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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CINCO DE NOVEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E OITO ================================================== 

ACTA Nº. 24/08 

========== Aos cinco dias do mês de Novembro do ano de dois mil e oito, 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, JORGE DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO 

LOPES FERREIRA e ISABEL MARIA SOARES PINTO, 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 “Quórum”, 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 art.º 64º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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JUSTIFICAR a falta do Vereador, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, por falecimento 

de familiar, e dos Vereadores ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS e ANTÓNIO 

PEDRO PEREIRA DIAS, por motivos profissionais. ============================ 

01. – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

071 – 020/024/000 - VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA ESPOSA DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA  

========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, presente à reunião uma Proposta de “Voto de Pesar”, na sequência do 

falecimento da Esposa do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. LUÍS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, associar-se à referida proposta.   

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

072 - 110/195/008 – Estatutos CIM Douro – Comunidade Intermunicipal do Douro – 

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

========== Presente à reunião um “e-mail”, datado de 29 de Outubro, último, a 

remeter, para aprovação do Executivo Municipal, os “Estatutos da Comunidade 

Intermunicipal do Douro”, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos Estatutos, 

devendo os mesmos ser remetidos à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do 

disposto na alínea m), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. === 
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073 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 178/2008 ======== 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, na sequência do Auto de 

Notícia n.º 113/2008, elaborado pela Equipa de Protecção Florestal, da Guarda Nacional 

Republicana, presente à reunião a Informação n.º 27/2008, da Técnica Administrativa, 

ELISABETE CARVALHO QUINTAIS FRIAS, datada de 22 de Outubro, último, que nesta 

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

informa que o representante da arguida, em auto de declarações, alegou que a Junta de 

Freguesia de Rua decidiu fazer uma limpeza ao caminho que liga a Estrada Nacional 

226, até ao cemitério, no qual existia erva seca, areia e silvas, obstruindo a passagem 

de peões e veículos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma prestou a 

informação n.º 425/FISC., datada de 09 de Outubro, último, do seguinte teor: --------------- 

----- “ Dando cumprimento ao despacho de V.ª Ex.ª, Sr. Presidente, datado de 05 do corrente mês, 

cumpre-nos informar que, em deslocação em local, estes Serviços verificaram que o prédio rústico em 

causa, já se encontra limpo”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o depósito de resíduos no local identificado foi 

apenas uma acto esporádico e transitório, e ainda que a referida Junta de Freguesia 

procedeu à imediata limpeza do local, a Câmara deliberou, por unanimidade, arquivar o 

processo. ===========================================================  

074 – 380/374/000 – JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA CARDOSO – 

Denúncia/Reclamação ================================================= 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA CARDOSO, presente 
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à reunião uma denúncia/reclamação, datada de 30 de Julho, último, sobre a situação 

existente no Edifício da Central de Camionagem, no estabelecimento comercial “Bazar”, 

em que, pelas razões ali descritas, informa que o proprietário vende alguns produtos 

sem ter, para o efeito, a respectiva licença. ------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma prestou a 

informação nº. 370, datada de 10 de Setembro, último, do seguinte teor: --------------------- 

----- “ Em cumprimento do despacho de V. Ex.ª., Sr. Presidente da Câmara, datado de 

11 de Agosto, último, aposto na denúncia efectuada pelo Senhor José Augusto de 

Oliveira Cardoso, informa-se o seguinte: ----------------------------------------------------------------

----- Após deslocação ao estabelecimento em causa verificou-se que o arrendatário, 

vende naquele estabelecimento, produtos alimentares. ---------------------------------------------

----- A venda de produtos alimentares, é hoje regulada pelo Decreto-Lei n.º 259/2007, de 

17 de Julho, devendo por isso, os comerciantes, serem possuidores da respectiva 

licença de utilização, para o efeito. Face ao exposto e dado tratar-se de um edifício 

propriedade, desta Câmara Municipal, deverá V. Ex.ª., analisar a respectiva licença de 

utilização para a fracção em causa. ----------------------------------------------------------------------

----- Junto se anexam fotografias, que demonstram os produtos comercializados no 

citado estabelecimento”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o Senhor JORGE 

FERNANDO TEIXEIRA SEMITELA, na qualidade de arrendatário do estabelecimento 

comercial denominado “compartimento I”, sito na Central de Camionagem, no sentido de 

que deverá apenas vender os produtos autorizados em reunião ordinária, realizada em 
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07 de Agosto de 1996, exarada a folhas 143, ponto 110, do livro de actas 83. --------------- 

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

não está autorizada a venda de qualquer outro produto que não esteja enquadrado no 

âmbito da deliberação atrás referida, até porque o referido estabelecimento não oferece, 

para o efeito, condições higiénico-sanitárias, conforme é referido na Informação da 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, atrás transcrita. ================================ 

075 – 380/374/000 – ANTÓNIO AMÂNCIO – Denúncia/Reclamação ============== 

========== Oriunda do Senhor ANTÓNIO AMÂNCIO, residente no lugar do Marmelal, 

Vide, Freguesia de Rua, deste Município, presente à reunião uma denúncia/reclamação, 

contra o seu vizinho, JOSÉ FERREIRA GOMES CARDIA, por ter construído, junto à sua 

casa de habitação, uns arrumos agrícolas com a área de 45m2, situação que está em 

desconformidade com o mencionado na licença de construção nº. 142/2008. ---------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL e da DIVISÃO 

DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, as mesmas prestaram as 

informações n.ºs 424 e 299 – SV/DPOM/08, datadas de 10 e 20 de Outubro, último, 

respectivamente, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a 

fazer parte integrante, segundo as quais, e nas circunstâncias ali referidas, são de 

parecer que a referida obra, objecto de denúncia, foi construída em desacordo com a 

respectiva licença de construção. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara Municipal licenciou a construção do 

referido anexo, no limite do lote, no sentido de causar um reduzido impacto nos lotes e 

construções adjacentes e não retirando a funcionalidade proposta para a respectiva 
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construção, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à audiência prévia do 

Senhor JOSÉ FERREIRA GOMES CARDIA, nos termos legais, uma vez que se inclina 

para decidir a demolição da construção irregularmente implantada. ================ 

076 – 500/503/000 – EAVT – EMPRESA AUTOMOBILISTA DE VIAÇÃO E TURISMO, 

LDA. – Pedido de Paragem de Serviço Expresso ============================ 

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

com referência 337/SC/2008, datado de 23 de Outubro, último, a solicitar autorização 

para que o serviço inerente ao Expresso Lisboa – Régua, possa efectuar uma paragem, 

por um período de dois minutos, nas localidades de Peva e Caria, e de dez minutos, na 

Central de Camionagem de Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o referido pedido, nos 

termos solicitados. ===================================================== 

 “Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

077 - 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 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 n.º 3, do art.º 65.º, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2000, de 11 de Janeiro, a seguir se identifica o 

processo relativo à concessão de licença para afixação de publicidade, que foi objecto 
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de deferimento: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- DURVIA – CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS – com sede no Lugar de S. 

Miguel, Zona Industrial, lote 35, nesta Vila, para colocação de dizeres. ------------------------ 

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

078 - 160/186/000 – CONSUMO DE ÁGUA EM ATRASO – PEDIDO DE PAGAMENTO 

EM PRESTAÇÕES ==================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ CARLOS CAIRES DE ABREU, residente nesta 

Vila, presente à reunião uma carta, sem data, em que, pelas razões ali descritas, solicita 

o pagamento do consumo de água em atraso, no valor de € 450,96 (quatrocentos e 

cinquenta euros e noventa e seis cêntimos) em cinco prestações iguais mensais. ---------- 

----- Submetido o assunto à Secção de TAXAS e ABASTECIMENTO PÚBLICO, a 

mesma prestou a informação n.º 37/2008, datada de 28 do corrente mês, que nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, na qual informa 

que a presente solicitação se enquadra no disposto no nº. 5, do artigo 56.º, do 

Regulamento de Distribuição de Água, em vigor neste Município. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, autorizando o 

fraccionamento do pagamento da dívida em causa, em cinco prestações mensais. -------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o requerente que, a falta 

de pagamento de uma das prestações, implica o pagamento imediato e integral da 

restante dívida. ======================================================= 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANEIRA 

“Secção de Contabilidade” 
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079 – 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 29102008/DEF, datada de 28 de Outubro, último, do Chefe da DIVISÃO 

ECONÓMICA E FINANCEIRA, com o 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 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 cada 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%”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, cabe à digníssima Câmara Municipal propor a definição das taxas a aplicar para o ano 

2009”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar a referida taxa municipal 

de direitos de passagem em 0,25%, devendo este assunto ser submetido à Assembleia 

Municipal, nos termos e para efeitos do disposto na alínea e), do nº. 2, do artigo 53º., da 

Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. ======================================== 

080 – 210/200/200 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – Taxa a aplicar 

em 2009 ============================================================ 

========== 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 
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Novembro, presente à reunião a Informação n.º 28102008/DEF, datada de 28 do 

corrente mês, do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a dar conta da 

necessidade de fixação das taxas do referido imposto, para o ano de 2009, 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 unanimidade, nos termos do disposto nas 

alíneas b) e c), do n.º 1, do artigo 112.º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

fixar a taxa de 0,7 para os prédios urbanos e 0,3 para os prédios urbanos avaliados, 

devendo este assunto ser submetido à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos 

do disposto no nº. 4, do referido artigo 112º., e alínea f), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei 

nº. 169/99, de 18 de Setembro. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar, ao Serviço de 

Finanças de Moimenta da Beira, uma revisão do valor patrimonial tributário dos prédios 

urbanos para habitação, comércio, indústria e serviços, nos termos do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, designadamente ao nível dos coeficientes de 

localização aplicados aos respectivos zonamentos. ============================ 

081 – 210/200/300 – RECEITAS DE FUNDOS – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – 

Participação variável no IRS ============================================ 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação 29102008/01DEF, datada de 29 de Outubro, último, com o 

seguinte teor: ”A Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n 2/2007, de 15 de Janeiro, prevê, nos 
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seus artigos 19, n.º 1, alínea c), e 20.º, uma participação variável de 5% dos Municípios no IRS dos 

sujeitos passivos com domicilio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativamente aos 

rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respectiva colecta liquida das deduções 

legais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Caso a percentagem do imposto em que o Município decida participar seja inferior àquela taxa 

máxima de 5%, o produto da diferença de taxas e a colecta liquida é considerado como dedução à 

colecta do IRS. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A participação referida anteriormente depende de deliberação sobre a percentagem de IRS 

pretendida pelo município, a qual deve ser comunicada por via electrónica pela respectiva câmara 

municipal à Direcção-Geral dos Impostos, até 31 de Dezembro do ano anterior àquele a que respeitam 

os rendimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A ausência da comunicação para além do prazo equivale falta de deliberação”. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a participação variável 

de 5% no IRS, devendo ser dado conhecimento desta decisão à Direcção-Geral dos 

Impostos, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 2, do artigo 20º., da Lei nº. 

2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, após aprovação pela Assembleia 

Municipal. =========================================================== 

082 – 210/206/100;710/702/000– ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO 

VALE DO TÁVORA – “Centro de Estudos Literários e Ambientais Aquilino Ribeiro, 

Reabilitação da Casa Museu e Edifícios Existentes e Arquitectura Paisagística dos 

Espaços Exteriores” – Elaboração de Projecto – Honorários – Transferência de 

Verba ============================================================== 

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

22 de Outubro, último, exarada a folhas 72, ponto 67, deste livro de actas, e da 
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deliberação tomada pelo Conselho Directivo da Associação Regional dos Municípios do 

Vale do Távora, em sua reunião extraordinária realizada em 03 do corrente mês, 

presente à reunião o ofício n.º 60, da referida Associação, a enviar cópia do contrato de 

prestação de serviços n.º 1/2008, relativo à elaboração do projecto referido em epígrafe, 

pelo valor global de € 45.830,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta euros), 

solicitando a transferência da verba de € 10.999,20 (dez mil euros, novecentos e 

noventa e nove euros e vinte cêntimos), para pagamento da primeira prestação. ----------- 

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/020225, onde, em 04 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 21.089,90 (vinte e um mil e oitenta e nove euros e 

noventa cêntimos), estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.1. código 06 e 

n.º19/2008, com a dotação de € 500,00 (quinhentos euros)”. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e autorizar a 

transferência do montante total de € 45.830,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta 

euros), para a referida Associação, no âmbito da elaboração do projecto supra 

referenciado, cujo plano de pagamentos deve ocorrer após a entrega e aprovação dos 

projectos de arquitectura e especialidades. ------------------------------------------------------------

----- Entretanto, deverão ser criadas as condições orçamentais para se proceder à 

transferência, para a referida Associação, dos encargos atrás mencionados. ========= 

083 - 210/207/000 - REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – "Associação Sócio-
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Cultural da Quinta dos Caetanos" – Candidatura para o ano de 2008 – Atribuição 

de apoio financeiro =================================================== 

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

10 de Setembro, último, exarada a folhas 208, ponto 191, do livro de actas 134, em que 

foi deliberado solicitar à referida Associação que procedesse a uma reavaliação do 

processo, de forma a consensualizar os valores a candidatar, presente novamente à 

reunião o referido processo, acompanhado de três orçamentos para a execução das 

obras necessárias na capela. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, o mesmo prestou a Informação n.º 67-

LS/DEPE/2008, datada de 07 de Setembro, com seguinte teor: “A presente informação surge 

perante o despacho do Sr. Vereador, Dr. Jorge Costa, para que o signatário “confronte este novo 

orçamento como que dispôs para efeitos de decisão de atribuição do apoio candidatado”. ---------------- 

----- Em causa está o orçamento gora entregue pela Associação Sócio-Cultural da Quinta dos Caetanos 

em consequência do teor do ofício desta Câmara Municipal com o n.º 004922, datado de 08/09/18. ---- 

----- Assim, cumpre ao signatário informar o seguinte: ------------------------------------------------------ 

----- 1) Entre outras intervenções, o orçamento agora apresentado pela requerente contempla também 

a construção de instalações sanitárias e de uma sacristia, (incluindo a sua electrificação), a construção 

de uma fossa séptica e a pavimentação de um corredor/passeio em volta da Capela e de um patamar 

junto ao alçado principal da mesma; -------------------------------------------------------------------------- 

---- 2) O orçamento que serviu de base ao parecer da Comissão de Apreciação de Candidaturas, (neste 

caso, o orçamento calculado por estes serviços), não contemplou qualquer uma das intervenções 

referidas no ponto anterior; ------------------------------------------------------------------------------------ 

---- 3) O orçamento agora apresentado, (no capítulo relativo a alvenarias, rebocos, instalações 
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sanitárias e pavimentações), não se encontra devidamente detalhado e suportado em medições e 

preços unitários; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4) O orçamento agora apresentado surge com incoerências com o previsto pelo Estudo Prévio que 

serviu de base à candidatura, (com por exemplo: referência a instalações sanitárias destinadas a 

homens e mulheres, a acesso às mesmas instalações sanitárias; referência a uma quantidade de portas 

de entrada não prevista; etc.)”. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/080701, onde, em 29 de 

Outubro, último, existia um saldo disponível de € 8.437,00 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete 

euros), estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.3., código 01 e n.º 

23/2008, com a dotação de € 3.687,00 (três mil, seiscentos e oitenta e sete euros), tendo sido feita a 

nota de cabimento com o n.º 1775, no valor de € 3.600,00 (três mil e seiscentos euros)”. --------------- 

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

um subsídio no montante global de € 7.000,00 (sete mil euros), devendo 50% desse 

valor ser liquidado no corrente ano e os restantes 50%, serem inscritos no Orçamento do 

ano de 2009. ========================================================= 

084 – 210/207/000 – COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF – Pedido de atribuição 

de subsídio ========================================================= 

========== Oriundo do Comité referenciado em epígrafe, presente à reunião uma 

circular, registada em 22 de Outubro, último, sob o número 8346, a informar que 

desempenha nos países subdesenvolvidos várias campanhas, principalmente com 

crianças, pelo que solicita a atribuição de um subsídio para fazer face às respectivas 
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despesas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde em 29 de 

Outubro, último, existia um saldo disponível de € 268,00 (duzentos e sessenta e oito euros), tendo sido 

feita a nota de cabimento n.º 1776.”--------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor 

de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), para os fins propostos. ================= 

085 – 230/270/000 - ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO – Fornecimento 

de Água e Tratamento de Efluentes – Tarifa para o ano de 2008 ================ 

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

n.º 1369-ADF-08, datado de 12 de Setembro, último, informando que submeteu à 

apreciação do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, por recomendação do Instituto Regulador de Águas e 

Resíduos, a tarifa de € 0,5682/m3, com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro de 2008, pelo 

fornecimento de água e tratamento de efluentes neste Município. ------------------------------ 

----- Submetido o assunto ao Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, o 

mesmo prestou a informação n.º 31102008/DEF/2008, datada de 31 de Outubro, último, 

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

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

protestar contra a intenção da aplicação da referida tarifa, com efeitos retroactivos a 01 

de Janeiro, último. ===================================================== 
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"Secção de Património e Aprovisionamento" 

086 - 130/151/000 – BENS IMÓVEIS – Relação de escrituras a que se refere o 

CIMSISSD – Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre Sucessões e 

Doações – Direito de preferência ======================================== 

========== Para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 144.º, do Código referenciado 

em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 49, datado de 14 de Outubro, último, da 

Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Cartório Notarial de Aguiar da 

Beira, acompanhado de uma listagem dos contratos de compra e venda realizados 

durante o passado mês de Setembro. ------------------------------------------------------------------- 

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

exercer o direito de preferência. =========================================== 

087 – 130/151/100 – 310/302/433 – CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Aquisição de terrenos ================================================= 

========== Presente à reunião uma carta do Senhor OLÍMPIO CALADO GUEDES, 

datada de 07 de Outubro, último, na qualidade de proprietário de terrenos localizados na 

área onde se vai situar o equipamento referido em epígrafe, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que propõe o preço de € 

10,00 (dez euros) o metro quadrado, discriminado da seguinte forma: ------------------------- 

----- 30% do valor será pago com o acto da assinatura do contrato-promessa; --------------- 

----- 35% do valor será pago em Março de 2009; ----------------------------------------------------- 

----- 35% do valor será pago em Março de 2010. ----------------------------------------------------- 

----- O referido processo vem acompanhado da minuta do contrato de promessa de 
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compra e venda, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, para análise e eventual aprovação. ------------------------------------------------ 

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/070101, onde, em 31 de 

Outubro, último, existia um saldo disponível de € 18.100,80 (dezoito mil, cem euros e oitenta 

cêntimos), estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.1.1., código 01 e n.º 

5/2008, com a dotação de € 18.037,00 (dezoito mil e trinta e sete euros), tendo sido feita a nota de 

cabimento com o n.º 1787, no valor de € 10.530,00 (dez mil e quinhentos e trinta euros)”. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição das duas 

parcelas de terreno, pelo valor global de € 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem euros), 

bem como aprovar a referida minuta de contrato-promessa. ====================== 

088 - 130/151/200 - PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Empresa 

AMAZINGREEN, LDA – Lote nº 9 – Reclamação contra minuta ================= 

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

24 de Setembro, último, exarada a folhas 267, ponto 239, do livro de actas 134, em que 

foi deliberado aprovar a minuta da escritura de compra e venda do lote 9, do Parque 

Industrial, e submetê-la à apreciação da empresa AMAZINGREEN, Lda. para se 

pronunciar, nos termos legais, presente à reunião um fax, datado de 24 de Outubro, 

último, da referida empresa, em que, pelas razões ali descritas, informa que a aceita na 

íntegra a referida minuta, com excepção do conteúdo constante da cláusula QUINTA. --- 

----- Submetido o assunto à apreciação da SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO E 
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PATRIMÓNIO, a mesma prestou, em 27 do mesmo mês, a informação n.º NA33/2008, 

do seguinte teor: “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

aposto no requerimento da firma peticionante, datado de 27 de Outubro do corrente ano, sempre se 

informa que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1.º - O disposto na cláusula 5.ª da minuta da escritura de compra e venda do lote n.º 9, do Parque 

Industrial de Moimenta da Beira, atempadamente enviada à firma peticionante, não se encontra vertido 

em nenhuma disposição do Regulamento do Parque Industrial de Moimenta da Beira; -------------------- 

----- 2.º - O teor da cláusula acima citada (“O segundo Outorgante obriga-se a concluir (sob pena de 

caducidade desta escritura pública e consequente reversão para o Município de Moimenta da Beira do 

lote atrás identificado e das obras no mesmo eventualmente já efectuadas), a respectiva obra no prazo 

de DOIS anos, a contar desta data, cujo prazo poderá, no entanto, ser prorrogado por motivos 

ponderosos a apreciar, pontualmente, pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira, não podendo o 

referido lote ser onerado de qualquer modo, durante o referido período. Todavia, esta proibição não 

prejudica a eventual constituição de hipoteca ou outra garantia semelhante quando feita a favor de 

Instituições de Crédito desde que, para o efeito, seja constituída a favor do Município de Moimenta da 

Beira uma garantia bancária de valor correspondente ao quádruplo do preço do referido lote, pelo prazo 

de 2 (DOIS) anos ou até ao final da construção, se esta se verificar antes daquele prazo”) não se 

encontra plasmado, salvo melhor opinião em contrário, em deliberação camarária. ----------------------- 

----- O que deverá ter sucedido é que o Executivo Camarário, à semelhança do que vem sido apanágio 

em todas as escrituras de compra e venda de Lotes do Parque Industrial (dado que a referida cláusula 

surge nas escrituras de alienação de lotes do Parque Industrial), aprovou essa cláusula na minuta 

enviada à firma Amazingreen. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nos termos do artigo 405.º, do n.º 1. do Código Civil, cuja epígrafe é Liberdade Contratual, dentro 

dos limites da lei, as partes têm a faculdade de fixar livremente o conteúdo dos contratos, celebrar 

contratos diferentes dos previsto no Código Civil ou incluir nestes as cláusulas que lhes aprouver 

(sublinhado nosso).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ora, repete-se, salvo melhor opinião em contrário, o espírito que esteve subjacente à parte final 
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da dita cláusula 5.ª foi: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a)- Impulsionar os adquirentes dos lotes a construir a unidade fabril no prazo de dois anos; ------- 

----- b)- Assegurar o património privado do Município, uma vez que, caso a cláusula 5.ª não existisse e 

uma firma adquirente de um lote o submetesse à constituição de hipoteca ou outra garantia semelhante 

a favor de uma Instituição de Crédito e não cumprisse com o pagamento da mesma, a Instituição de 

Crédito, sem mais, ficaria titular de um lote no Parque Industrial de Moimenta da Beira sem que a 

Câmara Municipal tivesse a possibilidade de exercer o direito de preferência.------------------------------- 

----- Mais se informa V. Ex.ª que tem sido prática recorrente nesta Câmara Municipal as empresas que 

têm necessidade de recorrer à segunda parte da cláusula 5.ª solicitarem, após a construção da unidade 

fabril no respectivo lote, autorização ao Executivo Camarário para que a garantia bancária seja 

libertada”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração da 

cláusula QUINTA, da referida minuta da escritura de compra e venda do Lote n.º 9, do 

Parque Industrial, no sentido de não ser exigida garantia bancária constituída a favor 

deste Município, correspondente ao quádruplo do preço do referido lote, em caso de 

constituição de hipoteca ou garantia semelhante feita a favor de Instituições de Crédito. -

----- Todavia, mais foi deliberado e também por unanimidade, manter a clausula SEXTA 

da minuta da referida escritura de compra e venda, que impede que esta empresa possa 

alienar, no todo ou em parte, a título gratuito ou oneroso o lote identificado, sem que 

para tanto, seja autorizado pela Câmara Municipal, que, em tal situação, gozará do 

direito de preferência. ================================================== 

 “Tesouraria” 

089 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 04, que 
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acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 229.913,00 (duzentos 

e vinte e nove mil, novecentos e treze euros), assim discriminado: ----------------------------- 

                                      a) Dotações Orçamentais……………. € 112.515,00 

                                      b) Dotações não Orçamentais............ € 117.398,00 

                                                                               TOTAL....... € 229.913,00 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

090 - 310/300/211 - EXECUÇÃO DO SANEAMENTO EM CARAPITO – Prorrogação 

do prazo de execução ================================================= 

========== Oriundo do consórcio ASCOP/DURVIA, presente à reunião uma carta, 

datada de 23 de Outubro, último, registada nesta Câmara sob o n.º 8420, em 24 do 

mesmo mês, com o seguinte teor: “O CONSÓRCIO: --------------------------------------------------- 

DURVIA CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS LDA., com sede na Rua Presa da Cavada, 341 – 1º 4510-

640 Fânzeres – Gondomar, pessoa colectiva n.º 506 166 481, com capital social de 250.000,00 €, 

matriculada na Conservatória de Registo Predial e Comercial de Gondomar sob o n.º 5648, titular do 

Alvará de Construção n.º 50137. ------------------------------------------------------------------------------- 

ASCOP – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA, com sede na Rua Aquilino Ribeiro, n.º 34 – 1º 

Esq., 3620-330 Moimenta da Beira, pessoa colectiva n.º 500 952 574, com capital social de 100.000,00 

€, matriculada na Conservatória de Registo Predial e Comercial de Moimenta da Beira, sob o n.º 

391/020128, titular do Alvará de Construção n.º 4685, ------------------------------------------------------ 

Vem por este meio, solicitar a V. Exa., a prorrogação graciosa do prazo da empreitada referida em 

epígrafe pelo prazo de 6 semanas, de 20 de Setembro a 1 de Novembro de 2008, dado a execução, 

evolução dos trabalhos previstos ao longo da obra estar condicionada à conclusão devido à necessidade 
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de trabalhos não previstos inicialmente de drenagem de águas pluviais”. ---------------------------------- 

---------- Relativamente a este assunto, o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, 

Engenheiro Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, exarou a seguinte 

informação: “Pelos motivos aqui expostos não vejo inconveniente em ser concedida a prorrogação 

GRACIOSA aqui solicitada, no total de mais 6 semanas relativamente ao prazo da empreitada 

contratada”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação técnica, atrás referida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, conceder uma prorrogação graciosa do prazo de execução 

da obra em epígrafe, por mais seis semanas. ================================ 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

091 - 310/301/200 - CAMINHOS MUNICIPAIS – Beneficiação do acesso ao 

empreendimento Moinhos da Tia Antoninha, Lda =========================== 

========== Oriundo da empresa MOINHOS DA TIA ANTONINHA, 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA, presente à reunião uma carta, datada de 26 

de Setembro, último, registada nesta Câmara sob o n.º 7740, 30 do mesmo mês, que 

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

segundo a qual, e pelos motivos ali referidos, solicita a beneficiação do acesso ao 

referido empreendimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, a JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL, enviou uma 

carta, com a referência 215/08, datada de 21 de Outubro, úlitmo, que também nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual 

e pelas razões ali descritas, informa que sempre manifestou a sua disponibilidade para 
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cooperar, dentro das suas possibilidades, com a Câmara Municipal em tudo o que 

contribua para a melhoria das infra-estruturas públicas e do bem estar das populações, 

onde se inclui todo o tecido empresarial da Freguesia. Mais informa que, apesar do 

empreendimento acima referido ser importante para Leomil, mas não o único, a Junta de 

Freguesia de Leomil está disponível para cooperar com a Câmara Municipal na 

beneficiação do acesso em causa, nos moldes e condições que vierem a ser acordadas 

entre as duas autarquias. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

1 - Acolher, com agrado, a disponibilidade de cooperação manifestada pela Junta de 

Freguesia de Leomil, relativamente ao apoio indirecto a investimentos considerados de 

interesse municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Elaborar um projecto de beneficiação do acesso ao empreendimento “MOINHOS DA 

TIA ANTONINHA”, que, oportunamente, será submetido à referida Autarquia para 

ponderação de eventual cooperação; -------------------------------------------------------------------- 

3 – Aconselhar a Junta de Freguesia de Leomil a promover o aprofundamento das 

relações inter-institucionais com os empresários locais. ========================= 

092 - 310/302/174 - BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS EM ALVITE – RUA DO OUTEIRO E SUAS 

INTERSECÇÕES – Concurso Público – Aprovação ========================== 

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

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a 

referência INF351/DOM/2008, datada de 29 de Outubro, último, com o seguinte teor: 
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“Relativamente ao assunto em epígrafe, apresenta-se em anexo a Memória Descritiva, Medições e 

Estimativa Orçamental, Peças Desenhadas e o Caderno de Encargos – Condições Gerais, para 

aprovação e abertura de Concurso Público de acordo com o disposto no Cap. II, do Título III do D.L. 

18/2008 de 29 de Janeiro, com uma base de licitação de 258.570,74 €, (duzentos e cinquenta e 

oito mil quinhentos e setenta euros e setenta e quatro cêntimos), valor ao qual deverá acrescer 

o IVA à taxa legal em vigor, e um prazo de execução de 180 dias. ---------------------------------------- 

----- Prevê-se, na calendarização da presente empreitada, a execução de 15% do volume total dos 

trabalhos no ano de 2008 e os restantes 85% no ano seguinte de 2009”. ---------------------------------- 

---------- 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 31 de Outubro último, existia um saldo disponível de € 93.352,89 

(noventa e três mil, trezentos e cinquenta e dois euros e oitenta e nove 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 € 83.544,94 (oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro 

euros e noventa e quatro cêntimos)”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- a) Aprovar o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos, nos termos do 

disposto no nº. 2, do artigo 40º., do Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de Janeiro, bem 

como as Medições, Estimativa Orçamental e Peças Desenhadas; ------------------------------ 

----- b) Abrir concurso público, nos termos do disposto no artigo 130º., do Decreto-Lei nº. 

18/2008, de 29 de Janeiro; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) Designar, para assinar o auto de consignação e fiscal de obra, o Chefe da 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS 

DA SILVA; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- d) Nomear, nos termos do disposto no artigo 67º., do Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 

de Janeiro o seguinte Júri: ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Como membros efectivos: ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, Vereador, 

que preside, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, e ANA PAULA CARVALHO SOARES COUTINHO, Técnica de 1ª. classe.  

----- 2. Como membros suplentes: JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

Engenheiro Civil Assessor e LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, Chefe da DIVISÃO DE 

ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO. ==============================  

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

093 - 310/302/433 - CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA – Programa 

Operacional Regional do Norte (ON.2) – Contrato de financiamento ============ 

========== Oriundo do ON. 2 - PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE, 

presente à reunião o ofício com a referência ON.2 ID 534939, datado de 22 de Outubro, 

último, que acompanha o contrato de financiamento da obra em epígrafe, que nesta acta 

se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte 

teor: “Em resposta às alegações apresentadas por V. Excia (cf. Ofício V/ Refª 310/302/433, de 9 de 

Setembro, sobre a proposta de decisão relativa ao Processo nº 3-5-15-12-1358 (Centro Escolar de 

Moimenta da Beira), informa-se que foi efectuada a reanálise do projecto, procedendo-se aos 

ajustamentos correspondentes, nos seguintes termos: ------------------------------------------------------- 

a) foram corrigidos os valores-base das componentes de mobiliário, material didáctico e equipamento 

informático dado que, por lapso, se considerou uma taxa de IVA de 21% e não de 5%, como previsto 

na candidatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, dá-se por aprovada a candidatura em causa, com um investimento elegível de 2.182.167,16 
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Euro, com a comparticipação comunitária (FEDER) de 1.527.517,01 Euro, nos termos identificados nos 

quadros anexos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em conformidade com esta decisão final, estamos, pois, em condições de celebrar o contrato de 

financiamento, pelo que junto se envia os respectivos originais. Depois de assinados por V. Excia, 

deverá ser-nos devolvido, com a brevidade possível, um dos originais, ficando o outro na posse do 

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

Mais se informa que, após a recepção do contrato, poderão ser apresentados os pedidos de pagamento 

relativos ao projecto em causa. Para tal, deverá ser consultada a “Orientação de Gestão N.º 1/2008 

(Pedidos de Pagamento)”, disponível no site do Programa ON2-Novonorte”. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os termos do referido 

contrato de financiamento, ratificando a assinatura do Senhor Presidente da Câmara, 

nele aposta. ========================================================= 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

094 – 340/323/500 – PLANO DIRECTOR MUNICIPAL – Proposta de Revisão do 

Plano Director Municipal ============================================== 

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

30 de Janeiro, último, exarada a folhas 93 a 94, ponto 86, do livro de actas 132, em que 

foi deliberado aprovar a proposta do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE 

DE JESUS COSTA, devendo ser iniciado o processo de revisão do PDM, incumbindo o 

Vereador atrás referido para coordenar o processo técnico-administrativo conducente à 

abertura do procedimento legalmente previsto para a referida revisão, novamente 

presente à reunião o processo, com uma proposta do referido Vereador, que nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, que 
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acompanha o Relatório de Avaliação da execução do Plano Director Municipal, o qual 

servirá de base à proposta de Revisão a apresentar à CCDRN, no âmbito do nº. 1, do 

artigo 2º., e nº. 1, do artigo 3º., ambos da Portaria 1474/2007, de 16 de Novembro. ------- 

----- Neste contexto e considerando: --------------------------------------------------------------------- 

1. Que os Municípios dispõem de atribuições no domínio do Ordenamento do Território e 

Urbanismo – alínea o), do n.º 1 do artigo 13º., da Lei 159/99, de 14 de Setembro, e que 

compete aos órgãos municipais, naqueles domínios, elaborar e aprovar os planos 

municipais de ordenamento do território – cf. alínea a), do artigo 29º., do Decreto-Lei 

159/99, de 14 de Setembro; -------------------------------------------------------------------------------- 

2. Que os Planos Municipais de Ordenamento do Território são instrumentos de 

natureza regulamentar, aprovados pelos Municípios – cf. n.º 1, do artigo 69º., do 

Decreto-Lei nº. 380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 

316/2007, de 19 de Setembro; ----------------------------------------------------------------------------- 

3. Que os Planos Municipais de Ordenamento do Território estabelecem o regime de uso 

do solo, definindo modelos de evolução previsível da ocupação humana e da 

organização de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de 

aproveitamento do solo e de garantia da qualidade ambiental; ----------------------------------- 

4. Que o regime do uso do solo é definido nos Planos Municipais de Ordenamento do 

Território através da classificação e da qualificação do solo; -------------------------------------- 

5. Que a classificação do solo determina o destino básico dos terrenos, assentando na 

distinção fundamental entre solo rural e solo urbano; ------------------------------------------------ 

6. Que a reclassificação ou requalificação do uso do solo processa-se através de 
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procedimentos de alteração ou revisão dos Planos Municipais de Ordenamento do 

Território; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Que a referida reclassificação do solo dá-se, quando for comprovadamente 

necessário face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico-social e à 

indisponibilidade de qualificação urbanística; ---------------------------------------------------------- 

8. Que o Plano Director Municipal de Moimenta da Beira, foi aprovado pela Resolução 

de Conselho de Ministros nº. 7/95, publicada no Diário da República, I Série B, de 31 de 

Janeiro de 1995; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Que os Planos Directores Municipais, como instrumentos de gestão territorial que são, 

constituem procedimentos dinâmicos podendo/devendo ser objecto de alterações, 

rectificações, suspensões e revisões, que se afiguram necessárias em função da própria 

dinâmica/evolução dos processos/condições económicas, sociais, culturais e ambientais 

de desenvolvimento territorial e da operatividade que se pretende conferir ao sistema de 

gestão territorial; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Que a revisão dos instrumentos de gestão territorial implica a reconsideração e 

reapreciação global, com carácter estrutural ou essencial, das opções estratégicas do 

plano, dos princípios e objectivos do modelo territorial definido ou dos regimes de 

salvaguarda e valorização dos recursos e valores territoriais; ------------------------------------- 

11. Que decorreram mais de 10 anos sobre a sua entrada em vigor, e se verifica, por 

isso, a necessidade de adequação à evolução das condições económicas, sociais, 

culturais e ambientais que determinaram a respectiva elaboração e à nova legislação 

entretanto publicada, nos termos do artigo 98º, n.º 1, alínea c), e n.º 2, do Decreto-Lei nº. 
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380/99, de 22 de Setembro, uma vez que estavam em causa situações mais estruturais 

de mutabilidade do planeamento. ------------------------------------------------------------------------- 

12. Que a referida revisão tem os seguintes objectivos: --------------------------------------------

a) Utilização de cartografia digital e introdução de sistemas de informação geográfica, no 

sentido de que a utilização de bases digitais é o ponto de partida para auxiliar a gestão 

urbanística diária, minimizando a subjectividade nas delimitações das diferentes 

categorias de espaços e ajudando a população e os técnicos responsáveis na 

interpretação espacial e regulamentar do PDM; ------------------------------------------------------- 

b) Correcção de erros materiais na representação gráfica do plano, uma vez que, em 

matéria de delimitação de Perímetros Urbanos, importa referir a necessidade da sua 

rectificação, uma vez que a transposição da carta de Ordenamento para suporte digital 

revela sempre várias incongruências. A elaboração e gestão do plano apoiada em 

Sistemas de Informação Geográfica, na perspectiva que a Câmara Municipal venha a 

adquirir equipamento adequado, permite uma avaliação constante do seu nível de 

execução e monitorização será um dos objectivos da revisão; ------------------------------------ 

c) Alteração conceptual e regulamentar, dado que o novo enquadramento legal do 

ordenamento do território reforça a necessidade de rever o PDM, adequando-o do ponto 

de vista do conteúdo à Lei de Bases do Ordenamento do Território - Lei n º. 48/98, e ao 

novo regime jurídico consagrado no Decreto-Lei nº. 380/99, de 22 de Setembro, isto é, 

para além do seu conteúdo regulamentar, o PDM da 2ª geração assume-se como 

documento estratégico para o desenvolvimento municipal; ---------------------------------------- 

d) Agilização dos mecanismos de operacionalização e execução do Plano, adequando-
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os a uma gestão urbanística mais flexível. ------------------------------------------------------------- 

13. Que o Decreto-Lei nº. 380/99, de 22 de Setembro, foi entretanto alterado pelo 

Decreto-Lei nº. 316/2007, de 19 de Setembro, e que esta alteração teve como objectivo 

principal o reforço da eficiência dos processos de ordenamento do território e, por isso, 

da operatividade do sistema de gestão territorial. ----------------------------------------------------- 

14. Que a referida alteração assenta em quatro vectores essenciais: simplificação de 

procedimentos associada à descentralização e responsabilização municipal, e à 

desconcentração de competências no âmbito da Administração do território, reforço dos 

mecanismos de concertação de interesses públicos entre si e, por fim, clarificação e 

diferenciação de conceitos e instrumentos de intervenção; ---------------------------------------- 

15. Que a eficiência da fase de acompanhamento e a adopção do modelo da 

conferência de serviços, no âmbito do acompanhamento dos planos de ordenamento do 

território vinculativos dos particulares, justificam as alterações introduzidas nas 

designadas comissões mistas de coordenação, entretanto já constituídas, uma vez que 

se verificou, sobretudo, no âmbito dos processos de revisão dos planos directores 

municipais entretanto iniciados, que a respectiva composição, demasiado alargada e, 

por isso, pouco operativa, não permitiu alcançar os objectivos de coordenação de 

interesses que se encontravam subjacentes ao modelo de composição então previsto; -- 

16. Que, com a entrada em vigor da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro, que 

veio revogar a Portaria n.º 290/2003, de 5 de Abril, simplificaram-se os procedimentos e 

procedeu-se à desfragmentação de actos e formalidades não essenciais, no seguimento 

da concretização dos princípios gerais a que obedeceu a alteração ao RJIGT, no que se 



 FlFlFlFl.106 
______________ 

 
                                                           08.11.05 

Liv º .  135L iv º .  135L iv º .  135L iv º .  135     
                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 

                                                                   

 

refere à designação, à constituição, à composição e ao modelo de funcionamento da 

comissão de acompanhamento; ---------------------------------------------------------------------------

17. Que, para além da alteração da designação – passam a designar-se comissões de 

acompanhamento – as comissões deixam de incluir representantes dos interesses 

económicos, sociais, culturais e ambientais; ----------------------------------------------------------- 

18. Que a alteração ao Decreto-Lei nº. 380/99, de 22 de Setembro, procede, também, à 

aplicação, no âmbito do sistema de gestão territorial, do regime jurídico da avaliação 

ambiental dos planos, em articulação com o Decreto-Lei nº. 232/2007, de 15 de Julho, 

de forma a incorporar nos procedimentos de elaboração, acompanhamento, participação 

pública e aprovação dos instrumentos de gestão territorial, a análise sistemática dos 

seus efeitos ambientais; -------------------------------------------------------------------------------------  

19. Que urge proceder à abertura do processo de Revisão do PDM de Moimenta da 

Beira, abrindo um “espaço” para formulação de sugestões e para apresentação de 

informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 

respectivo procedimento de Revisão; -------------------------------------------------------------------- 

20. Que os planos municipais são obrigatoriamente revistos decorrido que seja o prazo 

de 10 anos, após a sua entrada em vigor, nos termos do n.º 3, do artigo 98º., do 

Decreto-Lei nº. 380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 

316/2007, de 19 de Setembro; ----------------------------------------------------------------------------- 

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

1. Proceder à abertura do processo de revisão do Plano Director Municipal de Moimenta 

da Beira, cujos objectivos a prosseguir deverão, designadamente, ser os seguintes: ------ 
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a) Correcção dos erros cartográficos do PDM em vigor; --------------------------------------------

b) Adopção de cartografia mais recente e mais rigorosa, associada à utilização de bases 

digitais e a sistemas de informação geográfica; ------------------------------------------------------

c) Desafectação dos solos que se encontram dentro dos limites ou perímetros dos 

aglomerados urbanos, definidos no PDM, na REN e na RAN; ------------------------------------ 

d) Expansão das áreas industriais e empresariais existentes e criação de novas áreas; -- 

e) Perfeita definição dos aglomerados urbanos; ------------------------------------------------------ 

f) Rectificação e expansão dos perímetros urbanos; ------------------------------------------------ 

g) Agilização nos mecanismos de operacionalização e execução do Plano, e 

reformulação do seu conteúdo regulamentar. ---------------------------------------------------------- 

2. Estabelecer o prazo de 30 dias para formulação de sugestões, e para a apresentação 

de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito 

deste procedimento de Revisão, nos termos do n.º 2, do artigo 77º., e n.º 1, do artigo 

74º., do RJIGT; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Estabelecer o prazo de 720 dias para conclusão do procedimento de Revisão, nos 

termos do n.º 1, do artigo 74º., alínea b), do RJIGT. ------------------------------------------------- 

4. Que, nos termos e para efeitos da alínea a), do nº. 1, do artigo 7º., da Portaria n.º 

1474/2007, de 16 de Novembro, a Comissão de Acompanhamento seja composta pelas 

entidades referidas no respectivo ANEXO, nas alíneas f), h), i), j), l), m), n), o), p), r), x), 

aa), ac), ad), ae) e, ainda, na af), com a presença da Assembleia Municipal de Moimenta 

da Beira e das Câmaras Municipais limítrofes, nomeadamente Armamar, Sernancelhe, 

Tabuaço, Tarouca, Vila Nova de Paiva, Sátão e Castro Daire. ==================== 
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 03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

095 - 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 123, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 

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

identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS COM CONDICIONANTES”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA 

DEFERIDOS” e “PROJECTO DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” 

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 pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE 

JESUS COSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- JOSÉ AUGUSTO CORREIA GOVERNO, para construção de arrumos agrícolas, 

com a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Salgueiro”, 

Freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 59.08; --------------------------------------- 

----- CARLOS ALBERTO DA SILVA LARÓ, para construção de arrumos agrícolas, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Pedreira”, Freguesia de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 198.08; -------------------------------------------- 
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----- MANUEL TRINDADE TEIXEIRA, para colocação de telhado na sua habitação, que 

pretende levar a efeito na Rua das Quintas, na localidade de Beira Valente, Freguesia 

de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 219.08; --------------------------------------------------------

----- FERNANDO MANUEL GOMES FERREIRA, para construção de um muro de 

vedação com 60 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Monte 

Rodrigo”, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 223.08; ------------------------------ 

----- RUI FERNANDO TOMÁS DE MATOS, para colocação de andaimes para pintura de 

uma casa de habitação numa área de 18m2, que pretende levar a efeito na Rua do 

Calvário, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 224.08.----------------------------- 

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

----- FRANCISCO FERNANDES REDE, para construção de um muro de vedação com 

12 metros, que pretende levar a efeito na Avenida da Mãe, n.º 46, na localidade e 

Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 215.08, devendo o requerente solicitar 

à Fiscalização Municipal, o respectivo alinhamento. ------------------------------------------------- 

----- ANTERO DE JESUS PINTO, para recuperação da fachada com ocupação da via 

pública em 30 m2, que pretende levar a efeito na Avenida Calouste Gulbenkien, a que 

se refere o Proc.º 216.08, devendo o requerente manter a normal circulação do trânsito e 

dos peões; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- SERGIO RODRIGUES DE ALMEIDA, para construção de um muro de vedação com 

50 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Lameirões”, Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Proc.º 220.08, devendo o requerente solicitar à Fiscalização 

Municipal o respectivo alinhamento. ---------------------------------------------------------------------- 
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PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS: ============================ 

----- BALCLASS – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LD.ª, para 

licenciamento de uma oficina de reparação e pintura de automóveis, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado “À-do-Bispo”, Freguesia de Baldos, a que se refere o 

Proc.º n.º 231.07; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- INOBUR IRMÃOS ASSOCIADOS, LD.ª, para construção de duas habitações 

unifamiliares geminadas, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Ónia”, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 240.06. ---------------------------------- 

PROJECTO DE ENGENHARIA DE  ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============== 

----- JOSÉ ANTÓNIO GOMES, para construção de arrumos agrícolas, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado “Freixedos”, na localidade de Arcozelo da Torre, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 163.08. ------------------------------------- 

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

096 – 360/337/13.08 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia – 

Construção de um polo comercial CAE 46732 – Comércio po grosso de materiais 

de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário ==================== 

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

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

CARLOS PINTO DE OLIVEIRA, relativamente ao pedido de informação prévia para a 

construção de um polo comercial CAE 46732 – comércio por grosso de materiais de 

construção (excepto madeira) e equipamento sanitário, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado “Solveira”, Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o processo, 
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acompanhado da resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, solicita 

a aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 175-

OS/DPOM/08, datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

DELIBERAÇÃO: Dado que a Câmara pretende saber se o projecto apresentado pode 

ser reformulado para uma área limite de 2.000 m2, atendendo ao disposto nas alíneas 

do n.º 2, do art.º 31.º, do Regulamento do Plano Director Municipal, mantendo os 

objectivos e os pressupostos no investimento, a mesma deliberou, por unanimidade, 

proceder à audiência do interessado, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. ========== 

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 decisão de indeferimento por si proferida, no 

âmbito da competência a que se refere o ponto 095, desta acta. ================== 
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097 – 360/338/172.08 – OBRAS PARTICULARES – Processo Simples – Construção 

de arrumos agrícolas, com a área de 30m2 – Recurso ======================= 

========== Oriundo do Senhor ANÍBAL PEREIRA MARQUES, presente à reunião um 

pedido de recurso, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, ao indeferimento do pedido para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 30m2, que pretende levar a efeito na Estrada da Barragem, n.º 19, Freguesia de 

Vilar, em que, pelos motivos ali descritos, solicita o deferimento da pretensão. -------------- 

----- Dada a inexistência de quórum, o processo passa para a próxima reunião. =======  

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

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

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

098 – 360/338/419.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Alterações ao projecto de arquitectura inicial relativo à construção de um armazém 

Agro-Pecuário para criação de coelhos ================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar os elementos em falta à Firma 

CUNICULTURA PARADUCENSE, LD.ª, relativamente às alterações ao projecto de 

arquitectura inicial da construção de um armazém Agro-Pecuário para criação de 

coelhos, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Temporão de Cima”, 

Freguesia de Leomil, presente à reunião os projectos de especialidades. --------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 308-RJ/DPOM/08, 
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datada de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção, devendo os 

serviços administrativos, no acto do levantamento do respectivo alvará, devolver ao 

requerente um exemplar do projecto de redes prediais de água e esgotos pluviais, 

devidamente carimbado. ================================================  

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

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

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

reunião por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea a), do n.º 1, do 

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

90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ================================== 

099 – 360/338/327.07 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de engenharia de 

especialidades – Reconstrução e ampliação de um edifício para comércio ====== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 

LUIS PAULO SOEIRO NASCIMENTO CORREIA ALVES, relativamente à reconstrução 

e ampliação de um edifício para comércio, que pretende levar a efeito na Avenida 25 de 

Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, acompanhado de 

novos elementos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 294-RJ/DPOM/08, 

datada de 21 de Outubro, último em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dada a inexistência de quórum, o processo passa para a próxima reunião. ======= 

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

========== Referido o assunto precedente, o Senhor Presidente da Câmara, JOSÉ 

AGOSTINHO GOMES CORREIA, regressou à reunião. ========================= 

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 decisão de indeferimento por si proferida, no 

âmbito da competência a que se refere o ponto 095, desta acta. ================== 

100 – 360/338/16.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Alteração de uma habitação ============================================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar os elementos em falta ao 

Senhor RUI MANUEL CARVALHO AZEVEDO, relativamente à alteração de uma 

habitação, que pretende levar a efeito na Rua Direita, na localidade e Freguesia de 

Cabaços, presente à reunião o processo, acompanhado dos elementos solicitados. ------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 300 -

SV/DPOM/08, datada de 20 de Outubro, último, em que, pelos motivos ali descritos, 

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

----- Dada a inexistência de quórum, o processo passa para a próxima reunião. ======= 

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

========== Referido o assunto precedente, o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, regressou à reunião. ============================= 

101 – 360/338/92.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de um pavilhão para recepção de veículos em fim de vida – 

Legalização – CAE 50200 – Manutenção e reparação de veículos automóveis ===== 

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

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

SALGUEIRO & SALGUEIRO, REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LD.ª, relativamente à 

legalização da construção de um pavilhão para recepção de veículos em fim de vida – 

CAE 50200 – manutenção e reparação de veículos automóveis, que pretende levar a 

efeito nos lotes n.º s 41 e 42, no loteamento a que se refere o alvará n.º 2/2000 (2.ª 

fase), sito no Parque Industrial de Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, 

acompanhado da resposta, por escrita, em que, pelos motivos ali descritos, solicita a 

aprovação do projecto de arquitectura. ------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 304-RJ/DPOM/08, 



 FlFlFlFl.116 
______________ 

 
                                                           08.11.05 

Liv º .  135L iv º .  135L iv º .  135L iv º .  135     
                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 

                                                                   

 

datada de 29 de Outubro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura. ========================================================= 

102 – 360/991/53.08 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Constituição de compropriedade ======================================== 

========== Oriundo da Senhora JOAQUINA CÉSAR, presente à reunião um pedido de 

parecer, relativamente à constituição de compropriedade resultante da partilha de bens 

rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que 

alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal. ---- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 174 -

OS/DPOM/08, datada de 03 do corrente mês em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Turismo” 

103 – 620/620/000 – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Apresentação da Empresa – 

Comunicação, Unipessoal, Lda. – “Jornal Beirão” ========================== 

========== Oriundo da empresa referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 
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comunicação, registada em 20 de Outubro, último, sob o número 8263, que nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde dá 

conhecimento da criação do “Jornal Beirão”, colocando-se à disposição das instituições 

para elevação do nome de “Moimenta “ e da Região. ----------------------------------------------- 

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

“Cultura” 

104 – 710/702/000 – ESTUDOS PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL DO MUNICÍPIO, DA REGIÃO OU DO PAÍS – Protocolo de Colaboração 

entre o Município de Moimenta da Beira e a Fundação Aquilino Ribeiro ========= 

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

24 de Setembro, último, exarada a folhas 286, ponto 259, do livro de actas 133, em que 

foi deliberado aprovar os termos da referida minuta de Protocolo de Colaboração, 

oportunamente já enviado à Fundação, presente à reunião fotocópia da Acta n.º 43, 

datada de 13 de Setembro, último, da referida Fundação que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, mantendo os pressupostos da 

deliberação já tomada sobre o assunto. ===================================== 

105 – 710/713/700 – MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVAS – 

Dinamização das Danças de Jazz e Ballet ================================= 

========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, presente à reunião uma proposta, datada de 24 de Outubro, último, referente à 

dinamização das danças de jazz e ballet, com o seguinte teor: “Uma das lacunas que se 
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verificava no concelho de Moimenta da Beira, em termos de Animação cultural, recreativa e formativa, 

era na área da Dança. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Dado o interesse manifestado por crianças, jovens e adultos, a própria comunidade organizou-se, 

reuniu recursos humanos e materiais, para dinamizar esta importante actividade, e contactou a Câmara 

Municipal, para que lhe disponibilizasse instalações adequadas ao seu desenvolvimento, e que seria a 

sala polivalente da EB1 Infante D. Henrique, em Moimenta da Beira. --------------------------------------- 

----- Encabeçou e continua a liderar este movimento, a professora Anne Lucye que se disponibilizou 

para dinamizar, promover e divulgar a referida modalidade, com a participação dos pais, no horário das 

18 h às 20 h, para assumir a responsabilidade pela limpeza das instalações e, ainda, para comparticipar 

nas despesas de energia eléctrica, com um valor de 50,00€, que tem entregue na Tesouraria desta 

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

----- Sucede que, este ano houve uma redução muito significativa do n.º de participantes, que se 

reflecte na frequência de ocupação das instalações utilizadas, para menos de metade (que do n.º de 

dias quer do n.º de aulas), o que levou a professora Anne Lucye a solicitar que lhe seja autorizada a 

utilização das referidas instalações, mas que a comparticipação lhe seja reduzida a 25,00 €, a liquidar 

nos termos habituais, com início no mês de Outubro”. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a redução da 

comparticipação nos termos propostos. ===================================== 

106 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para alunos 

carenciados no ano lectivo 2008/2009 ==================================== 

========== Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

22 de Outubro, último, exarada a folhas 73, ponto 68, deste livro de actas, em que foi 

deliberado reabrir um novo período para entrega de candidaturas, de forma a respeitar o 

princípio da igualdade para todos os alunos e proceder à inventariação de todos os 

custos e outras implicações decorrentes da implementação deste projecto, de acordo 
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com os novos critérios propostos, presente à reunião a Informação n.º 49, datada de 31 

de Outubro, último, da Técnica Superior de Serviço Social, Assessora Principal, MARIA 

MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, acompanhada da listagem 

dos alunos beneficiados e dos respectivos encargos. -----------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento das repercussões desta primeira 

avaliação dos auxílios económicos, atribuídos em função dos escalões de abono de 

família, e deliberou, por unanimidade, recomendar à referida Técnica Superior que 

proceda a uma reformulação da listagem, devendo discriminar os alunos a quem se irá 

atribuir o “Escalão A”, a que corresponde o apoio a refeições, livros e material escolar, e 

os alunos do ”Escalão B”, que têm apenas o apoio à refeição, cuja apreciação se fará 

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

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 

13H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 


