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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E NOVE DE 

NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E SEIS ================================ 

ACTA Nº. 26/06 

========== Aos vinte e nove 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 outros na de 

Vereadores, para realizarem a presente reunião extraordinária, a qual foi estabelecida 

por deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 22 de Novembro de 2006, 

exarada a folhas 139, ponto 112, deste livro de actas, cuja ordem do dia havia sido 

previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no nº. 2, do 

artº. 87º., da Lei 169/99, de 18 de Setembro. ================================= 

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

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

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

02.02 – Divisão Administrativa 
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 “Expediente Geral” 

113 – 110/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS - Projecto de Regulamento de 

Abastecimento de Água, Projecto de Regulamento de Águas Residuais e Projecto 

de Regulamento de Gestão de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, do Município 

de Moimenta da Beira - Apreciação e aprovação ============================ 

========== Oriundo do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO 

HUMBERTO DE PAIVA MATOS, presente à reunião a seguinte proposta n.º 11/2006, 

datada de 30 de Outubro, último, que acompanha os projectos dos Regulamentos 

referidos em epígrafe,  que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela 

ficam a fazer parte integrante:------------------------------------------------------------------------------

----- “Considerando que decorreu já mais de 9 anos sobre a última revisão dos 

regulamentos Municipais do serviço de abastecimento de água e do serviço de 

saneamento, e considerando ainda: ---------------------------------------------------------------------- 

----- 1) Que a nova legislação aplicável ao sector foi publicada, vertida no Decreto-Lei n.º 

207/94 e no Decreto Regulamentar 23/95, de 6 e 23 de Agosto, respectivamente; --------- 

----- 2) A ampliação das redes de distribuição de água e de drenagem de águas 

residuais produzidas nestes últimos anos; -------------------------------------------------------------- 

----- 3) Os novos padrões de exigência dos consumidores e a responsabilidade Municipal 

de lhes corresponder; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4) Que o serviço público de abastecimento de água é, indubitavelmente, dos que 

mais importância encerram, porque do primeiro bem primário se trata; ------------------------ 
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----- 5) Que o serviço de drenagem de águas residuais assume especial incidência na 

preservação do meio ambiente, nomeadamente na defesa dos recursos hídricos: ---------- 

----- À Câmara Municipal ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Proponho à Câmara Municipal : ------------------------------------------------------------------- 

----- A discussão e aprovação dos projectos de regulamentos Municipais de 

Abastecimento de Água e Águas Residuais do Concelho de Moimenta da Beira em 

cumprimento da exigência de regulamentação enunciada no art.º 32º. do Decreto – Lei 

n.º 207/94, compulsado com o art.º 26º. da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. ------------- 

----- No articulado destes Regulamentos, houve o cuidado de desenvolver 

adequadamente e de uma forma tecnicamente actualizada, os diferentes aspectos 

relevantes para a prossecução da melhoria das instalações dos sistemas a conceber, 

projectar e executar, tendo em vista a crescente necessidade de preservar a 

salubridade, a saúde pública e o ambiente, assim como a protecção dos direitos dos 

consumidores nesta matéria.” ------------------------------------------------------------------------------ 

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

de regulamento, devendo os mesmos serem submetidos à apreciação pública, nos 

termos do 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, após prévia análise de carácter 

formal a fazer pelo Gabinete Jurídico. ====================================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 
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========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

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

por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente distribuída, 

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

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

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

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

  


