juridicamente a posição do Município viola o princípio “pacta sunt servanda”, ou 

seja, de que os contratos têm de ser pontual e integralmente cumpridos. --------------------- 

----- Ficamos conforme solicitado a aguardar de novo o exercício de direito à audiência 

prévia”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: De novo no exercício do direito à audiência prévia e no contexto do 

processo do financiamento do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Moimenta da 

Beira, a Câmara Municipal, após análise atenta da resposta concedida pelo referido 

ofício da DREN, deliberou, por unanimidade, reiterar o seu completo desacordo à 

intenção da DREN vir a denunciar o Protocolo de Colaboração Financeira já assinado 

com esta autarquia, com base nos seguintes argumentos e pressupostos: ------------------- 

----- 1. A Câmara Municipal nunca solicitou à DREN a alteração do Protocolo, mas 

apenas sugeriu, por indicação da Secretaria de Estado do Desporto, o ajustamento em 
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duas cláusulas, que em nada alteravam a parceria privilegiada com o Ministério da 

Educação, até porque muitos dos pressupostos implícitos, estão a ser rigorosamente 

implementados, nomeadamente: --------------------------------------------------------------------------

----- a) Implantação do Pavilhão em terrenos adjacentes à Escola Básica do 2º Ciclo; -----

----- b) Acesso directo e específico para os alunos desta escola; ---------------------------------

----- c) Cumprimento das normas técnicas preconizadas pelos Técnicos da DREN; --------

----- d) Alinhamento de extremas de terrenos que permitem uma nova zona de expansão 

para a escola; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- e) Elaboração do Projecto do Centro Escolar de Moimenta da Beira, que conta já 

com este equipamento desportivo para o novo espaço educativo. ------------------------------- 

----- 2. A Câmara Municipal, consciente do grande mas prioritário investimento em que 

se envolveu, não pretende rejeitar qualquer dos Protocolos já assinados por os 

considerar compatíveis e complementares, quer do ponto de vista factual, funcional ou 

legal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. O Município de Moimenta da Beira assume responsavelmente as obrigações que 

lhe são atribuídas pelos Protocolos assinados, incluindo com a DREN, dado que não 

vislumbra qualquer incompatibilidade entre eles. Para o comprovar, remetemos cópia do 

Protocolo já assinado com a Secretaria de Estado do Desporto, para que se possa 

verificar que os interesses da escola nunca foram postos em causa. Apesar do Município 

ter já assinado também um Protocolo com o IND (10%), ainda não o recebemos 

devidamente ratificado, pelo que poderemos enviá-lo brevemente; ----------------------------- 
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----- 4. Aproveitando a disponibilidade já manifestada pela DREN, recomendamos a 

manutenção e a implementação do Protocolo já assinado com esta autarquia. ======== 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

  "Serviços Técnicos de Fomento" 

059 – 370/390/000 – HABITAÇÃO - CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ARBITRAL 

MUNICIPAL (CAM) =================================================== 

========== Nos termos do novo Regime de Arrendamento Urbano, aprovado pela Lei 

nº. 6/2006, de 27 de Fevereiro, presente à reunião uma informação do Vereador, em 

Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando da 

obrigatoriedade da criação da Comissão Arbitral Municipal (CAM), e do pagamento de 

senhas de presença aos respectivos membros, cujo valor base da remuneração 

corresponde a 2% do valor base da remuneração do Presidente da Câmara Municipal, 

sendo este encargo suportado pelo Município. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para efeitos do 

Decreto-Lei nº. 161/2006, de 8 de Agosto, designar, como seu representante efectivo na 

Comissão Arbitral Municipal, na qualidade de Presidente, o Chefe da DIVISÃO DE 

ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, e, 

como suplente, a Técnica Superiora Assessora Principal, Arquitecta OLGA MARINA DA 

FONSECA SANTOS, devendo, a partir desta data, ser encetadas as diligências 

legalmente previstas com vista à designação formal dos restantes elementos da referida 
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comissão arbitral municipal e respectivo funcionamento. ======================== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

060 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

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

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

se identificam "PROCESSOS SIMPLES", "PROCESSOS SIMPLES COM 

CONDICIONANTES", "PROCESSO SIMPLES INDEFERIDO", "PROJECTO DE 

ARQUITECTURA", "PROJECTOS DE ARQUITECTURA INDEFERIDOS" e 

"PROJECTOS DE ARQUITECTURA 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 e indeferidos 

pelos Vice-Presidente, LUIS CARLOS PEREIRA SILVA e Vereador, em Regime de 

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

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

----- CARLOS ALBERTO MENESES PINTO, para prorrogação da licença de construção 

n.º380/04, relativamente à construção de uma habitação, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado "Feijó", na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere 
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o Proc.º n.º 159.04; -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- ACÁCIO DOS SANTOS RAMOS, para construção de um tanque, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado "Alevandeira", na Freguesia de Cabaços, a que se refere o 

Proc.º n.º 279.06; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JUVELINO DE CARVALHO SOBRAL, para construção de arrumos agrícolas, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Travessa", Freguesia 

de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 280.06; ------------------------------------------------------ 

----- MAGDA DE FÁTIMA ANTUNES GRILO, para construção de arrumos agrícolas, com 

a área de 45m2, que pretende levar a efeito na Avenida 25 de Abril, n.º 38, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 337.06; -------------------------------------------- 

----- JOSÉ CARLOS ANDRADE PARRACHO, para pintura da sua casa de habitação, 

sita na Rua da Cal, na Vila de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 339.06; -------------------

----- AMÂNDIO ILDEFONSO TEIXEIRA, para colocação de telhado nuns arrumos, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Arroupica", na 

localidade de Arcas, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 340.06; --------------- 

----- EMÍLIO DA FONSECA MENDES, para reconstrução de  arrumos, com a área de 

13m2, que pretende levar a efeito na Rua da Corredoura, na localidade e Freguesia de 

Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 344.06; ----------------------------------------------------------- 

----- ALFREDO SANTOS CARVALHO, para acabamentos interiores, vedação de 

paredes com vizinhos, construção de um degrau e floreira, que pretende levar a efeito 

no lugar denominado "Farol", nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 
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n.º 345.06; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVA, para acabamentos de uma casa de habitação, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Rebolal", Freguesia de Arcozelos, a 

que se refere o Proc.º n.º 346.06; ------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVA, para acabamentos de uma casa de habitação, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Rebolal", Freguesia de Arcozelos, a 

que se refere o Proc.º n.º 347.06; ------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO DE JESUS MATIAS, para reconstrução de um muro com 20 metros, que 

pretende levar a efeito na localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 348.06. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

----- JOSÉ MARIA RODRIGUES, para substituição do telhado, lavagem de paredes e 

ocupação da via pública em 3m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia 

de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 333.06, devendo o requerente cumprir as 

condicionantes referidas na informação da Fiscalização Municipal; -----------------------------

----- SARA DOS SANTOS PINTO RIBEIRO, para substituição do telhado de uma casa 

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

Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 335.06, devendo a requerente cumprir 

a condicionante referida na informação da Fiscalização Municipal; ----------------------------- 

----- CONSTANTINO TEIXEIRA MORAIS, para construção de um muro de vedação com 

20 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Espinheiro", Freguesia de 
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Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 336.06, devendo o requerente solicitar à 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o respectivo alinhamento. --------------------------------------------  

PROCESSO SIMPLES INDEFERIDO: ===================================== 

----- MANUEL BELARMINO DOS SANTOS NASCIMENTO, para construção de  arrumos 

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

da Cruz", Freguesia de Aldeia de Nacomba, a que se refere o Proc.º n.º 296.06. ----------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO: ============================== 

----- RUTE MANUELA RIBEIRO FERREIRA, para alteração da construção de uma 

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

Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 70.05. -------------------------------------------- 

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

----- CATARINA MAFALDA FIGUEIREDO LOPES, para construção de um anexo para 

arrumos, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Prado", Freguesia de Alvite, 

a que se refere o Proc.º n.º 116.06, com base na informação técnica; -------------------------- 

----- MANUEL DUARTE TEIXEIRA, para legalização de uma habitação e respectivos 

anexos, que pretende levar a efeito na Rua do Ramoseiro, na Vila de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 189.06, com base na informação técnica. -------------------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS COM CONDICIONANTES: ======== 

----- FERNANDO DOS SANTOS CARVALHO & FILHO, Ld.ª, para ampliação de um 

estabelecimento de comércio por grosso de fruta, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Santo", na localidade da Granjinha, Freguesia de Sever, a que se refere o 
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Proc.º n.º 132.06, devendo a requerente entregar o documento de legitimidade, 

devidamente rectificado, aquando da entrega dos projectos de especialidades; -------------  

----- JOSÉ MANUEL MORGADO CORREIA, para alteração de uma habitação 

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

Sever, a que se refere o Proc.º n.º 245.06, devendo o requerente entregar novos cortes, 

aquando da entrega dos projectos de especialidades. ---------------------------------------------- 

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

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

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

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

do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 

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

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

âmbito da competência delegada a que se refere o ponto 060, desta acta. =========== 

061 – 360/338/266.06 – OBRAS PARTICULARES – Construção de arrumos 

agrícolas, com a área de 29m2 - Recurso   ================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido indeferir a pretensão  da Senhora 

MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO FERREIRA VEIGA, com base na informação da 

Fiscalização Municipal, relativamente à construção de arrumos agrícolas, com a área de 

29m2, que pretende levar a efeito na Rua do Salão, na localidade e Freguesia de Vilar, 
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presente à reunião o recurso, com a seguinte justificação: ----------------------------------------- 

----- "(...) vem por este meio apresentar recurso ao indeferimento, nos termos dos n.ºs 5 

e 6, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alegando o seguinte: --------------- 

----- Informo que já tenho naquele sítio casa de habitação, com água, luz e esgotos; ------

----- Embora o terreno não tenha os 3.000m2, como já acima mencionei, já lá tenho 

todas as condições, só não tenho onde arrumar as minhas coisas agrícolas". ---------------   

DELIBERAÇÃO: Dado que a pretensão se insere em espaço considerado não urbano, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso, aprovando o pedido de 

licenciamento, por se tratar de uma construção complementar à habitação existente, 

enquadrando-se no princípio da colmatação previsto no art.º 31.º, do PDM - Plano 

Director Municipal. =====================================================  

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

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

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

062 – 360/347/8.79 – OBRAS PARTICULARES – Loteamentos particulares - 

"Loteamento da Lagarteira" - Alvará n.º 8/79, lote n.º 22, pertencente ao Senhor 

Leandro Ferreira Moutinho ============================================= 

========== Oriundo do Gabinete de Desenho, Estudos e Projectos, da DIVISÃO DE 

ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO e relativamente ao assunto em epígrafe, 

presente à reunião uma informação,  do seguinte teor: --------------------------------------------- 

----- "No seguimento do pedido solicitado verbalmente pelo Sr.º Dr.º Luís Carlos, Vice 
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Presidente da Câmara Municipal, relativamente ao processo supra mencionado, cumpre 

informar o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------

----- 1. Aquando da execução do saneamento básico neste loteamento, a Câmara 

Municipal implantou as fossas sépticas no lote pertencente ao Munícipe, ocupando uma 

área de cerca de 110,00m2. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Apercebendo-se mais tarde da situação, o Munícipe vem à Câmara Municipal 

reclamar, pela indevida ocupação do terreno, bem como da área do lote que era de 

570,00m2 de acordo com o alvará, e o mesmo viria a ficar com 460,00m2. Face a tal 

situação, o assunto foi presente a reunião de câmara ordinária, realizada em 09 de 

Janeiro de 2002, onde foi deliberado que considerando que era imprescindível a 

execução das fossas realizadas pela Câmara Municipal, facto que efectivamente 

implicou a alteração da configuração do lote n.º22, a mesma deliberou, por unanimidade, 

compensar o titular do referido lote, autorizando a afectação da área dos 

estacionamentos frontais, ao lote, conforme planta anexa. Mais foi deliberado, e também 

por unanimidade, que a rectificação plena da área, efectivamente existente no alvará, 

seja complementada com a área de 30,00m2, definida em planta, apenas quando a 

Câmara Municipal anular as fossas integradas nesse terreno. ------------------------------------ 

----- 3. Agora, tendo a Câmara Municipal anulado as fossas integradas no terreno do 

Munícipe, este para além de ter adquirido a área de 80,00 m2 correspondente a alguns 

lugares de estacionamento em frente ao lote, bem como a dos 30,00m2 que lhe faltava, 

aquando das fossas, para completar a constituição dos 570,00m2, conforme alvará de 
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loteamento, vem também, e de forma verbalmente solicitar a compra da parcela restante 

que é de 141,00m2. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. No entanto, neste momento, poderá ainda a câmara municipal restituir a área 

ocupada inicialmente ao loteamento, mantendo a existência dos lugares públicos de 

estacionamento que o loteamento original criou. ----------------------------------------------------- 

----- Assim, perante o exposto anteriormente, fica à consideração superior a forma como 

deverão proceder perante este pedido". -----------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, propor ao requerente duas 

alternativas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 1. Permuta do terreno pretendido pela área dos estacionamentos já integrados; ------ 

----- 2. Venda do espaço pretendido, com a área de 141m2, nos termos legais, tendo 

como preço base o  valor de € 31,40 (trinta e um euros e quarenta cêntimos) por m2. == 

063 – 360/991/115.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão de 

emparcelamento ===================================================== 

========== Oriundo do Senhor DOMINGOS LOUREIRO NUNES, presente à reunião 

um requerimento a requerer a emissão de uma certidão em como três prédios contíguos, 

sitos no lugar denominado "Leiras", na Freguesia de Caria, podem ser anexados, sem 

que o processo tenha de ser objecto de qualquer operação de loteamento. ------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 62-

LS/DPOM/2006, datada de 30 de Outubro, último, em que, pelos motivos alí descritos, 
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emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão em 

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

064 – 360/991/119.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão de 

emparcelamento ===================================================== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DE ALMEIDA PLÁCIDO, presente à reunião 

um requerimento a requerer a emissão de uma certidão em como dois prédios 

contíguos, sitos na localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, podem ser anexados, 

sem que o processo tenha de ser objecto de qualquer operação de loteamento. ------------ 

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

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

LS/DPOM/2006, datada de 02 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão em 

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Acção Social” 

065 – 370/389/000 - PROGRAMA RECUPERA – Programa municipal de apoio à 

habitação – Análise de candidatura ====================================== 

========== Presente à reunião o processo de candidatura ao programa referenciado 

em epígrafe, relativo ao Senhor ADELINO DOS SANTOS, para recuperação de uma 
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casa de habitação sita no Bairro da Corujeira, nesta Vila, acompanhado da informação 

da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, nº. 41-LS/DEPE, de 07 

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

----- “ A presente informação surge no seguimento do Despacho do Sr. Vereador em 

Regime de Permanência, Dr. Jorge Costa, datado de 09/07/2006, que, por sua vez, teve 

por base a informação nº. 06/DASC/2006, datada de 18/04/2006. O Despacho em causa 

apontava para que estes serviços avaliassem a situação da habitação do requerente, 

nomeadamente, se a reconstrução da mesma seria possível com um orçamento de 

8.000,00 (oito mil Euros). Assim após visita ao local e posterior avaliação da situação, 

concluiu-se que a intervenção necessária passa pela construção da cobertura, 

introdução de divisórias, construção de instalações sanitárias e execução de 

acabamentos. Neste contexto, entende-se que o montante de 8.000,00 (oito mil Euros), 

embora não suficiente para a intervenção integral em causa, deverá ser suficiente para a 

construção da cobertura.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- A informação técnica trás inserta a informação do Sector de CONTABILIDADE, 

datada de 08 do corrente mês, segundo a qual: ------------------------------------------------------

----- “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 08 de Novembro existia um saldo disponível de € 

23.558,87 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e oito euros e oitenta e sete 
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cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

Objectivo 2.3.2., Código 0104 e nº. 21/2004, com a dotação de € 8.000,00 (oito mil 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro para 

a reparação da cobertura da referida casa de habitação, no montante de € 8.000,00 (oito 

mil euros), devendo, para este efeito específico, ser elaborado um protocolo de 

colaboração com a respectiva Junta de Freguesia, respeitando os pressupostos do 

Regulamento do Programa “RECUPERA”. =================================== 

“Turismo” 

066 – 710/707/000 – CLASSIFICAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE CONCELHIO OU 

NACIONAL - Moínhos da Tia Antoninha, Empreendimentos Turísticos, Ldª. – 

Classificação do imóvel como de interesse municipal ======================= 

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

28 de Janeiro de 2002, exarada a folhas 71, ponto 087, do livro de actas 103, em que foi 

deliberado considerar de interesse concelhio o empreendimento proposto, presente à 

reunião um carta da empresa referenciada em epígrafe, registada em 26 de Outubro, 

último, sob o nº. 7887, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, solicitando a conclusão do procedimento de classificação do 

imóvel em causa como de interesse concelhio, nos termos e para os efeitos do disposto 

na Lei nº. 13/85, de 6 de Julho, revogado pela Lei nº. 107/2001, de Setembro, com vista 

ao respectivo enquadramento no “Regulamento de Execução do Sistema de Incentivos a 
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Produtos Turísticos de Vocação Estratégica – SIVETUR”, dado que o Instituto de 

Turismo de Portugal exige essa classificação para encerramento do investimento. ---------

----- A referida exposição trás inserta informação do Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, do seguinte teor:-----------------------------------------------

----- “Analisada a deliberação de Câmara de 28/01/2002, em que se decidiu considerar o 

empreendimento proposto como de “interesse concelhio” e tendo em conta a pretensão 

da requerente em que a Câmara Municipal proceda à classificação do imóvel onde 

ocorrem a intervenção, julgo que se trata de 2 aspectos distintos, no entanto caso a 

Câmara Municipal entenda que o interesse concelhio considerado para o 

empreendimento será de aplicar ao edificado, junta-se a respectiva legislação-suporte, 

para orientar os termos da nova deliberação”. –------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o princípio de colaboração entre a Administração 

Pública e os particulares, previsto no artigo 8º., da Lei nº. 107/2001, de 8 de Setembro, e 

dado que a Câmara reconhece o interesse cultural do referido empreendimento,  

designadamente arquitectónico, etnográfico e técnico, a mesma deliberou, por 

unanimidade, para efeitos do nº. 6, do artigo 15º., do referido diploma legal, considerar o 

conjunto patrimonial “Moinhos da Tia Antoninha Ldª”., localizado no lugar de Cabeço de 

Lebrais, Freguesia de Leomil, como de interesse municipal, devendo ser instruídos os 

procedimentos administrativos com vista à respectiva classificação nos termos legais. ==  

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

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

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

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

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

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

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

19H30. ============================================================= 

 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


