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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM UM DE MARÇO DO ANO DE DOIS 

MIL E SEIS ========================================================== 

ACTA Nº. 05/06 

========== No  primeiro  dia do mês de Março  do ano de dois mil e seis, nesta Vila de 

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

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

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

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

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA,  

ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL 

MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na 

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

presente reunião 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 nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de 18 de 

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

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

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

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº. 1, do artº. 64º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

JUSTIFICAR a falta do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, por se encontrar de férias. ======================================== 

02.02 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos 

108 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS - Horário de Funcionamento de 

Estabelecimentos Comerciais =========================================== 

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

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presentes à reunião as 

seguintes comunicações: ------------------------------------------------------------------------------------  

----- ANA MARIA TEIXEIRA ESTEVES, com estabelecimento comercial de 

“UTILIDADES DOMÉSTICAS", sito em Paraduça, Freguesia de Leomil, dando conta que 

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

----- "De Segunda a Domingo das 09H00 às 19H00, sem interrupção para o almoço e 

encerramento semanal”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL TOMÁS MORGADO DA FONSECA, com estabelecimento comercial de 

"NINETNINE”, sito na Rua Aquilino Ribeiro, nesta Vila, dando conta que pretende 

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

----- "De Segunda a Sábado das 09H00 às 20H00, com interrupção para almoço das 

13H00 às 14H00  e ao Domingo funciona das 14H00 às 19H00”.  ------------------------------- 
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----- Os referidos processos vêm acompanhados das informações nº.s 98 e 125, 

respectivamente, da Fiscalização Municipal, segundo as quais os horários pretendidos 

estão de acordo com o respectivo Regulamento. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os horários propostos.  

02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

109 – 210/202/000 – EMPRÉSTIMOS – CONTRATAÇÃO DE UM NOVO EMPRÉSTIMO 

DE CURTO PRAZO =================================================== 

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

19 de Dezembro, de 2005, exarada a folhas 176 a 178, do ponto 186, do livro de actas 

nº. 123, presente à reunião o processo referido em epígrafe, acompanhado da Acta de 

Abertura e Análise das propostas apresentadas pelas Instituições de Crédito, que nesta 

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

qual a proposta da Caixa Geral de Depósitos é considerada como a que apresenta 

melhores condições, sendo, por isso, a mais vantajosa. --------------------------------------------

---- De igual modo, presente à reunião o ofício da Caixa Geral de Depósitos com a 

referência 522/06-DBI, datado de 15 de Fevereiro, último, acompanhado do Contrato de 

Empréstimo, do seguinte teor:------------------------------------------------------------------------------ 

“1. NATUREZA DO EMPRÉSTIMO – Abertura de crédito em regime de conta-corrente.- 

2. MONTANTE – Até 250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros).-------------------------- 

3. FINALIDADE – Para ocorrer a dificuldades de tesouraria.-------------------------------------- 
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4. PRAZO – Até 31.12.2006.------------------------------------------------------------------------------- 

5. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE------------------------------------------------------- 

----- 5.1. A débito,--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mediante pedido escrito da do Município, para cada parcela, dirigido à  DBI – 

Direcção de Banca Institucional (Av. João XXI, 63 – 4º Piso – 1000 - 300 Lisboa). As 

respectivas verbas serão creditadas na conta de depósito à ordem nº 0480/011090/030, 

constituída  em nome do Município na Agência da Caixa em Moimenta da Beira.----------- 

----- Na data de produção de efeitos financeiros do contrato poderá haver lugar à 

libertação integral do produto do empréstimo.--------------------------------------------------------- 

----- Nessa hipótese, reutilizações futuras serão autorizadas, a pedido do Município, na 

medida em que a Câmara proceda a reembolsos da verba anteriormente   utilizada.------ 

----- 5.2. A crédito,-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelas eventuais entregas de verbas anteriormente utilizadas nos termos previstos 

na cláusula 8.2.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. SEDE DA CONTA DO EMPRÉSTIMO – DBI–Direcção de Banca Institucional (AV. 

João XXI, 63 – 4º Piso – 1000-300 LISBOA).---------------------------------------------------------- 

7. TAXA DE JURO – O empréstimo vence juros a uma taxa nominal variável 

correspondente à média das “EURIBOR a 6 meses (base 360 dias)”, em vigor nos 

últimos três dias úteis anteriores ao início de cada período de referência, acrescida do 

“spread” de 0,124%, sendo no primeiro período de contagem de juros de 2,841%, a que 

corresponde a Taxa Anual Efectiva (TAE) de 2,87141%, calculada nos termos do D.L. 
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n.º 220/94, de 23/08.------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. PAGAMENTO DOS JUROS E REEMBOLSO DO CAPITAL---------------------------------- 

----- 8.1. JUROS – Serão calculados dia a dia sobre o capital em dívida e pagos 

postecipada e trimestralmente, ocorrendo, porém, a primeira prestação em 2006/03/31, 

por forma a que o termo do último dos períodos de contagem de juros coincida com o 

final do prazo do empréstimo.------------------------------------------------------------------------------ 

----- 8.2. REEMBOLSO – O Município pode, a todo o tempo, efectuar entregas por conta 

do empréstimo. O saldo devedor no termo do seu prazo será liquidado juntamente com 

os juros que sejam devidos nessa data. Porém, se o empréstimo for liquidado 

antecipadamente os juros serão pagos na mesma data que o capital.-------------------------- 

9. MORA – Em caso de mora, a Caixa poderá cobrar sobre o capital exigível e juros 

correspondentes aos períodos mínimos legalmente previstos, juros calculados à taxa de 

juro contratual que em cada dia em que se verificar a mora estiver em vigor, acrescida 

de uma sobretaxa até 4% ao ano.------------------------------------------------------------------------- 

10. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – A caixa terá a faculdade de, a todo o tempo, 

capitalizar juros remuneratórios correspondentes a um período não inferior a três meses 

e juros moratórios correspondentes a um período não inferior a um ano, adicionando tais 

juros ao capital em dívida e passando aqueles a seguir todo o regime deste.----------------- 

11. FORMA DOS PAGAMENTOS – Todos os pagamentos que forem devidos nos 

termos do presente contrato serão efectuados por débito da conta de depósitos à ordem 

supramencionada em nome do Município, que este se obriga a provisionar 
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antecipadamente com os fundos suficientes, ficando a Caixa autorizada a proceder aos 

movimentos necessários na data do vencimento.----------------------------------------------------- 

12. GARANTIA------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 12.1. Para a garantia do capital, juros e demais encargos do empréstimo, o 

Município consigna à Caixa as receitas municipais, conforme previsto no n.º 7 do artº 24º 

da Lei das Finanças Locais (LEI 42/98, 06/08).-------------------------------------------------------- 

----- 12.2. Das receitas consignadas, a Caixa fica autorizada a receber, directamente do 

Estado, as verbas correspondentes aos Fundos Municipais, até ao limite das 

importâncias vencidas e não pagas, conforme decorre do artº 8 da Lei 42/98.--------------- 

13. DESPESAS – Ficam de conta do Município todas as despesas originadas pela 

celebração do contrato e outras que venham a ter lugar na vigência do mesmo, 

nomeadamente eventuais despesas judiciais.--------------------------------------------------------- 

14. INCUMPRIMENTO/EXIGIBILIDADE ANTECIPADA – A Caixa poderá resolver o 

contrato ou considerar antecipadamente vencida toda a dívida e exigir o seu imediato 

pagamento, no caso de incumprimento de qualquer obrigação assumida pelo Município.  

15. INFORMAÇÃO DIVERSA – O município disponibiliza-se para fornecer, quando 

solicitados, quaisquer  elementos de informação relativos à sua contabilidade e gestão, 

designadamente, o Balanço e a Demonstração de Resultados, os Fluxos de Caixa, os 

Mapas de Empréstimos e de Outras Dívidas a Terceiros, bem como quaisquer outros 

relacionados com o Contrato e o seu cumprimento.-------------------------------------------------- 

16. LEI APLICÁVEL E FORO – Ao presente contrato e aos que o complementarem  ou 
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alterarem, aplicar-se-á a lei portuguesa, sendo competente para dirimir qualquer pleito 

emergente do mesmo, o foro da Comarca de Lisboa.----------------------------------------------- 

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

----- 1. Concordar com o Relatório da Comissão de Análise, que propõe que o referido 

empréstimo, a curto prazo, seja contratado junto da CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, 

com uma taxa nominal variável correspondente à média da "Euribor a 6 meses - base 

360 dias", válida para o período de referência, acrescida do "spread" de 0,124%; ---------- 

------ 2. Aprovar as clausulas do Contrato de Empréstimo a Curto Prazo nº 

9015/004735/992, até 250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros), devendo, para o 

efeito, os serviços administrativos darem cumprimento às formalidades legalmente 

previstas, tendentes à sua concretização, com o envio à CAIXA GERAL DE 

DEPÓSITOS dos documentos solicitados; -------------------------------------------------------------

----- 3. Que sejam tomadas as medidas financeiras cautelares necessárias, de  modo a 

garantir o pagamento atempado dos juros e reembolso do capital; ------------------------------

----- 4. Comunicar às restantes Instituições de Crédito, que apresentaram proposta, o 

conteúdo desta deliberação. ============================================= 

110 – 020/023/000; 230/270/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES – Quota 2006 ========================================== 

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

circular n.º 16/2006, datada de 03 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a informar que o valor da 
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quota deste Município, para o ano de 2006, é de € 4.123,08 (quatro mil, cento e vinte e 

três euros e oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico–económica 0102/020225 onde, em 10 de Fevereiro, último, existia um saldo 

disponível de € 5.236,91 (cinco mil, duzentos e trinta e seis euros e noventa e um 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento à 

Associação Nacional de Municípios Portugueses do montante de € 4.123,08 (quatro mil, 

cento e vinte e três euros e oito cêntimos), respeitante à quota deste Município para o 

ano de 2006. ========================================================= 

111 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de subsídio =============== 

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

ofício n.º 60/2005,  datado de 14 de Dezembro, último, registado nesta Câmara 

Municipal em 15 do mesmo mês, sob o número 8723,  solicitando  a atribuição de um 

subsídio no valor de € 30.000,00 (trinta mil euros), faseados em doze duodécimos de € 

2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), destinado a fazer face a despesas correntes, tais 

como manutenção de motoristas e funcionários, despesas de secretaria, seguros e 

manutenção de viaturas e demais despesas correntes. -------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 
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FINANCEIRA, segundo a qual  este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica  0303/040701 onde, em 20 de Fevereiro, último, existia um saldo 

disponível de € 30.000,00 (trinta mil euros), estando previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 1.2.1, código 03 n.º 06/2006, com a mesma dotação. --------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração a intervenção permanente desta Corperação 

numa vasta área de componentes, nomeadamente segurança, prevenção e combate, 

quer no âmbito dos sinistros, quer nos incêndios florestais, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir à referida Associação Humanitária um subsídio no montante de € 

30.000,00 (trinta mil euros), para os fins propostos, a pagar em duodécimos. ========= 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

112 – 130/151/200 – MERCADO MUNICIPAL – Loja n.º 5 – Pedido de Troca de Lugar 

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

02 de Maio de 2005, exarada a folhas 18, ponto 19, do livro de actas nº. 121,  presente 

à reunião o respectivo processo, acompanhado da  Informação do Assistente 

Administrativo, NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, n.º NA/08/2006, datada de 21 de 

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

fazer parte integrante, segundo a qual e pelas razões ali descritas não há inconveniente 

no deferimento do pedido de troca da referida loja nº. 5,  pela loja n.º 4, solicitado pela 

Senhora ROSA MARIA FIGUEIREDO ------------------------------------------------------------------     

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a troca das lojas nos 

termos propostos, devendo ser elaborado o respectivo contrato de arrendamento em 
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conformidade.======================================================== 

113 – 130/151/000 – BENS IMÓVEIS – RELAÇÃO DOS ACTOS REFERENTES AO 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE 

IMÓVEIS – Direito de Preferência ======================================== 

========== Para efeitos do disposto no n.º 5, do artigo 55.º, do Código do Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

287/2003, de 12 de Novembro, presente à reunião o quadro síntese, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde são referidas 

as escrituras sujeitas  a IMT, celebradas nos Cartórios de Tabuaço e Sernancelhe,  no 

mês de Janeiro, último. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

accionar o direito de preferência.========================================== 

“Tesouraria” 

114 -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 27, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 248.549,87 (duzentos 

e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e nove euros e oitenta e sete cêntimos), 

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

                                      a) Dotações Orçamentais ..................................... €   148.819,71 

                                      b) Dotações Não Orçamentais.............................. €     99.730,16 

                                                                               TOTAL  ........................ €   248.549,87 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Edifícios Públicos  e Equipamentos Educativos” 

115 - 310/302/359 - COMPLEXO TURÍSTICO DA BARRAGEM DE VILAR - 

CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CAMPISMO - Auto de Recepção Provisória ====== 

========== Oriundo da Comissão de Recepção da obra em epígrafe, constituída pelo 

Engenheiro Civil, Técnico Superior Principal, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

como representante desta Câmara e pelo Engenheiro JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA 

COELHO, como representante da firma CONSTRUÇÕES DEMO, LDA, presente à 

reunião o auto de recepção provisória, datado de 6 de Fevereiro, último, que nesta acta 

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

se verifica que os trabalhos remanescentes à data da elaboração do Auto de Recepção 

Provisória Parcial, realizado em 23 de Maio de 2002, se encontram executados de 

acordo com o inicialmente previsto e em condições de serem recebidos provisoriamente, 

e ainda que os referidos trabalhos foram concluídos em 9 de Agosto de 2002, data a 

partir da qual deverá ser iniciada a contagem do prazo de garantia, designadamente 

para os efeitos previstos no artigo 210.º, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro.  

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

----- a) Considerar a referida obra recebida provisoriamente; -------------------------------------- 

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do artigo 204.º e 
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seguintes, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro; ---------------------------------------- 

----- c) Que o Engenheiro Civil, Técnico Superior Principal, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, elabore a respectiva conta final, no prazo de 44 dias, nos termos do nº. 1, 

do artº. 201º., do Decreto-Lei acima referido; ---------------------------------------------------------- 

----- d) Que, nos termos e para efeitos do art.º 210.º, do Decreto – Lei n.º 405/93, de 10 

de Dezembro, seja efectuada vistoria para efeitos de extinção da caução e libertação 

das quantias retidas para reforço da garantia. ================================ 

116 - 310/302/379 - EMPREITADA DE ACABAMENTO DE 6 MORADIAS DE 

HABITAÇÃO SOCIAL, NO BAIRRO DA FORMIGA, EM MOIMENTA DA BEIRA - 

Minuta do contrato - Aprovação - Ratificação de Despacho  =================== 

========== Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 1 

de Fevereiro, último, exarada a folhas 63, ponto 055, deste livro de actas, em que foi 

deliberado aprovar e autorizar os trabalhos a mais da empreitada em epígrafe à firma 

CONSTROILOPES – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA., presente à reunião, para 

efeitos de ratificação, nos termos do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, um Despacho do Senhor 

Vice – Presidente, Dr. LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, datado de 16 de Fevereiro, 

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

integrante, a aprovar a minuta do respectivo contrato administrativo adicional. -------------- 

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

o referido Despacho, nos termos e para efeitos da disposição legal atrás citada. ====== 
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117 - 310/302/379 - EMPREITADA DE ACABAMENTOS DE 6 MORADIAS DE 

HABITAÇÃO SOCIAL, NO BAIRRO DA FORMIGA, EM MOIMENTA DA BEIRA - 

Deficiências de execução - Adjudicação de trabalhos ao empreiteiro em obra  ==== 

========== Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 15 

de Fevereiro, último, exarada a folhas 99, ponto 093, deste livro de actas, em que foi 

deliberado que seja dado cumprimento integral ao Despacho do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, exarado na Informação Técnica n.º JP01/DOM/2006, datada de 12 

de Janeiro, último, presente à reunião a Informação n.º JP10/DOM/2006, datada de 20 

de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dele fica a 

fazer parte integrante, com as explicações relativas à proposta de adjudicação dos 

trabalhos deficientemente executados pelo anterior empreiteiro, no montante de € 

12.312,00 (doze mil, trezentos e doze euros), propondo um ajuste directo nos termos da 

alínea c), do n.º 1, do artigo 136.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ----------------- 

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

----- 1. Nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º, do Código do 

Procedimento Administrativo, proceder, por escrito, à audiência prévia da empresa JOSÉ 

DA CRUZ BERNARDES, relativamente às questões levantadas na informação técnica 

em análise, em particular no que respeita à intenção de se proceder à compensação dos 

créditos e débitos apurados e também ao recurso às cauções prestadas, face ao 

comprovado incumprimento da referida empresa, consubstanciada no Auto de Posse 

Administrativa da Obra; --------------------------------------------------------------------------------------
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----- 2. Face às razões invocadas na informação técnica, autorizar, excepcionalmente, a 

adjudicação, por ajuste directo, dos trabalhos deficientemente executados, nos termos 

da alínea c), do n.º 1, do artigo 136.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, à 

empresa CONSTROILOPES – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA, no montante de 

€ 12.312,00 (doze mil e trezentos e doze euros), devendo ser notificada esta empresa 

para, nos termos do nº. 2, do artigo 110º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, 

prestar caução de 5% do valor da adjudicação, com vista à celebração do respectivo 

contrato. ============================================================ 

118 - 310/302/379 - EMPREITADA DE ACABAMENTOS DE 6 MORADIAS DE 

HABITAÇÃO SOCIAL, NO BAIRRO DA FORMIGA, EM MOIMENTA DA BEIRA - 

Pedido de prolongamento da prorrogação do prazo ========================= 

========== No seguimento do pedido formulado pela firma adjudicatária da obra 

referenciada em epígrafe, CONSTROILOPES – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, 

LDA., presente à reunião o ofício,  datado de 23 de Fevereiro, último, registado nesta 

Câmara Municipal sob o nº. 1554, no dia 24 do mesmo mês, com o seguinte teor: --------- 

----- “CONSTROILOPES L.da, com sede na localidade de Segões, adjudicante da 

empreitada, Acabamento de Seis Moradias do Bairro Social no Bairro da Formiga em 

Moimenta da Beira, vem por este meio solicitar a V.ª Ex.ª a prorrogação do prazo de 

execução da empreitada por mais 3 meses, devido ao facto de ter sido necessário 

realizar trabalhos imprevistos”. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito e relativamente ao assunto em questão, os Serviços Técnicos prestam a 
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seguinte informação: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “A presente Empreitada, foi consignada em 2005/10/19, com um Prazo de execução 

de 4 meses, pelo que o mesmo findou em 2006/02/19. --------------------------------------------- 

----- Até ao momento o Empreiteiro em causa ainda nada participou de forma escrita das 

razões do atraso que se verifica, no entanto é do meu conhecimento este facto, não 

invalidando de ser solicitado pelo Empreiteiro uma Prorrogação do Prazo de Execução 

da Empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Este facto já foi participado verbalmente ao Empreiteiro em causa, nomeadamente 

no dia 17 do corrente mês”. --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face às circunstâncias e conhecido o histórico desta obra, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 2, do artigo 151.º, do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março, conceder uma prorrogação graciosa do prazo de execução por 

mais 60 (sessenta) dias, à empresa CONSTROILOPES – SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES, LDA. ================================================= 

  03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

119 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

de actas n.º 123, e em cumprimento do disposto no n.º3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, 
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de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a seguir 

se identificam "PROCESSOS SIMPLES", "PROCESSOS SIMPLES COM 

CONDICIONANTES", "PROCESSO SIMPLES INDEFERIDO" e "PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA" que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências 

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

Novembro, foram objecto de decisão: -------------------------------------------------------------------- 

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

----- JOÃO FORMOSO DOS SANTOS, para acabamentos de uma casa de habitação, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cascalheira", Freguesia de Baldos, a 

que se refere o Proc.º n.º 41.06; --------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL DÁRIO DE JESUS CORREIA, para acabamentos da sua casa de 

habitação, sita na Rua da Estrada, na Vila de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 52.06. -- 

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

----- CARLOS MIGUEL PEREIRA LEITÃO, para reparação de um telhado, rebocos e 

pinturas da sua casa de habitação e ocupação da via pública em 60 m2, sita na 

localidade de Vide, Freguesia de Vila da Rua, devendo o requerente respeitar as 

indicações referidas na informação técnica n.º 25-OS/DPOM/2006,  a que se refere o 

Proc.º n.º 40.06. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- JOÃO DUARTE MARQUES, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área 

de 20 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Rebelho", Freguesia de 
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Peva, a que se refere o Proc.º n.º 390.05, em virtude de não cumprir os afastamentos, 

de acordo com o art.º 8.º, do PDM - Plano Director Municipal. ------------------------------------ 

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

----- AVELINO CASIMIRO ALVES, para alteração e ampliação de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Lage dos Fins", nesta Vila 

de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 417.05; ---------------------------------------- 

----- LUIS MANUEL SIMÕES MARTINHO, para remodelação, ampliação e legalização 

de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Soutinho", Freguesia de Aldeia de Nacomba, a que se refere o Proc.º n.º 16.06. ---------- 

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

120 – 360/338/434.02 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar ========================================================== 

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

21 de Outubro de 2002, exarada a folhas 303, ponto 314, do livro de actas n.º 105, em 

que foi deliberado solicitar ao Senhor ANTÓNIO SALGUEIRO FONSECA ALVES que 

deveria fazer o pedido respeitando a área mínima de 45 m2, relativamente à construção 

de um armazém destinado a arrumos, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Alto de Fornos", na Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, 

acompanhado da resposta, por escrito, do seguinte teor: ------------------------------------------

----- "(...) no que diz respeito à construção de um anexo para arrumos sito no lote n.º6, 

Beira de Paradinha em Moimenta da Beira, apresentar peças desenhadas alteradas de 
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acordo com as obras efectuadas e requerer a reapreciação do projecto. Para o efeito 

juntam-se novos elementos para uma melhor apreciação. ----------------------------------------- 

----- Mais se informa que está prevista uma alteração ao loteamento, de forma a permitir 

o aumento da área de construção prevista para anexos, alguns já efectuados no 

loteamento objecto da pretensão". ------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 22-OS/DPOM/05, 

datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade,  sugerir ao requerente que 

converta a sua pretensão para 45m2, ainda que esta área não esteja prevista no 

regulamento do loteamento, razão para a qual deverá associar-se aos proprietários dos 

lotes vizinhos, tendo em vista a apresentação da competente alteração ao loteamento 

que possa enquadrar as diversas pretensões. ================================ 

121 – 360/338/663.03 – OBRAS PARTICULARES – Libertação da garantia bancária  

========== Oriundo do Senhor FERNANDO AUGUSTO CALÇADA XAVIER, presente 

à reunião um requerimento do seguinte teor: ---------------------------------------------------------- 

----- "(...) na qualidade de proprietário do processo de obras particulares n.º 

360/338/663.03, vem desta forma, requerer a V. Ex.ª, que se digne mandar libertar na 

sua totalidade a garantia bancária n.º 316, prestada a favor desse município, por forma a 
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garantir as infra-estruturas em frente do terreno da obra de reconstrução de uma 

moradia bifamiliar, que levou a efeito na Rua do Quarto, na freguesia e concelho de 

Moimenta da Beira". ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: ---------------- 

----- "A presente informação surge no seguimento do pedido de libertação da sua 

totalidade da garantia bancária n.º316, prestada a favor do Município. -------------------------

----- Assim, no seguimento do despacho do Sr. Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

DR. Jorge Costa, de 2006/02/09, no qual consta " (...) averiguar e informar esta 

pretensão". ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Após deslocação ao local verificou-se que os passeios e arruamento se encontram 

em boas condições". ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dado que  os passeios e arruamento se encontram em boas 

condições, a Câmara deliberou, por unanimidade, libertar na totalidade a referida 

Garantia Bancária. =====================================================    

122 – 360/338/355.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

07 de Dezembro de 2005, exarada a folhas 148, ponto 167, do livro de actas n.º 123, em 

que foi deliberado comunicar ao Senhor ANTÓNIO DUARTE para proceder às 

respectivas alterações, relativamente a uma habitação sita no lugar denominado "Carril", 
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na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, 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 45-SV/DPOM/06, 

datada de 20 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

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

desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade,  disponibilizar-se para aceitar a 

Declaração similar à já apresentada, devendo a mesma expressar que o proprietário 

admite a abertura de vãos na parte da construção referenciada na ampliação que 

contém apenas pequenas janelas frestadas. ================================= 

123 – 360/338/393.04 – OBRAS PARTICULARES – Alteração de um posto de 

abastecimento de combustíveis ========================================= 

========== Oriundo da Firma TOTAL PORTUGAL PETROLEOS, AS, presente à 

reunião o projecto de alterações de um posto de abastecimento de combustíveis, que 

pretende levar a efeito na Av. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira. ----------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 37-RJ/DPOM/05, 

datada de 02 do corrente mês em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

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

124 – 360/338/520.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades- 

Reabilitação de uma habitação unifamiliar ================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar ao Senhor RUI MIGUEL 

FERREIRA ANTUNES os projectos de especialidades devidamente assinados e 

rubricados, relativamente à reabilitação de uma habitação unifamiliar, sita no Fundo do 

Povo, na Vila de Leomil, presentes à reunião os referidos projectos de acordo com o 

solicitado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 40-RJ/DPOM/06, 

datada de 07 de Fevereiro, último  em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença. ================================= 

125 – 360/338/207.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

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

Senhor JOÃO CORREIA BATISTA, relativamente à alteração de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Abrunhais", Freguesia  de 
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Leomil, presente à reunião o projecto 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 42- RJ/DPOM/06, 

datada de 09 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

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

favorável, com condicionantes.----------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente entregar os elementos referidos na informação 

técnica, aquando da entrega dos projectos de especialidades. ==================== 

126 – 360/338/225.05 – OBRAS PARTICULARES – "Processo Simples" - Com 

condicionantes ====================================================== 

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

19 de Setembro de 2005, exarada a folhas 213, ponto 212, do livro de actas n.º 122, em 

que foi deliberado que a DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, juntasse todos os antecedentes pertencentes à Senhora MARIA ALICE 

FERNANDES NATÁRIO DE LOURENÇO CAIADO, relativamente à colocação de lages 

e reparação do telhado da uma casa de habitação, sita na localidade de Soutosa, 

Freguesia de Peva, presente à reunião o processo, acompanhado da informação n.º 

7/06, da Técnica de 1.ª Classe, MARIA DE LOURDES DE MOURA LOUREIRO, que 

nesta acta se encontra integralmente transcrita e dela faz parte integrante em que 

descreve os diversos procedimentos dos processos de obras n.ºs 353.03, 74.04 e 
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225.05. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando todo o historial deste processo, concretamente o 

projecto de arquitectura apresentado a esta Câmara, para efeitos de reconstrução de 

uma habitação unifamiliar, a que corresponde o processo n.º 353.03, e na sequência da 

deliberação tomada em reunião realizada em 15 de Dezembro de 2003, tendo em vista a 

atenta colaboração do Executivo para uma adequada e oportuna resolução, a Câmara 

deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, solicitar mais uma vez à requerente os elementos 

referidos no ofício n.º 188, datado de 14 de Janeiro de 2004, para que o processo seja 

instruído nos termos legais e regulamentares, a fim de ser submetido à apreciação do 

IPPAR - Instituto Português do Património Arquitectónico, dado que já estava em curso o 

Processo de Classificação do Imóvel da Casa Aquilino Ribeiro, dependências anexas a 

terrenos a esta ligados, bem como da área de protecção que abrange o edifício da 

requerente. ========================================================== 

127  –  360/347/05.05 –  LOTEAMENTOS PARTICULARES - Operação de loteamento 

- Resposta à audiência do interessado ==================================== 

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

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

LACTICÍNIOS DO PAIVA, S. A, relativamente ao projecto da operação de loteamento, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Fragas da Forca", nesta Vila de 

Moimenta da Beira, presente à reunião o processo acompanhado da resposta, por 
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escrito, em peças desenhadas. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 8 - LS/DPOM/06, 

datada de 08 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

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

desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os antecedentes do processo, que implicam conhecer a 

legitimidade dos titulares deste terreno, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar 

ao Gabinete Jurídico a análise da escritura de compra e venda do lote n.º 1, a que se 

refere o alvará de loteamento n.º 4/82,  pela Empresa Lacticínios do Paiva, Limitada, e 

as suas implicações com a proposta do loteamento agora apresentada, que desvirtua o 

objecto da venda, para além de serem postos em causa as áreas vendidas e a garantia 

dos respectivos acessos públicos. ========================================= 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

128 - 130/999/000 – PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO – Pedido do recinto, por parte 

da “Casa do Benfica – Concelho de Moimenta da Beira”, tendo em vista a 

realização do Torneio de Futebol de Salão “Fair Play” ======================= 

========== Oriundo da Casa do Benfica do Município de Moimenta da Beira, presente 

à reunião um ofício, datado de 13 de Fevereiro, último, solicitando a reserva das 

instalações do Pavilhão Gimnodesportivo todas as Sextas-Feiras e Sábados a partir de 7 
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de Abril, durante cerca de 2 meses. Acresce, ainda, que a referida Instituição solicita a 

isenção das taxas de utilização. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da Chefe de Secção de Apoio Administrativo, da 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CLEMENTINA CASIMIRO ALVES, a 

mesma prestou a seguinte informação:------------------------------------------------------------------ 

----- “Dando cumprimento ao despacho do Sr. Presidente, datado de 16 do corrente mês, 

cumpre-me informar que é possível satisfazer o pedido, relativamente à cedência das 

instalações do Pavilhão Gimnodesportivo para as Sextas-Feiras e Sábados, a partir do 

próximo dia 7 de Abril, com a duração de cerca de dois meses.---------------------------------- 

----- Quanto a uma possível isenção de pagamento, não está previsto no clausulado do 

protocolo nem do regulamento das condições de utilização, pelo que, deixamos à 

consideração superior a possível solução.-------------------------------------------------------------- 

----- Lembramos ainda, apenas que é necessário encontrar forma de garantir a vigilância 

e limpeza das instalações conforme protocolo.”-------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os elevados custos sociais que a Câmara Municipal tem 

assumido, agora incomportáveis face à difícil situação económica e financeira do 

Município, torna-se necessário e urgente proceder à Revisão do Regulamento das 

Condições de Utilização do Pavilhão Gimnodesportivo e também do respectivo Protocolo 

de cedência. Neste contexto, a Câmara, deliberou, por unanimidade, aplicar as taxas 

previstas no Regulamento para a utilização do referido Pavilhão, a todos os pedidos 

feitos a partir do início do corrente ano. ===================================== 
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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 n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

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

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

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

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

12H40. ============================================================= 

 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


