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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E CINCO DE FEVEREIRO 

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

ACTA Nº. 04/09 

========== Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e nove, 

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

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

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

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

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

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

FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o 

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

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

na reunião ordinária, realizada no dia 02 de Novembro de 2005, exarada a folhas 6, 

ponto 005, do livro de actas 123, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a 

todos os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 3, do art.º. 84º., da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================== 

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

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

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

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
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 “Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

108 – 110/195/003 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO SUL – 

Envio de anúncio de procedimento ====================================== 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO SUL, 

presente à reunião um “e-mail”, datado de 09 do corrente mês, a enviar o Anúncio de 

Procedimento nº. 342/2009, relativamente à parceria a estabelecer com os Municípios 

de Baião, Mesão Frio e Peso da Régua, destinado à construção da rede comunitária do 

Vale do Douro Sul. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

109 – 120/141/200 – DIRECÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO CENTRO -  

Comunicado dos trabalhadores ========================================= 

========== Oriundo dos trabalhadores da DIRECÇÃO DA ECONOMIA DO CENTRO, 

presente à reunião um “e-mail”, datado de 13 do corrente mês, a manifestar a sua 

indignação relativamente à eventual transferência da sede da DRE – CENTRO para 

Aveiro, informando que, em protesto, foi agendada uma greve para o dia 16 do corrente 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando insuficiente a informação disponibilizada, A Câmara 

deliberou, nesta fase, tomar apenas conhecimento. ============================ 

110 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 141/2008 ======== 

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

em 22 de Outubro de 2008, exarada a folhas 42, ponto 37, do livro de actas 135, em que 
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foi deliberado notificar o arguido para proceder à limpeza total do local, sob pena de lhe 

ser aplicada a respectiva coima, presente à reunião a Informação n.º 10/2009, do Sector 

de Contra-Ordenações, datada de 09 do corrente mês, do seguinte teor: --------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º FERNANDO RIBEIRO BERNARDO, 

residente na Rua Central, localidade de Porto da Nave, freguesia de Alvite, Município de Moimenta da 

Beira, foi instaurado o processo de contra-ordenação n.º 141/2008, por ter efectuado uma descarga de 

resíduos sólidos urbanos, no lugar do Zarelho, localidade de Porto da Nave, freguesia de Alvite, 

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

----- Mais se informa que, o arguido, após ter sido devidamente notificado, compareceu para prestar 

declarações, alegando que deitou algum lixo, nomeadamente pedras e papeis no local referido no Auto 

de Notícia de Contra-Ordenação, porque já lá existia lixo de outras pessoas e pensou que podia lá 

colocar o seu. Fê-lo também porque reside fora da povoação e junto à sua habitação não há caixote do 

lixo, estando o mesmo a uma distância de 1 quilómetro. ---------------------------------------------------- 

Relativamente ao assunto supra referido a Fiscalização Municipal, prestou a informação n.º 64/FISC., 

datada de 06 de Fevereiro de 2009, do seguinte teor: ------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho de V.ª Ex.ª, Sr. Vice-Presidente, datado de 30 de Janeiro, 

último, cumpre-nos informar que, na deslocação ao local, estes Serviços verificaram que o acima 

identificado, já procedeu à limpeza dos resíduos colocados no local denominado “Zarelho”, localidade de 

Porto da Nave, freguesia de Alvite”.---------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o arguido procedeu à limpeza do local, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 

51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

111 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 224/2008 ======== 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 09/2009, datada de 09 do corrente mês, do seguinte teor: -------------------- 

----- ”Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º ARTUR SILVA, residente na Rua da 

Pereira, n.º 2, localidade e freguesia de Cabaços, Município de Moimenta da Beira, foi instaurado o 

processo de contra-ordenação n.º 224/2008, por ter efectuado uma descarga de resíduos sólidos 

urbanos, no Parque do Santuário de S. Torcato, freguesia de Cabaços, Município de Moimenta da Beira. 

Mais se informa que, o arguido, após ter sido devidamente notificado, compareceu para prestar 

declarações, alegando que retirou algum lixo de uma loja e colocou no local destinado à colocação dos 

monstros, sito junto ao cruzamento que dá acesso ao S. Torcato. ------------------------------------------ 

----- Posteriormente, foi informado de que o lixo teria sido colocado no local referido no auto de notícia 

de contra-ordenação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao assunto supra referido a Fiscalização Municipal, prestou a informação n.º 

67/FISC., datada de 06 de Fevereiro de 2009, do seguinte teor: -------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho de V.ª Ex.ª, Sr. Vice-Presidente, datado de 02 do corrente mês, 

cumpre-nos informar que, na deslocação ao local, estes Serviços verificaram que o acima identificado, 

já procedeu à limpeza dos resíduos colocados no parque de acesso ao Santuário de São Torcato, 

freguesia de Cabaços”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 
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por convenientes.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o arguido procedeu à limpeza do local, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 

51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

112 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 263/2008 ======== 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 11/2009, datada de 09 do corrente mês, do seguinte teor: --------------------- 

----- “ Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, à Sr.ª FÁTIMA TROCA DE SOUZA, residente 

no Largo da Relva, localidade e freguesia de Segões, Município de Moimenta da Beira, foi instaurado o 

processo de contra-ordenação n.º 263/2008, por ter efectuado uma descarga de resíduos sólidos 

urbanos, nos subúrbios da freguesia de Segões, Município de Moimenta da Beira. ------------------------- 

----- Mais se informa que, a arguida, após ter sido devidamente notificada, compareceu para prestar 

declarações, alegando que deitou algum lixo numa caixa e colocou dentro da sua propriedade, a fim de 

levar para o caixote do lixo. Não o fez de imediato, porque o mesmo encontra-se a alguma distância da 

sua habitação e aproveita o momento em que se desloca para o local de trabalho. ------------------------ 

----- Acresce que, ficou perplexa quando a GNR a abordou sobre o lixo que tinha sido colocado nos 

subúrbios da freguesia de Segões, dado que, o lixo era seu mas não tinha sido ela a colocá-lo naquele 

local, até porque faz parte da Junta de Freguesia de Segões e entende que tem de dar o exemplo aos 

seus munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao assunto supra referido a Fiscalização Municipal, prestou a informação n.º 

65/FISC., datada de 06 de Fevereiro de 2009, do seguinte teor: -------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho de V.ª Ex.ª, Sr. Vice-Presidente, datado de 29 de Janeiro, 

último, cumpre-nos informar que, na deslocação ao local, estes Serviços verificaram que a acima 

identificada, já procedeu à limpeza dos resíduos colocados nos subúrbios da freguesia de Segões”. ----- 
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----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o arguido procedeu à limpeza do local, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 

51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

113 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 264/2008 ======== 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 12/2009, datada de 09 do corrente mês, do seguinte teor: --------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º JOSÉ MANUEL GOUVEIA CARVALHO, 

residente no Bairro Social, lugar dos Pedregais, n.º 10, localidade e freguesia de Leomil, Município de 

Moimenta da Beira, foi instaurado o processo de contra-ordenação n.º 264/2008, por ter efectuado uma 

descarga de resíduos sólidos urbanos, no Alto da Portela, freguesia de Leomil, Município de Moimenta 

da Beira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que, o arguido, após ter sido devidamente notificado, compareceu para prestar 

declarações, alegando que deitou algum lixo numa mala junto de um caixote de lixo, desconhecendo 

como o mesmo foi parar naquele local. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao assunto supra referido a Fiscalização Municipal, prestou a informação n.º 

66/FISC., datada de 06 de Fevereiro de 2009, do seguinte teor: -------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho de V.ª Ex.ª, Sr. Vice-Presidente, datado de 29 de Janeiro, 

último, cumpre-nos informar que, na deslocação ao local, estes Serviços verificaram que o acima 

identificado, já procedeu à limpeza dos resíduos colocados no lugar do Alto da Portela, freguesia de 
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Leomil”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o arguido procedeu à limpeza do local, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 

51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

114 – 380/374/000 – FERNANDO TEIXEIRA RAMOS – Danos provocados em casaco 

por arames em pontas que seguravam uma placa de trânsito ================= 

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folhas 43, ponto 39, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado atribuir, ao referido munícipe, uma indemnização no montante de € 235,00 

(duzentos e trinta e cinco euros), presente à reunião uma carta do mesmo a requerer a 

junção ao processo do comprovativo da doação da referida quantia à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira, bem como seja dado 

conhecimento ao Executivo deste facto. ----------------------------------------------------------------  

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

“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

115 - 150/160/000 – ESPECTÁCULO DE CIRCO – Pedido de isenção de pagamento 
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de taxas ============================================================ 

========== Oriundo da Empresa de Espectáculos, JOSÉ MARIA FERREIRA 

TORRALVO, presente à reunião um requerimento, registado nesta Câmara Municipal 

sob o nº. 1313, em 13 do corrente mês, requerendo autorização/licenciamento para a 

realização de espectáculos de circo, nos dias 27 e 28 do corrente mês e no dia 1 de 

Março, solicitando a isenção do pagamento das correspondentes taxas, pela ocupação 

do respectivo terrado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo que se trata de uma actividade artística e cultural 

pouco apoiada em termos nacionais, mas de reconhecido interesse público, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nos termos do nº. 2, do artigo 26º., do referido Regulamento 

de Taxas, isentar a referida empresa de espectáculos apenas do pagamento das taxas 

relativas à ocupação do terrado, bem como da publicidade inerente à colocação de 

cartazes. ============================================================ 

116 - 150/167/500 – LICENCIAMENTO DE PROVA DESPORTIVA – Pedaladas – 

Clube de Cicloturismo de Moimenta da Beira ============================== 

========== Oriundo do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião um 

requerimento, datado de 5 do corrente mês, a requerer a licença de prova desportiva 

para a realização da “Meia maratona e Passeio de BTT”, a realizar no próximo dia 29 de 

Março, juntando, para o efeito, o percurso e respectivo horário. ---------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação nº. 7/2009, da SECÇÃO DE TAXAS 

E ABASTECIMENTO PÚBLICO, do seguinte teor: --------------------------------------------------- 
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----- “Em cumprimento do Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, datado de 17 do corrente 

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

----- A pretensão formulada pelo “PEDALADAS” – Clube de Cicloturismo de Moimenta da Beira, para 

licenciamento de uma prova desportiva (Meia Maratona e Passeio de BTT), a realizar no próximo dia 

29 de Março, cumpre com os requisitos nas alíneas a), b), c), d) e e), do nº. 1 e alíneas a), b) e c), do 

nº. 2, do artº. 62º., do Regulamento do Licenciamento e Fiscalização de Actividades Diversas, em vigor 

neste Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa, que o valor a pagar pela emissão da respectiva licença é de € 16,99 (dezasseis 

euros, sessenta e nove cêntimos).” ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação favorável atrás referida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, conceder o licenciamento requerido, nos termos 

regulamentares. ====================================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

117 – 160/175/000; 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE SEGÕES – Pedido de 

subsídio para recuperação da Fonte do Povo ============================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia referenciada em epígrafe, presente à 

reunião o ofício n.º 1/2009, datado de 05 do corrente mês, informando que a Fonte do 

Povo, sita na Rua da Fonte, em Segões, com várias décadas de existência, se encontra 

em mau estado de conservação, pelo que solicita a atribuição de um subsídio para a 

sua reparação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 
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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 0303/08050102, onde, em 19 

do corrente mês, último, existia um saldo disponível de € 234.078,87 (duzentos e trinta e quatro mil, 

setenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

objectivo 2.4.6, código 01 e n.º 8/2005, com a dotação de € 3.000,00 (três mil euros).” ----------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que, legalmente, a gestão e manutenção dos fontanários seja 

da competência e responsabilidade das Juntas de Freguesia, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar à Junta de Freguesia de Segões a descrição e inventariação dos 

trabalhos a levar a efeito no equipamento supra referido, com vista à atribuição de uma 

eventual comparticipação financeira. =======================================  

118 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE SEGÕES – Arranjo/Recuperação do 

Forno Comunitário da Freguesia – Pedido de subsídio ======================= 

========== Oriundo da Junta de Freguesia referenciada em epígrafe, presente à 

reunião o ofício n.º 02/09, datado de 05 do corrente mês, informando que o Forno 

Comunitário da Freguesia se encontra em mau estado de conservação, necessitando 

urgentemente de obras a nível do telhado, reparação de paredes, chão e restauro da 

fornalha, cujas despesas ascendem a € 10.000,00 (dez mil euros), pelo que solicita a 

atribuição de um subsídio para fazer face a tais 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/08050102, onde, em 19 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 235.578,87 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos 
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e setenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos), estando previsto no Plano de Actividades Municipais, 

no objectivo 2.4.6. código 01 e n.º 8/2005, com a dotação de € 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

euros)”, tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 326/2009, no valor de € 1.500,00”. ------------ 

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

de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para os fins propostos. =================== 

119 – 230/270/000 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS =========================== 

========== Por iniciativa do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião a 

relação de todos os pagamentos autorizados durante o mês de Janeiro, último, que 

nesta acta se considera integralmente transcrita e dela ficam a fazer parte integrante, no 

montante de € 668.275,71 (seiscentos e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e cinco 

euros e setenta e um cêntimos). --------------------------------------------------------------------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

120 – 130/151/000 – IMT – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES 

ONEROSAS DE IMÓVEIS – Firma “Beira-Santos, Táxi, Lda” – Aquisição de prédio 

urbano - Pedido de isenção de IMT ======================================= 

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

requerimento, datado de 18 do corrente mês, em que, pelas razões ali descritas, e a 

propósito da aquisição de um prédio urbano, sito nas Aveleiras, em Leomil, destinado ao 

exercício de actividade industrial, solicita que esta Câmara Municipal emita uma 

declaração de autorização, para efeitos de isenção do IMT – Imposto Municipal de 

Transacções. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o assunto à apreciação da CHEFE DE DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, o mesmo prestou a informação n.º 04/2009/DEF/DF, datada de 25 do 

corrente mês, com o seguinte teor: “Considerando o despacho de V/ Exª de 23 Fevereiro de 2009, 

relativamente à Isenção de IMT solicitada pela empresa “Beira Santos, Táxi, Lda” sujeito pela aquisição 

de um prédio Urbano destinado a armazém de actividade Industrial, sita nas Aveleiras, em Leomil, 

conforme ofício da empresa, informo o seguinte: ------------------------------------------------------------- 

Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Estatuto dos Benefícios Fiscais prevê no artigo 43.º -  “Benefícios fiscais relativos à interioridade” . --- 

1 - Às empresas que exerçam, directamente e a título principal, uma actividade económica de natureza 

agrícola, comercial, industrial ou de prestação de serviços nas áreas do interior, adiante designadas 

«áreas beneficiárias», são concedidos os benefícios fiscais seguintes: -------------------------------------- 

a) É reduzida a 15% a taxa de IRC, prevista no n.º 1 do artigo 80.º do respectivo Código, para as 

entidades cuja actividade principal se situe nas áreas beneficiárias; ---------------------------------------- 

b) No caso de instalação de novas entidades, cuja actividade principal se situe nas áreas beneficiárias, a 

taxa referida no número anterior é reduzida a 10% durante os primeiros cinco exercícios de actividade; 

c) As reintegrações e amortizações relativas a despesas de investimentos até € 500.000, com exclusão 

das respeitantes à aquisição de terrenos e de veículos ligeiros de passageiros, dos sujeitos passivos de 

IRC que exerçam a sua actividade principal nas áreas beneficiárias podem ser deduzidas, para efeitos 

da determinação do lucro tributável, com a majoração de 30%; -------------------------------------------- 

d) Os encargos sociais obrigatórios suportados pela entidade empregadora relativos à criação líquida de 

postos de trabalho, por tempo indeterminado, nas áreas beneficiárias são deduzidos, para efeitos da 

determinação do lucro tributável, com uma majoração de 50%, uma única vez por trabalhador admitido 

nessa entidade ou noutra entidade com a qual existam relações especiais, nos termos do artigo 58.º do 

Código do IRC; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício nos termos do Código do IRC são deduzidos 

aos lucros tributáveis, havendo-os, de um ou mais dos sete exercícios posteriores. ----------------------- 
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2 - São condições para usufruir dos benefícios fiscais previstos no número anterior: ---------------------- 

a) A determinação do lucro tributável ser efectuada com recurso a métodos directos de avaliação; ------ 

b) Terem situação tributária regularizada; -------------------------------------------------------------------- 

c) Não terem salários em atraso; ------------------------------------------------------------------------------ 

d) Não resultarem de cisão efectuada nos últimos dois anos anteriores à usufruição dos benefícios. ----- 

3 - Ficam isentas do pagamento de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de 

imóveis as aquisições seguintes: -------------------------------------------------------------------------- 

a) Por jovens, com idade compreendida entre os 18 e os 35 anos, de prédio ou fracção autónoma de 

prédio urbano situado nas áreas beneficiárias, destinado exclusivamente a primeira habitação própria e 

permanente, desde que o valor sobre o qual incidiria o imposto não ultrapasse os valores máximos de 

habitação a custos controlados, acrescidos de 50%; --------------------------------------------------------- 

b) De prédios ou fracções autónomas de prédios urbanos, desde que situados nas áreas 

beneficiárias e afectos duradouramente à actividade das empresas. ------------------------------- 

4 - As isenções previstas no número anterior só se verificam se as aquisições forem devidamente 

participadas ao serviço de finanças da área onde estiverem situados os imóveis a adquirir, mediante 

declaração de que conste não ter o declarante aproveitado anteriormente de idêntico benefício. --------- 

5 - As isenções previstas no n.º 3 ficam dependentes de autorização do órgão deliberativo do 

respectivo município. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - Para efeitos do presente artigo, as áreas beneficiárias são delimitadas de acordo com critérios que 

atendam, especialmente, à baixa densidade populacional, ao índice de compensação ou carência fiscal e 

à desigualdade de oportunidades sociais, económicas e culturais. ------------------------------------------- 

7 - A definição dos critérios e a delimitação das áreas territoriais beneficiárias, nos termos do número 

anterior, bem como todas as normas regulamentares necessárias à boa execução do presente artigo, 

são estabelecidas por portaria do Ministro das Finanças. ----------------------------------------------------- 

8 - Os benefícios fiscais previstos no presente artigo não são cumulativos com outros benefícios de 

idêntica natureza, não prejudicando a opção por outro mais favorável. ------------------------------------- 

 Situação: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 FlFlFlFl.142 
______________ 

 
                                                          09.02.25 

 
Liv º .  136L iv º .  136L iv º .  136L iv º .  136     

                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 

                                                                   

 

A pretensão da empresa enquadra-se no nº 3 alínea b). No entanto, a isenção carece de autorização do 

órgão deliberativo do Município tal como mencionado no n.º5 do referido artigo 43.º. -------------------- 

Adicionalmente informo que a taxa de IMT inerente à transacção corresponde a 6,5% do seu valor.” ---- 

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

o assunto para decisão da Assembleia Municipal, nos termos e para efeito do disposto 

no n.º 5, do artigo 39.º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

215/89, de 10 de Julho. ================================================= 

121 – 130/151/100 – DIRECÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO – Casas de Magistrados 

de Moimenta da Beira – Venda em hasta pública – Direito de preferência ======== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada 17 

de Dezembro de 2008, exarada a folhas 226, ponto 212, do livro de actas 135, em que 

foi deliberado aprovar a referida minuta de Protocolo de Cedência, nos termos 

propostos, presente à reunião o ofício n.º 995, datado de 03 do corrente mês, do Instituto 

de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, I.P., informando que não pode 

aceitar o montante proposto para realização das obras no Palácio da Justiça, no valor de 

€ 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), o qual não é compatível com o valor das casas de 

Magistrados, mesmo tratando-se de uma cedência temporária por 10 anos, propondo, 

assim, que o referido valor a incluir no protocolo seja de € 75.000,00 (trinta e cinco mil 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando os elevados custos estimados que a reabilitação das 

Casas dos Magistrados exige, com vista a uma adequada funcionalidade e 

operacionalidade dos serviços inerentes aos “Julgados de Paz”, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, solicitar o alargamento do período de cedência das mesmas para 20 anos. 

----- Neste contexto, mais foi deliberado, e também por unanimidade, propor o montante 

até € 50.000,00 (cinquenta mil euros), para realização das obras de conservação do 

Palácio da Justiça, a levar a cabo durante o período no prazo de 10 anos. =========== 

122 - 130/151/100 – CENTRO ESCOLAR DE LEOMIL – Aquisição de terrenos ===== 

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

14 de Janeiro, último, exarada a folhas 14, ponto 010, deste livro de actas, em que foi 

deliberado manter a proposta já apresentada, no valor de € 70.800,00 (setenta mil e 

oitocentos euros) para aquisição do terreno necessário à construção do equipamento 

referido em epígrafe, presente à reunião uma carta, do Senhor JOSÉ AUGUSTO 

MARTINS DE MATOS, datada de 03 do corrente mês, na qualidade de proprietário, 

informando que continua a não concordar com o valor proposto, por considerar que não 

reflecte o real valor dos bens, disponibilizando-se, no entanto, para chegar a um 

entendimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encetar novo processo de negociação, tentando evitar o recurso à expropriação pela via 

litigiosa, mandatando, para o efeito, o Senhor Presidente da Câmara. ============== 

123 – 130/151/700 – SNACK-BAR RESTAURANTE DA CENTRAL DE CAMIONAGEM 

– Encerramento das instalações – Indemnização =========================== 

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

19 de Novembro, último, exarada a folhas 132, ponto 122, do livro de actas 135, 
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presente à reunião o processo supra referenciado, acompanhado dos documentos 

solicitados, bem como de uma informação do Senhor Vice-Presidente, LUÍS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela ficam a 

fazer parte integrante, com o mapa discriminativo das despesas consideradas e não 

consideradas, com vista a ressarcir o cessionário, JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA 

CARDOSO, dos prejuízos decorrentes do encerramento do dito estabelecimento 

comercial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o relatório de 

avaliação atrás transcrito, propondo ao cessionário uma indemnização no montante de € 

8.392,00 (oito mil, trezentos e noventa e dois euros), pelos prejuízos causados com o 

encerramento do referido estabelecimento. ================================== 

Tesouraria” 

124 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 23, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 436.989,54 

(quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e nove euros e cinquenta e quatro 

cêntimos), assim discriminado: ---------------------------------------------------------------------------- 

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. € 349.861,12 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €   87.128,42 

                                                                               TOTAL ....... € 436.989,54 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 
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03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transportes” 

125 - 310/302/174 – BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS EM ALVITE – RUA DO OUTEIRO E SUAS 

INTERSECÇÕES – Processo de concurso – Pedido de devolução do pagamento 

efectuado =========================================================== 

========== Oriundo da firma ARCELINO CARDOSO DA COSTA, LDA, presente à 

reunião uma carta, datada de 9 do corrente mês, registada nesta Câmara sob o n.º 

1151, no mesmo dia, com o seguinte teor: “Vínhamos por este meio solicitar a devolução do 

preço pago pela disponibilização das peças do concurso: “Beneficiação, Reparação e Conservação de 

diversos Arruamentos Urbanos em Alvite – Rua do Outeiro e suas Intersecções”, ao abrigo do art.º 

134.º, do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro de 2008”. ----------------------------------------------  

----- Na carta acima referida, o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, exarou a 

seguinte informação: “Uma vez que o concorrente em causa se encontra enquadrado pelo disposto 

na alínea a) do Art.º 134.º do D.L. 18/2008, de 29/01/08, estes serviços são de opinião que deverá 

proceder-se à devolução do preço pago pelo concorrente, pela disponibilização das peças de concurso”.  

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

unanimidade, proceder à restituição do valor solicitado. ========================= 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

126 - 310/302/425 - LOCALIZAÇÃO DA VARIANTE À E.N. 226, EM VILA DA RUA – 

Exposição do Senhor António Pinto Vaz ================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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14 de Janeiro, último, exarada a folhas 22, ponto 16, deste livro de actas, em que foi 

deliberado reafirmar os termos e condições legais e regulamentares que conduziram à 

aprovação e licenciamento da habitação pertencente ao Senhor VICTOR JOÃO SILVA 

MARQUES, presente, mais uma vez, à reunião o referido processo, acompanhado de 

uma exposição apresentada pelo Senhor ANTÓNIO PINTO VAZ, datada de 7 do 

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

parte integrante, na qual solicita que seja rectificado o ofício desta Câmara, n.º 310, 

datado de 26 de Janeiro, último, caso seja o caso, bem como solicita que seja dado 

resposta à sua carta de 11 de Setembro de 2008. Mais solicita que sejam admitidas as 

sugestões da revisão de P.D.M. apresentadas. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Relativamente à moradia edificada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manter a deliberação tomada, no cumprimento do quadro legal e 

regulamentar em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à última proposta do projecto da Variante da Vila da Rua, mais foi 

deliberado, e também por unanimidade, dar oportuna publicitação, no termos legais, 

após emissão do parecer da EP – Estradas de Portugal, de Coimbra. ==============  

127 - 310/302/428 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 

HIDRÁULICAS E ELÉCTRICAS DE FONTE ESCULTÓRICA DA “ROTUNDA DO 

ECOMARCHÉ”, EM MOIMENTA DA BEIRA – Liberação de caução ============== 

========== Oriundo da firma GHESA – INGENIERÍA Y TECNOLOGFIA, SA, presente 

à reunião uma carta, datada de 2 do corrente mês, registada nesta Câmara sob o n.º 
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959, em 4 do mesmo mês, com o seguinte teor: “Tendo sido já ultrapassado o prazo de 30 dias 

após o fornecimento supracitado (factura emitida em 21 de Janeiro de 2008), vimos por este meio 

solicitar procedam ao cancelamento do seguro caução n.º 7400715615342, emitido por Mapfre Caución 

y Credito, no valor de € 2.242,50”. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, prestou a informação n.º 11-LS/DEPE/2009, datada 

de 9 do corrente mês, com o seguinte teor: “A presente informação surge perante o pedido de 

libertação de caução apresentado pela firma GHESA – Ingenieria y Tecnologia, S.A., adjudicatária da 

“FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS E ELÉCTRICAS DE FONTE 

ESCULTÓRICA DA “ROTUNDA DO ECOMARCHÉ”, EM MOIMENTA DA BEIRA”. ------------------------------- 

---- Neste sentido, informa-se que a adjudicação acima mencionada teve por base um “ CONCURSO 

LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS”, que se desenrolou de acordo com o Capítulo IV, 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. -------------------------------------------------------------------- 

----- Neste momento, decorrido um período superior a 30 dias desde a data em que se consideraram 

efectuados os trabalhos, (consubstanciados na emissão da respectiva factura), e de acordo com o 

estipulado no ponto 1, do art.º 71.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, estão reunidas as 

condições para que se possa ser liberada a caução inicialmente prestada pela adjudicatária”. ------------ 

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

todos os procedimentos legais que conduzam ao efectivo cancelamento da referida 

garantia bancária. ===================================================== 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

128 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 
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Freguesia de Moimenta da Beira ========================================= 

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

18 de Junho de 2008, exarada a folhas 232 a 234, ponto 226, do livro de actas 133, em 

que foi deliberado aprovar a reformulação da referida candidatura no que diz respeito a 

todos os investimentos em causa, com excepção da construção do palco fixo, 

novamente presente à reunião o processo, acompanhado do auto de trabalhos nº. 1, 

datado de 14 de Janeiro último, para análise e eventual aprovação. ---------------------------- 

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

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, o mesmo prestou a informação nº 09-LS/DEPE/2009, 

datada de 06 de Janeiro último, com o seguinte teor: ----------------------------------------------- 

----- “A presente informação surge perante o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal para que 

o signatário “confirme a realização dos trabalhos facturados”. ----------------------------------------------- 

----- Em causa está o Pedido de Pagamento apresentado pela Junta de Freguesia de Moimenta da Beira 

destinado à obtenção da respectiva compensação financeira nos termos do Protocolo de Cooperação 

Técnica e Financeira celebrado entre essa autarquia e esta Câmara Municipal. ----------------------------- 

----- Antes de mais, recorda-se que o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira em causa encontra-

se estabelecido nos termos em que a reformulação da candidatura foi aprovada pela Câmara Municipal, 

em sua reunião ordinária de 18/06/2008. --------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, “aprovar a reformulação da referida 

candidatura no que diz respeito a todos os investimentos em causa, com excepção da construção do 

palco fixo”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em particular, essa reformulação da candidatura foi aprovada nos seguintes termos, (neste caso, 

nos termos dos seguintes binómios intervenção – investimento elegível): ---------------------------------- 

----- ⇒ Pavimentação do Caminho que estabelece a ligação entre o Caminho do Prado e o Caminho da 
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Pedreira – 16.200,00€; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ⇒ Pavimentação do Caminho que liga a Portelinha ao S.Mamede – 3.240,00€; ---------------------- 

----- ⇒ Pavimentação da extremidade Noroeste da Rua da Feira, (junto à Av. dos Bombeiros 

Voluntários) – 5.400,00€; -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ⇒ Construção de Parque Infantil no "Parque Multiusos" – 14.630,00€; e, ---------------------------- 

----- ⇒ Outros, (neste caso, “montante relativo a compromissos assumidos com a Norte Ténis”) – 

1.064,24€.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste capítulo, recorda-se ainda que, ao abrigo deste protocolo, (e de acordo com a sua versão 

aprovada inicialmente), a Junta de Freguesia de Moimenta da Beira já tinha investido até então 

14.354,34€, tendo recebido 9.330,32€, relativos a 65% de comparticipação.------------------------------- 

----- Neste momento, a Junta de Freguesia de Moimenta da Beira vem solicitar o financiamento de:----- 

----- ⇒ 48.741,31€ investidos na Pavimentação do Caminho que estabelece a ligação entre o Caminho 

do Prado e o Caminho da Pedreira; ---------------------------------------------------------------------------- 

----- ⇒ 4.921,20€ investidos na Pavimentação do Caminho que liga a Portelinha ao S.Mamede; e,------- 

----- ⇒ 23.337,06€ investidos na intervenção agora denominada de “POR SUBSTITUIÇÃO DA RUA DA 

FEIRA À AV. DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS A RUA NO BAIRRO DE N.ª S.ª DE FÁTIMA”.---------------- 

----- Assim, e em conclusão, adianta-se o seguinte: --------------------------------------------------------- 

----- a) Quanto às duas intervenções apontadas em primeiro lugar no documento/orçamento agora 

entregue, entende-se poderem ser objecto de financiamento até aos respectivos montantes elegíveis 

aprovados pelas Câmara Municipal; ---------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Quanto à intervenção referida pela Junta de Freguesia em último lugar, recorda-se que o pedido 

de substituição da Pavimentação da extremidade Noroeste da Rua da Feira, (junto à Av. dos Bombeiros 

Voluntários) pela Pavimentação do caminho adjacente ao futuro Parque Multiusos, foi objecto da 

informação deste serviços com o n.º 46-LS/DEPE/2008, (datada de 08/07/2008), e que nunca foi 

aprovada pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- c) Entretanto, atenda-se que a Junta de Freguesia de Moimenta da Beira instruiu o presente 

pedido de pagamento suportado num documento que é denominado de “orçamento”. Atenda-se que, 
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normalmente, estes pedidos de pagamento têm sido instruídos com facturas.”----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que os novos critérios aprovados têm em consideração as 

receitas próprias das Juntas de Freguesia, das quais não foi fornecida informação 

concreta, a Câmara deliberou, por unanimidade, que as propostas das comparticipações 

financeiras a atribuir, no âmbito dos Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas 

com o valor global das receitas. =========================================== 

129 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia de Caria – Aprovação ========================================= 

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folha 58, ponto 054, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado aprovar, genericamente, a proposta de protocolo de cooperação técnica e 

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, para o ano de 2009, nos termos da 

alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, e após a referida 

proposta ter sido igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão realizada 

em 21 de Novembro do mesmo ano, presente à reunião a candidatura da Junta de 

Freguesia de Caria, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras de 

“Remodelação de Vários Espaços Públicos na Freguesia de Caria”, apresentando uma 

estimativa orçamental no montante de € 59.514,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e 

catorze euros), a que corresponde um valor máximo de comparticipação de € 32.500,00 

(trinta e dois mil e quinhentos euros). -------------------------------------------------------------------- 

----- A referida ficha de candidatura trás inserta as seguintes informações: ------------------- 
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----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico: “Em termos técnicos, as 

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

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

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

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

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

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

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

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

382.083,53 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 08, e 

com o nº. 09/2009, onde existe uma dotação de 201.750,00 €”. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que os novos critérios aprovados têm em consideração as 

receitas próprias das Juntas de Freguesia, das quais não foi fornecida informação 

concreta, a Câmara deliberou, por unanimidade, que as propostas das comparticipações 

financeiras a atribuir, no âmbito dos Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas  

com o valor global das receitas. =========================================== 

130 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia de Alvite – Aprovação ======================================== 

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folha 58, ponto 054, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado aprovar, genericamente, a proposta de protocolo de cooperação técnica e 

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, para o ano de 2009, nos termos da 
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alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, e após a referida 

proposta ter sido igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão realizada 

em 21 de Novembro do mesmo ano, presente à reunião a candidatura da Junta de 

Freguesia de Alvite, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras de 

“Beneficiação da Rua do Outeiro, em Alvite”, apresentando uma estimativa orçamental 

no montante de € 42.652,05 (quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois euros e 

cinco cêntimos), a que corresponde um valor máximo de comparticipação de € 27.723,83 

(vinte e sete mil, setecentos e vinte e três euros e oitenta e três cêntimos). ------------------- 

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

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

intervenção julga-se urbanisticamente adequadas para o local em causa e, por isso, entende-se em 

condições de ser aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à respectiva estimativa orçamental que acompanha o estudo apresentado, julga-se ser 

adequada aos trabalhos, materiais e equipamentos preconizados”. ----------------------------------------- 

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

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

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

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

418.083,53 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 09, e 

com o nº.10/2009, onde existe uma dotação de 105.500,00 €”. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que os novos critérios aprovados têm em consideração as 

receitas próprias das Juntas de Freguesia, das quais não foi fornecida informação 

concreta, a Câmara deliberou, por unanimidade, que as propostas das comparticipações 
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financeiras a atribuir, no âmbito dos Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas 

com o valor global das receitas. =========================================== 

131 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia de Vilar – Aprovação ======================================== 

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folha 58, ponto 054, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado aprovar, genericamente, a proposta de protocolo de cooperação técnica e 

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, para o ano de 2009, nos termos da 

alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, e após a referida 

proposta ter sido igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão realizada 

em 21 de Novembro do mesmo ano, presente à reunião a candidatura da Junta de 

Freguesia de Vilar, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras de 

“Requalificação do Espaço envolvente à sede da Junta de Freguesia”, apresentando 

uma estimativa orçamental no montante de € 38.702,42 (trinta e oito mil, setecentos e 

dois euros e quarenta e dois cêntimos), a que corresponde um valor máximo de 

comparticipação de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros). ---------------------- 

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

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

intervenção julga-se urbanisticamente adequadas para o local em causa e, por isso, entende-se em 

condições de ser aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à respectiva estimativa orçamental que acompanha o estudo apresentado, julga-se ser 
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adequada aos trabalhos, materiais e equipamentos preconizados”. ----------------------------------------- 

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

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

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

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

442.583,53 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 08, e 

com o nº.09/2009, onde existe uma dotação de 226.250,00 €”. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que os novos critérios aprovados têm em consideração as 

receitas próprias das Juntas de Freguesia, das quais não foi fornecida informação 

concreta, a Câmara deliberou, por unanimidade, que as propostas das comparticipações 

financeiras a atribuir, no âmbito dos Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas  

com o valor global das receitas. =========================================== 

132 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia de Cabaços – Aprovação ====================================== 

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folha 58, ponto 054, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado aprovar, genericamente, a proposta de protocolo de cooperação técnica e 

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, para o ano de 2009, nos termos da 

alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, e após a referida 

proposta ter sido igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão realizada 

em 21 de Novembro do mesmo ano, presente à reunião a candidatura da Junta de 

Freguesia de Cabaços, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras de 
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“Construção da Casa Mortuária”, apresentando uma estimativa orçamental no montante 

de € 34.709,28 (trinta e quatro mil, setecentos e nove euros e vinte e oito cêntimos), a 

que corresponde um valor máximo de comparticipação de € 19.504,66 (dezanove mil, 

quinhentos e quatro euros e sessenta e seis cêntimos). -------------------------------------------- 

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

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico: -------------------------------- 

----- A presente informação surge perante o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal para que 

o signatário “emita competente parecer técnico” sobre a mais recente solicitação da Junta de Freguesia 

de Cabaços.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Esta autarquia pretende que o orçamento que serviu de base à candidatura que apresentou 

recentemente, (destinada à celebração de um Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira), seja 

substituído por um outro orçamento, entretanto apurado por si junto de uma empresa de construção 

civil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, recorde-se que: ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) A Junta de Freguesia de Cabaços solicitou apoio ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para a 

preparação de uma candidatura destinada à celebração de um Protocolo de Cooperação Técnica e 

Financeira, (neste caso, destinado ao financiamento da construção de uma Casa Mortuária, em 

Cabaços); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Consequentemente, o Sr. Presidente da Câmara Municipal ordenou ao signatário que 

“diligenciasse o apoio técnico requerido”; --------------------------------------------------------------------- 

----- c) Depois de efectuado o levantamento topográfico, elaborado um estudo prévio e estimado o 

custo da intervenção, foi preparada uma candidatura com base nuum orçamento de 27.783,00€, (vinte 

e sete mil, setecentos e oitenta e três euros), incluindo já o valor do IVA à taxa legal em vigor de 5%; - 

----- d) Entregues os elementos produzidos pela DEPE à Junta de Freguesia de Cabaços, o processo de 
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candidatura foi então instruído nesta Câmara Municipal em 16/12/2008; e, -------------------------------- 

----- e) Neste momento, a Junta de Freguesia de Cabaços vem solicitar que a Câmara Municipal lhe 

considere como investimento elegível o valor de um orçamento que obteve junto de um industrial da 

construção civil, neste caso, o montante de 34.709,28€, (trinta e quatro mil, setecentos e nove euros e 

vinte e oito cêntimos), incluindo já o valor do IVA à taxa legal em vigor de 5%. --------------------------- 

----- Perante o exposto, competirá à Câmara Municipal aceitar e aprovar o orçamento que entender por 

conveniente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por último, recorda-se que, no seguimento do teor do deliberado pela Câmara Municipal em sua 

reunião ordinária de 21 de Maio de 2008, (de que se anexa cópia), a Junta de Freguesia de Cabaços 

possui comprometida uma comparticipação de 4.995,34€ (quatro mil, novecentos e noventa e cinco 

euros e trinta e quatro cêntimos), correspondentes a 70% do valor sobre o qual pretendia, então, um 

subsídio adicional.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

442.583,53 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 08, e 

com o nº.09/2009, onde existe uma dotação de 226.250,00 €”. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que os novos critérios aprovados têm em consideração as 

receitas próprias das Juntas de Freguesia, das quais não foi fornecida informação 

concreta, a Câmara deliberou, por unanimidade, que as propostas das comparticipações 

financeiras a atribuir, no âmbito dos Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas  

com o valor global das receitas. =========================================== 

133 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 
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FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 

Freguesia de Leomil – Aprovação ======================================= 

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folha 58, ponto 054, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado aprovar, genericamente, a proposta de protocolo de cooperação técnica e 

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, para o ano de 2009, nos termos da 

alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, e após a referida 

proposta ter sido igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão realizada 

em 21 de Novembro do mesmo ano, presente à reunião a candidatura da Junta de 

Freguesia de Leomil, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras de 

“Arranjo Urbanístico da Rua do Alho / Rua da Fonte, em Semitela”, “Pavimentação da 

Rua entre o Centro Associativo e Cultural e o Cemitério, (incluindo a sua ligação à Rua 

da Barra), em Beira Valente”, “Pavimentação de Arruamentos no Lugar da Barra, em 

Beira Valente”, e “Pavimentação do Adro da Capela do Divino Espírito Santo, em Beira 

Valente”, apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 76.248,06 (setenta 

e seis mil, duzentos e quarenta e oito euros e seis cêntimos), a que corresponde um 

valor máximo de comparticipação de € 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos euros). - 

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

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

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

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

----- Quanto às estimativas orçamentais que acompanham os estudos apresentados, julgam-se 
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adequadas aos trabalhos, materiais e equipamentos previstos”. -------------------------------------------- 

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

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

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

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

325.083,53 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 

08/09, e com o nº.09/10/2009, onde existe uma dotação de 169.250,00€ / 55.535,00 €”. -------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que os novos critérios aprovados têm em consideração as 

receitas próprias das Juntas de Freguesia, das quais não foi fornecida informação 

concreta, a Câmara deliberou, por unanimidade, que as propostas das comparticipações 

financeiras a atribuir, no âmbito dos Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas  

com o valor global das receitas. =========================================== 

134 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia de Paradinha – Aprovação ===================================== 

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folha 58, ponto 054, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado aprovar, genericamente, a proposta de protocolo de cooperação técnica e 

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, para o ano de 2009, nos termos da 

alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, e após a referida 

proposta ter sido igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão realizada 

em 21 de Novembro do mesmo ano, presente à reunião a candidatura da Junta de 

Freguesia de Paradinha, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras 
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de “Criação de Sala de Convívio” e “Pavimentação da R. Lodeira e R. da Laja Nova, em 

Paradinha”, apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 26.658,14 (vinte 

e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito euros e catorze cêntimos), a que corresponde 

um valor máximo de comparticipação de € 18.660,69 (dezoito mil, seiscentos e sessenta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

442.583,53 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 08, e 

com o nº.09/2009, onde existe uma dotação de 226.250,00 €”. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que os novos critérios aprovados têm em consideração as 

receitas próprias das Juntas de Freguesia, das quais não foi fornecida informação 

concreta, a Câmara deliberou, por unanimidade, que as propostas das comparticipações 

financeiras a atribuir, no âmbito dos Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas 

com o valor global das receitas. =========================================== 

135 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 
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FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 

Freguesia de Peva – Aprovação ======================================== 

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folha 58, ponto 054, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado aprovar, genericamente, a proposta de protocolo de cooperação técnica e 

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, para o ano de 2009, nos termos da 

alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, e após a referida 

proposta ter sido igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão realizada 

em 21 de Novembro do mesmo ano, presente à reunião a candidatura da Junta de 

Freguesia de Peva, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo às obras de 

“Construção de Instalações Sanitárias e de Bar de apoio ao Santuário do Sr. da Aflição, 

em Soutosa”, “Construção de Largo/Praceta, em S. Martinho” e ”Pavimentação Parcial 

da Rua da Fonte, em Peva”, apresentando uma estimativa orçamental total no montante 

de € 67.174,80 (sessenta e sete mil, cento e setenta e quatro euros e oitenta cêntimos), 

a que corresponde um valor máximo de comparticipação de € 32.500,00 (trinta e dois mil 

e quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

adequadas aos trabalhos, materiais e equipamentos previstos”. --------------------------------------------  
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----- B – Parecer da Divisão Económica e Financeira: “Este encargo reúne as condições previstas 

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

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

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

287.583,53 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 10/ 

08/09 e com o nº.11/09/10/2009, onde existe uma dotação de 76.215,00, 148.625,00 e 38.660,00 € - 

DELIBERAÇÃO: Dado que os novos critérios aprovados têm em consideração as 

receitas próprias das Juntas de Freguesia, das quais não foi fornecida informação 

concreta, a Câmara deliberou, por unanimidade, que as propostas das comparticipações 

financeiras a atribuir, no âmbito dos Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas 

com o valor global das receitas. =========================================== 

136 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

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

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folha 58, ponto 054, do livro de actas 135, em que foi 

deliberado aprovar, genericamente, a proposta de protocolo de cooperação técnica e 

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, para o ano de 2009, nos termos da 

alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, e após a referida 

proposta ter sido igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão realizada 

em 21 de Novembro do mesmo ano, presente à reunião a candidatura da Junta de 

Freguesia de Aldeia de Nacomba, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo 

às obras de “Pavimentação do Caminho Entre a E.M. 514 e o Cemitério de Aldeia de 



 FlFlFlFl.162 
______________ 

 
                                                          09.02.25 

 
Liv º .  136L iv º .  136L iv º .  136L iv º .  136     

                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 

                                                                   

 

Nacomba” e “Construção de Balneários de Apoio ao Polidesportivo de Aldeia de 

Nacomba”, apresentando uma estimativa orçamental total no montante de € 29.086,33 

(vinte e nove mil, oitenta e seis euros e trinta e três cêntimos), a que corresponde um 

valor máximo de comparticipação de € 20.360,43 (vinte mil, trezentos e sessenta euros e 

quarenta e três cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

234.078,87 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 08/10 

e com o nº.09/11/2009, onde existe uma dotação de 132.375,00 e 45.335,34 €. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que os novos critérios aprovados têm em consideração as 

receitas próprias das Juntas de Freguesia, das quais não foi fornecida informação 

concreta, a Câmara deliberou, por unanimidade, que as propostas das comparticipações 

financeiras a atribuir, no âmbito dos Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas  

com o valor global das receitas. =========================================== 

INTERRUPÇÃO PARA ALMOÇO ========================================= 
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========== Quando eram 12H45, o Senhor Presidente interrompeu a reunião para 

almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse pelas 15H00.  

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

========== Quando eram 15H00, pelo Senhor Presidente, foi reaberta a reunião. ==== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

137 - 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, PROCESSO SIMPLES DEFERIDO, COM CONDICIONANTES”, 

“PROCESSO SIMPLES INDEFERIDO”, ”PROJECTOS DE ARQUITECTURA 

DEFERIDOS”, ”PROJECTO DE ARQUITECTURA INDEFERIDO”, “PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES” e “PROJECTOS DE 

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

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

referido mês de Novembro, foram deferidos e indeferidos pelo Senhor Vereador, em 

Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA. ------------------------------------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO, COM CONDICIONANTES: ================== 
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----- PLACOBEIRA, LD.ª – PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES DA BEIRA, LD.ª, para 

ocupação da via pública, com uma área de 110 m2, que pretende levar a efeito no Largo 

do Tabolado, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 10.09, 

devendo a requerente garantir a mobilidade, quer pedonal, quer dos veículos 

automóveis em perfeitas condições de segurança e salubridade, ao longo dos 110 m2. - 

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

----- MANUEL DA CONCEIÇÃO LOPES, para construção de arrumos agrícolas, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Paredes e Freixeda”, na localidade de 

Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º 208.07, com base 

nas informações da Fiscalização Municipal. ------------------------------------------------------------ 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS: ============================ 

----- JOSÉ PAULO DOS REIS VIEGAS, para alteração da habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito na Rua da Costeira, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o 

Proc.º n.º 175.07; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO NATÁRIO DE OLIVEIRA, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado “Macieira”, na localidade de Soutosa, 

Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 207.08. -------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA INDEFERIDO: ============================ 

----- JOSÉ GOMES ZEFERINO, para legalização e ampliação de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Relva”, Freguesia de 

Peravelha, a que se refere o Proc.º n.º 213.08, com base no incumprimento da 
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legislação em vigor, RGEU, aplicável à situação em causa. --------------------------------------- 

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

----- BELMIRA DUARTE DE ALMEIDA, para alteração e ampliação ao projecto inicial de 

uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Ribeira”, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 388.06, devendo a requerente entregar 

a Certidão do Registo, devidamente rectificada, emitida pela Conservatória Registo 

Predial; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- SIDÓNIO TEIXEIRA BASÍLIO, para alteração de uma fachada, que pretende levar a 

efeito na Vila de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 230.08, devendo o requerente 

entregar a Certidão do Registo emitida pela Conservatória Registo Predial até ao acto do 

levantamento da licença. ------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: =========================== 

----- VITORINO AMARO DA COSTA, para reconstrução de arrumos, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado “Calçada”, Freguesia de Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 

57.07; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ALCIDES PEREIRA TRINTA, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito na Rua do Outeiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 

n.º 371.07. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

138 – 360/338/582.93 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Ampliação de um edifício habitacional e comercial ========================== 



 FlFlFlFl.166 
______________ 

 
                                                          09.02.25 

 
Liv º .  136L iv º .  136L iv º .  136L iv º .  136     

                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 

                                                                   

 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os Termos de Responsabilidade 

em falta ao Senhor JOÃO RIBEIRO TEIXEIRA, relativamente à ampliação de um edifício 

habitacional e comercial, que pretende levar a efeito na Rua Dr. Sá Carneiro, nesta Vila 

de Moimenta da Beira, presente à reunião os projectos de especialidades. ------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 48 -

RJ/DPOM/2009, datada de 17 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, 

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

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

especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção. =============== 

139 – 360/338/176.01 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Construção de um edifício destinado a extracção de azeite – CAE 15412 – 

Produção de azeite – Estabelecimento industrial do tipo 3 ==================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta à Senhora 

GEORGINA TEIXEIRA ABADE DOS SANTOS, relativamente construção de um edifício 

destinado a extracção de azeite – CAE 15412 – Produção de azeite – Estabelecimento 

industrial do tipo 3, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Fundo do Povo”, 

na localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos, presentes à reunião os 

projectos de especialidades, acompanhados dos elementos em falta. ------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 50 -

RJ/DPOM/2009, datada de 18 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, 

emite parecer favorável, devendo os Serviços Administrativos da DPOM dar 

cumprimento ao mencionado no parecer emitido pelo Ministério da Agricultura do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas – Divisão de Inovação e Mercados – Mirandela, 

isto é, enviar cópia da licença de utilização, após a sua emissão. ------------------------------- 

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

especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção. --------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que o Serviço Administrativo da 

DPOM dê cumprimento ao mencionado no parecer emitido pelo Ministério da Agricultura 

do Desenvolvimento Rural e das Pescas – Divisão de Inovação e Mercados – Mirandela.  

140 – 360/338/422.03– OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Construção de uma cozinha (ampliação da habitação) ======================= 

========== Oriundos do Senhor ARMANDO FONSECA DA SILVA, presentes à 

reunião os projectos de especialidades, relativamente à ampliação da habitação, sita na 

localidade e Freguesia de Castelo. -----------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 38-

RJ/DPOM/2009, datada de 06 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, 

emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção. =============== 

141 – 360/338/203.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Legalização das alterações ao projecto de arquitectura inicial, correspondente à 

ampliação e reconstrução de uma habitação unifamiliar ====================== 

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

11 de Outubro de 2006, exarada a folhas 237, ponto 199, do livro de actas n.º 126, em 

que foi deliberado solicitar à Senhora MARIA DE FÁTIMA CLARA DA FONSECA os 

documentos essenciais, de acordo com a informação técnica, a fim de ser emitido 

parecer final, relativamente à legalização das alterações ao projecto de arquitectura de 

reconstrução e ampliação de uma moradia unifamiliar, sita no lugar denominado 

“Ribeiro”, na localidade de São Martinho, Freguesia de Peva, presente à reunião os 

elementos solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------    

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 27-RJ/DPOM/09, 

datada de 30 de Janeiro, último, 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 se trata da legalização de uma construção localizada numa 

zona urbana já consolidada, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto 

de arquitectura, devendo a requerente, aquando da entrega dos projectos de 
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especialidades, juntar o documento de legitimidade actualizado. ================== 

142 – 360/338/241.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Alterações ao projecto de arquitectura inicial ============================== 

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

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

MANUEL RIBEIRO CORREIA, relativamente às alterações ao projecto de arquitectura 

inicial, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Regueira”, Freguesia de Alvite, 

presente à reunião o processo, acompanhado de novos elementos. ---------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 35 – 

RJ/DPOM/09, datada de 04 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao 

projecto de arquitectura. ================================================ 

143 – 360/338/438.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Aditamento ao Proc.º n.º 438.05, referente às alterações para a construção de uns 

anexos para arrumos ================================================= 

========== Oriundo da Senhora ANA SOFIA MORGADO, presente à reunião o 

projecto de arquitectura, em aditamento ao Proc.º n.º 438.05, referente às alterações 

para a construção de uns anexos para arrumos, que pretende levar a efeito no lote n.º 

16, no loteamento a que se refere o alvará n.º 8/79, sito no lugar denominado 
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“Lagarteira”, na Vila de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------ 

33 – SV/DPOM/09, datada de 10 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 não é cumprida a mancha de implantação permitida pelo 

Regulamento do loteamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a 

pretensão. Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar a requerente que a 

pretensão poderá vir a ser aprovada, desde que seja apresentada a devida alteração ao 

loteamento. ========================================================== 

144 – 360/338/78.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Regularização de uma habitação ======================================== 

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

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

MARGARIDA CORREIA, relativamente à regularização de uma habitação, sita no lote 

n.º 25, na localidade da Barragem do Vilar, Freguesia do Vilar, presente à reunião a 

resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, solicita a aprovação da 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 40 – 

SV/DPOM/09, datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 



 FlFlFlFl.171 
______________ 

 
                                                          09.02.25 

 
Liv º .  136L iv º .  136L iv º .  136L iv º .  136     

                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 

                                                                   

 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão, com base 

na informação técnica n.º 40-SV/DPOM/09, datada de 18 do corrente mês. ========== 

145 – 360/347/04.02 – OBRAS PARTICULARES – Loteamentos urbanos - Emissão 

de alvará de loteamento – Pagamento de compensação pela não cedência de 

espaços destinados a equipamentos de utilização colectiva ==================  

========== Oriundo do CHEFE DE DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, presente à reunião o processo, acompanhado da informação n.º 03-

LS/DPOM/2009, datada de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente à emissão de 

alvará de loteamento e pagamento de compensação pela não cedência de espaços 

destinados a equipamentos de utilização colectiva referente às obras de urbanização da 

1.ª fase da operação de loteamento que os requerentes URBE 96, URBANIZAÇÃO, 

CONSTRUÇÕES E PROJECTOS DA NAVE, LD.ª e FERNANDO SALVADOR GOUVEIA 

DOS SANTOS, pretendem levar a efeito no lugar denominado “Poço Novo”, nesta Vila 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir o alvará de loteamento, 

devendo os requerentes pagar o valor da compensação pela não cedência de 80,67m2 

para equipamentos de utilização colectiva, conforme informação técnica n.º 02-

LS/DPOM/2009, datada de 20 Janeiro, último. ================================ 
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146 – 360/347/02.06 – OBRAS PARTICULARES – Loteamentos urbanos – Obras de 

urbanização – Projecto de infra-estruturas – 1.ª Fase ======================== 

========== No seguimento do Despacho do Senhor Presidente, JOSÉ AGOSTINHO 

GOMES CORREIA, em que decidiu proceder à audiência da Firma CONSTRUÇÕES 

IRMÃOS BARRADAS, LD.ª, relativamente às obras de urbanização e projecto de infra-

estruturas referente à operação de loteamento, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado “Monte do Facho ou Nozedo”, Freguesia de Leomil, presente à reunião, a 

resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, solicita a aprovação da 

pretensão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 45 – 

RJ/DPOM/09, datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

parecer favorável, devendo o requerente apresentar o ofício da PT Comunicações, AS, 

na qual deverá constar o valor do orçamento que a firma requerente e a PT 

Comunicações, SA, acordarem em realizar o trabalho. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Compulsando os termos e condições referenciados na informação n.º 

45, atrás referida, a Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

1. Assumir a execução das infra-estruturas e construção do arruamento, que permite a 

ligação do loteamento do Sr. Camilo Cardoso ao do promotor, concertando o plano de 



 FlFlFlFl.173 
______________ 

 
                                                          09.02.25 

 
Liv º .  136L iv º .  136L iv º .  136L iv º .  136     

                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 

                                                                   

 

trabalhos e a solução técnica, com o loteador do terreno adjacente; ---------------------------- 

2. Compreendendo a intenção de harmonizar o revestimento dos passeios, admitir que 

os mesmos sejam pavimentados em calçada de granito; ------------------------------------------- 

3. Autorizar a solução proposta, ao nível da instalação da rede de saneamento, no 

sentido da inserção dos ramais de ligação serem efectuados por forquilhas; ----------------- 

4. Solicitar à requerente a apresentação do projecto de rede de gás, conforme exigido a 

todos os loteamentos; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Isentar a requerente da apresentação do projecto de acessibilidades, recomendando, 

no entanto, que, durante a execução da obra, seja articulado, com os Serviços Técnicos 

da Câmara, um adequado plano de mobilidade; ------------------------------------------------------ 

6. Solicitar à requerente a apresentação da estimativa orçamental, aprovada pela PT 

Comunicações, S.A. ===================================================  

147 – 360/995/000 – OBRAS PARTICULARES – Informação sobre as comunicações 

ao Serviço de Finanças de construção sem alvará de licença ================= 

========== Oriundo da Técnica Superior, MARIA DE LOURDES DE MOURA 

LOUREIRO, presente à reunião a seguinte informação: -------------------------------------------- 

----- “Dado que se tem constatado que no Município se executam algumas construções sem o 

respectivo alvará de licença de construção, porquanto são construídas ilegalmente, sujeitas a Auto de 

Notícia, dando origem a Processos de Conta-Ordenação, não sendo as mesmas declaradas à Repartição 

de Finanças, afectando directamente a receita do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis. --------------- 

----- Assim, conjugando os artigos 13.º, 37.º e 128.º, do Imposto Municipal sobre Imóveis, deverá ser 

enviado à Repartição de Finanças de Moimenta da Beira, os casos acima referenciados, para além, dos 
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casos que são enviados mensalmente”. ---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o assunto baixe ao 

Gabinete Jurídico, a fim de se pronunciar sobre o enquadramento legal desta proposta.   

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Cultura” 

148 – 710/714/300 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ENSINO BÁSICO – Auxílios 

económicos – Rectificação ============================================= 

========== Oriunda da Técnica Superior, de Serviço Social, MARIA MADALENA 

LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, presente à reunião a Informação n.º 5, 

datada de 17 do corrente mês, com o seguinte teor: -------------------------------------------------

----- “No período excepcional de entrega de pedidos de Auxílios Económicos, deram entrada 

separadamente os requerimentos de dois irmãos. Apenas se encontrava Declaração de Escalão 1 de 

Abono de Família, na candidatura de DUARTE SANTOS LEITÃO; --------------------------------------------- 

----- Como não houve a percepção de tratar-se de irmãos, à falta de documentos, foi solicitado a 

entrega dos mesmos, o que não veio a acontecer. Desta forma, e por lapso, não foi incluída a irmã 

CRISTIANA SANTOS LEITÃO, do 4.º Ano da EB1 de Moimenta da Beira, na listagem da atribuição de 

auxílios económicos, pelo que se solicita a devida rectificação, com a inclusão da mesma.”--------------- 

----- 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 04/040802, onde, em 17 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 50.699,40 (cinquenta mil seiscentos e noventa e nove 

euros e quarenta cêntimos), previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.1.2., código 03 
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e n.º 7/2008, com a dotação de € 48.699,40 (quarenta e oito mil seiscentos e noventa e nove euros e 

quarenta cêntimos)”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação 

técnica atrás transcrita, incluindo a aluna referenciada nos escalões regulamentares, no 

âmbito da atribuição dos auxílios económicos directos. ========================= 

149 – 720/735/000 – MEDIDAS DE APOIO SOCIAL EXTRAORDINÁRIO =========== 

========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara Municipal, presente à reunião 

uma Proposta, datada de 19 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

a implementação de medidas de âmbito municipal, por forma a combater a crise 

económica e consequente agravamento de problemas sociais. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a necessidade de se proceder a uma avaliação mais 

criteriosa dos parâmetros de atribuição das ajudas especiais de apoio social, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, agendar este assunto para uma reunião extraordinária, a 

realizar no próximo dia quatro de Março, pelas dezasseis horas, ficando, deste modo, 

feita a respectiva convocatória, nos termos legais. ============================= 

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

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

17H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


