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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM ONZE DE MARÇO DO ANO DE 

DOIS MIL E NOVE ==================================================== 

ACTA Nº. 06/09 

========== Aos onze dias do mês de Março 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” 

153 – 110/195/000 – CONFRARIA AQUILINIANA – Declaração de aceitação de 

participação nos órgãos sociais ========================================= 

========== Oriundo da CONFRARIA AQUILINIANA, com sede em Viseu, presente à 

reunião um ofício, sem referência, datado de 27 de Fevereiro, último, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a enviar uma 

proposta de lista candidata aos seus Órgãos Sociais, da qual faz parte esta Câmara 

Municipal no “Conselho Verificador”, solicitando a devolução da declaração de aceitação 

devidamente assinada, que, para o efeito, anexa. ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a lista proposta, 

aceitando integrar o órgão indicado. =======================================  

154 – 120/131/000 – BENS IMÓVEIS – Artigo 76.º CIMI – Nomeação de Perito para 

integrar a Comissão de Avaliação ======================================= 

=========== Oriundo do SERVIÇO DE FINANÇAS DE MOIMENTA DA BEIRA, 

presente à reunião, um “fax”, datado de 09 do corrente mês, registado nesta Câmara 

sob o n.º 2062, em que, pelos motivos ali descritos, e para efeitos do cumprimento do 

disposto no n.º 2, do artigo 76.º, do CIMI, solicita a nomeação de um vogal, para 

constituir uma Comissão das 2.ªs Avaliações de Imóveis. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear, para o efeito, como 

seu representante, o Técnico Superior desta Câmara Municipal, Engenheiro Civil, JOÃO 

PEDRO MARQUES RODRIGUES. ======================================== 
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155 – 120/141/200 – DIRECÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO CENTRO – Petição 

pela permanência da sede dos respectivos serviços em Coimbra ============== 

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

25 de Fevereiro, último, exarada a folhas 130, ponto 109, deste livro de actas, em que foi 

deliberado tomar conhecimento da posição dos trabalhadores da entidade supra 

referenciada, presente à reunião um “e-mail”, datado de 17 do Fevereiro, último, a 

informar o endereço electrónico para assinar a petição pela permanência da sede dos 

serviços da Direcção Regional de Economia do Centro, na cidade de Coimbra. ------------- 

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

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

156 – 380/374/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA – Actos de 

Vandalismo  – Exposição ============================================== 

========== Oriundo da JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA, presente 

à reunião o ofício nº. 492/JF, datado de 10 de Fevereiro, último, que nesta acta se 

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

pelas razões ali descritas, face à vaga de vandalismo que assola a Vila de Moimenta da 

Beira, sugere que haja mais policiamento nas ruas, com vista a por termo ao clima de 

insegurança. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do conteúdo do ofício da referida 

Autarquia e corrobora da preocupação aí manifestada, dado que a frequência destes 

actos têm vindo a aumentar significativamente, solicitando à GUARDA NACIONAL 
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REPUBLICANA que sejam tomadas medidas tendentes a reforçar adequadamente a 

segurança de bens e cidadãos do Município. ================================= 

“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

157 - 110/195/008 – 160/999/000 – TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS – 1º. Semestre 

de 2009 – Conhecimento =============================================== 

======== Oriundo da Empresa ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, 

presente à reunião um oficio, com a referencia OF/866/09, datado de 12 de Fevereiro, 

último, dando conta da metodologia e os valores que iriam ser aplicados no cálculo da 

taxa de recursos hídricos no 1º. Semestre do ano de 2009. --------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao GABINETE DO AMBIENTE, o mesmo prestou a informação 

com a referência MJCL 09/08, datada de 18 de Fevereiro, último, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que o 

preço devido ao pagamento da referida taxa não vai variar, no que diz respeito ao 

abastecimento de água potável, mas irá diminuir 0,0003 €/m3 pelas águas residuais. ----- 

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

158 - 150/158/000 – PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

de actas 123, em que foram aprovadas as delegações e sub-delegações de 

competências fixadas pelo Despacho da Presidência, datado de 03 de Novembro de 
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2005, e em cumprimento ao disposto do nº. 3, do art.º. 65º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

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

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

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

----- AGÊNCIA FUNERÁRIA “SILÊNCIO DO MUNDO” – Sita no Largo do Tabolado, 

nesta Vila, para colocação de uma tabuleta com dizeres em frente ao seu 

estabelecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

159 – 150/990/000 – TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO – Elaboração 

de Contratos Administrativos de Empreitadas de Obras Públicas e Aquisição de 

Bens e Serviços – Cessação do pagamento de taxa - Comunicação da Assembleia 

Municipal =========================================================== 

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

19 de Novembro de 2008, exarada a folhas 125, ponto 113, do livro de actas 135, 

presente à reunião o ofício nº. 3, datado de 27 de Fevereiro, último, da Assembleia 

Municipal informando que, em sua sessão ordinária, realizada na mesma data, foi 

deliberado aprovar o pedido de cessação da taxa referenciada em epígrafe, nos precisos 

termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ---------------------------------------- 

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

os procedimentos administrativos legais e regulamentares, que visem a cessação do 

pagamento da referida taxa. ============================================= 
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02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

160 - 210/202/000 – PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE 

DÍVIDAS DO ESTADO – Programa Pagar a Tempo e Horas – Resoluções do 

Conselho de Ministros n.ºs 34/2008, de 22 de Fevereiro e 191-A/2008, de 27 de 

Novembro – Comunicação da Assembleia Municipal ======================== 

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

14 de Janeiro, último, exarada a folhas 5, ponto 3, deste livro de actas, em que foi 

deliberado submeter a proposta de adesão e de contratação do empréstimo referenciado 

em epígrafe à aprovação da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício n.º 4, 

datado de 27 de Fevereiro, último, deste órgão deliberativo, informando que, em sua 

sessão ordinária, realizada naquela data, foi deliberado aprovar o pedido de adesão e 

contratação supra referenciado. --------------------------------------------------------------------------- 

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

161 - 210/202/000 – PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE 

DÍVIDAS DO ESTADO – Programa Pagar a Tempo e Horas - Resoluções do 

Conselho de Ministros n.ºs 34/2008, de 22 de Fevereiro e 191-A/2008, de 27 de 

Novembro  - Aprovação da Minuta de Contrato de Empréstimo com o Estado 

Português=========================================================== 

========== No seguimento da tomada em reunião ordinária, realizada em 14 de 

Janeiro, último, exarada a folhas 5, ponto 3, deste livro de actas, em que foi deliberado 
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aprovar a adesão ao referido financiamento junto da Direcção Geral do Tesouro, para 

um empréstimo no montante de € 1.911.544,00 (um milhão, novecentos e onze mil, 

quinhentos e quarenta e quatro euros), presente à reunião o respectivo processo, 

acompanhado da minuta de contrato de empréstimo a celebrar entre esta Autarquia e o 

Estado Português, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, para efeitos de aprovação. ---------------------------------------------------- 

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

APROVAR as clausulas contratuais da referida minuta do contrato de empréstimo, 

devendo, para o efeito, ser dado cumprimento às formalidades com vista à sua 

concretização, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respectiva assinatura. === 

162 - 210/202/000 – PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE 

DÍVIDAS DO ESTADO – Programa Pagar a Tempo e Horas - Resoluções do 

Conselho de Ministros n.ºs 34/2008, de 22 de Fevereiro e 191-A/2008, de 27 de 

Novembro  - Aprovação do Contrato de Empréstimo com a Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo do Vale do Távora e Douro, C.R.L. ========================== 

========== No seguimento da tomada em reunião ordinária, realizada em 14 de 

Janeiro, último, exarada a folhas 5, ponto 3, deste livro de actas, em que foi deliberado 

aprovar a adesão ao referido financiamento junto da Direcção Geral do Tesouro, 

seleccionando a proposta da “CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA”, para um empréstimo 

no montante de € 2.867.317,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, trezentos 

e dezassete euros), presente à reunião o respectivo processo, acompanhado do 
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contrato de empréstimo a celebrar entre esta Autarquia e a instituição de crédito 

referenciada em epígrafe, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela 

fica a fazer parte integrante, para efeitos de aprovação. -------------------------------------------- 

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

APROVAR as clausulas contratuais da referida minuta do contrato de empréstimo, 

devendo, para o efeito, ser dado cumprimento às formalidades com vista à sua 

concretização, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respectiva assinatura. === 

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

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

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

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

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

163 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Associação de 

Desenvolvimento Rural “Os Lobos Uivam” – Candidatura para o ano de 2009 – 

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

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

candidatura com vista à atribuição de apoio financeiro, destinado a diversas actividades, 

apresentando para o ano de 2009, um orçamento no valor de € 22.000,00 (vinte e dois 

mil euros), e a previsão de uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, no 

montante de € 13.500,00 (treze mil e quinhentos euros), destinado a diversas 
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actividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela Comissão de Análise de Candidaturas, nomeada em 

reunião de Câmara, realizada em 09 de Maio de 2007, que emite parecer no sentido de 

ser atribuído uma comparticipação no montante até € 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e 

cinco euros), sendo também referido no parecer que a candidatura está devidamente 

instruída nos termos regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. ------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 18 de 

Fevereiro, último, existia um saldo disponível de € 310.905,90 (trezentos e dez mil, novecentos e cinco 

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

código 05 e n.º 18/2008, com a dotação de € 19.445,00 (dezanove mil, quatrocentos e quarenta e 

cinco euros), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 308, no valor de € 13.500,00”. ------------ 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação um 

apoio financeiro no montante de € 4.250,00 (quatro), para os fins propostos, devendo ser 

prioritariamente liquidada a dívida do ano anterior. ============================= 

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

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

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

164 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Comissão da Igreja 
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Paroquial de Cabaços” – Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição de apoio 

financeiro ========================================================== 

========== Oriundo da Instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado à aquisição de uma 

aparelhagem sonora e respectivo equipamento de apoio, para o Santuário de S. 

Torcato, prevendo, para o ano de 2009, um orçamento no valor de € 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos euros), e a previsão de uma comparticipação financeira da Câmara 

Municipal, no montante de € 6.000,00 (seis mil euros). --------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela Comissão de Análise de Candidaturas, nomeada em 

reunião de Câmara, realizada em 09 de Maio de 2007, que emite parecer no sentido de 

ser atribuído uma comparticipação valor até ao montante de € 1.500,00 (mil e 

quinhentos euros), sendo também referido no Parecer que a candidatura está 

devidamente instruída nos termos regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. - 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/080701, onde, em 28 de 

Janeiro, último, existia um saldo disponível de € 10.909,00 (dez mil, novecentos e nove euros) estando, 

previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.3., código 01 e n.º 23/2008, com a 

dotação de € 7.109,00 (sete mil, cento e nove euros), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 

176, no valor de € 6.000,00”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação um 
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apoio financeiro no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para os fins 

propostos. =========================================================== 

165 – 210/207/000 – Associação de Acordeonistas Távora e Douro Sul – Atribuição 

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

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

ofício para atribuição de apoio financeiro, no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos 

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

integrante, destinado à comparticipar as despesas com as deslocações a França, onde 

pretende divulgar o nome da região. --------------------------------------------------------------------- 

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

apoiar este projecto, no montante de € 1.000,00 (mil euros), devendo ser celebrado um 

Protocolo de Colaboração que preveja a obrigatoriedade de realização de quatro 

espectáculos na área do Município. ======================================== 

166 – 210/207/000 – ISPV – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU – 

Concurso Mentes Brilhantes 2009 – Pedido de apoio financeiro ================ 

========== Oriundo da ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU, presente à 

reunião o ofício n.º 49, datado de 14 de Janeiro, último, solicitando a atribuição de apoio 

financeiro ou material promocional para o “Concurso Mentes Brilhantes”, destinado aos 

alunos dos 1º. e 2º. Ciclos, do Distrito de Viseu, que irá decorrer entre 22 e 29 do 

próximo mês de Maio. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 
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----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 26 de 

Fevereiro, último, existia um saldo disponível de € 3.000,00 (três mil euros), tendo sido feita a nota de 

cabimento com o n.º 365, no valor de € 1.000,00”. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, associar-se a esta iniciativa, 

atribuindo uma comparticipação de € 100,00 (cem euros), destinada a patrocinar um dos 

primeiros prémios deste concurso. ======================================== 

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

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

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

pela 15H00. ========================================================= 

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

========== Quando eram 15H00, pelo Presidente da Câmara, foi reaberta a reunião, 

verificando-se a ausência até ao fim da reunião do Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, que está notificado para comparecer no 

Tribunal Judicial de Moimenta da Beira, na qualidade de testemunha. ============== 

167 – 230/260/000 – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Orçamento para o ano lectivo 2008/2009 =========================== 

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

14 de Janeiro, último, exarada a folhas 12, ponto 8, deste livro de actas, que foi 

deliberado incumbir o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 
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COSTA, para proceder a uma reavaliação da proposta, devidamente articulada com os 

programas já directamente assumidos e financiados pela Câmara Municipal, presente à 

reunião o processo, acompanhado de uma proposta de plano de apoio à educação, do 

Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante,  no montante global de € 

58.721,16 (cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e um euros e dezasseis cêntimos). --- 

----- 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 0102/040301, onde, em 07 de 

Janeiro, último, existia um saldo disponível de € 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos euros), 

estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.1.1. código 03 e n.º 7/2006, com a 

dotação de € 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos euros)”, tendo sido feita a nota de cabimento 

com o n.º 3/2009, no valor de € 25.000,00”. ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento 

Vertical de Escolas de Moimenta da Beira um subsídio no montante de € 36.000,00 

(trinta e seis mil euros), para os fins propostos, a liquidar em duodécimos de € 3.000,00 

(três mil euros), no período de doze meses. ================================== 

168 - 230/260/000 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2009 – 

1ª. e 2ª. Alterações – Conhecimento ====================================== 

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

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

folhas 3, ponto 004, do livro de actas 123, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do 
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artigo 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, presentes à reunião as 1ª. e 2ª. Alterações ao Orçamento e às Grandes 

Opções do Plano, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a 

fazer parte integrante, aprovadas por Despachos do Senhor Presidente da Câmara, 

respectivamente datados de 13 de Janeiro e 10 de Fevereiro, últimos. ------------------------ 

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

169 – 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 Fevereiro, último, que 

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

montante de € 1.026.070,86 (um milhão, vinte e seis mil e setenta euros e oitenta e seis 

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

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

170 – 130/150/000 - CONTROLE E GESTÃO DE VIATURAS – Acidente com a 

viatura BMW 17- 91-HL ================================================ 

========== Presente à reunião o processo respeitante ao acidente da viatura acima 

identificada, ocorrido em 09 de Janeiro, último, acompanhado dos ofícios da companhia 

de seguros, AÇOREANA SEGUROS, dando conta dos valores de indemnização e da 

respectiva reparação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 
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171 – 130/151/100 – JOAQUIM FRANCISCO PEREIRA VIEIRA – Cedência de 

espaço para a via pública – Pedido de indemnização ======================== 

========== Oriundo do Senhor JOAQUIM FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, residente 

em Prados de Cima, Freguesia da Rua, presente à reunião uma carta, datada de 04 de 

Fevereiro, último, informando que há cerca de quatro ou cinco anos foi contactado pela 

Junta de Freguesia da Rua, no sentido de ceder um espaço ocupado por um patim, com 

uma área de 11/12 m2, incorporado numa casa antiga, para ser integrado na via 

pública, tendo solicitado, como contrapartida, uma indemnização no valor de € 1.500,00 

(mil e quinhentos euros), que até à data não recebeu. ---------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/07010401, onde, em 13 

de Fevereiro, último, existia um saldo disponível de € 220.337,35 (duzentos e vinte mil, trezentos e 

trinta e sete euros e trinta e cinco cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

objectivo 2.4.2., código 02 e n.º 2/2007, com a dotação de € 20.540,28 (vinte mil, quinhentos e 

quarenta euros e vinte e oito cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 279, no valor 

de € 1.500,00”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o benefício público obtido pelo alargamento do 

arruamento principal desta localidade, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder 

ao requerente uma indemnização no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), 

pela área cedida ao espaço público. ======================================= 

172 – 130/151/100 – AQUISICÃO DE PRÉDIO RÚSTICO SITO NO BAIRRO DA 
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CORUJEIRA, EM MOIMENTA DA BEIRA ================================== 

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

28 de Janeiro, último, exarada a folhas 51, ponto 45, deste livro de actas, que foi 

deliberado propor ao Senhor JOSÉ CÂNDIDO SOARES, na qualidade de proprietário, o 

preço global de € 20.150,00 (vinte mil, cento e cinquenta euros), a pagar em duas 

prestações, para aquisição de uma parcela de terreno, com a área de 4.000 m2, e 

compensação pelo abate de alguns castanheiros existentes, presente à reunião uma 

carta, datada de 13 de Fevereiro, último, do referido proprietário, informando que os co-

proprietários do referido prédio rústico aceitam a proposta apresentada por esta Câmara 

Municipal, devendo o pagamento da 1.º prestação ser efectuado no acto da assinatura 

da escritura de compra e venda e a 2.ª prestação ocorrer dois meses após o 

recebimento da 1.ª. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que os proprietários aceitam a proposta feita pela 

Câmara, a mesma deliberou, por unanimidade, concretizar a aquisição da referida 

parcela de terreno, devendo ser celebrada a respectiva Escritura Pública de Compra e 

Venda. ============================================================= 

173 – 130/151/200 – AUTO REPARADORA VILARINHO GOMES, LDª – Parque 

Industrial de Moimenta da Beira – Lote 24-B =============================== 

========== Oriundo da Firma referenciada em epígrafe, presente à reunião um ofício, 

sem número e sem data, registado em 09 de Fevereiro, último, sob o n.º 1156, 

informando que é proprietária de um lote de terreno no Parque Industrial, que é ocupado 
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quase na totalidade por um pavilhão. Nesse sentido, face à perspectiva de expansão da 

empresa, solicita que esta Câmara Municipal accione a cláusula de reversão do lote 

contíguo n.º 24-B, propriedade da firma Agrodemo – Veículos e Transportes Unipessoal, 

Lda., com vista a que o mesmo lhe possa vir a ser alienado sob a forma de ajuste 

directo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da SECÇÃO DE APROVIONAMENTO E 

PATRIMÓNIO, a mesma prestou a informação n.º NAJUR/06/2009, datada de 11 de 

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

fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali expostos, informa que, caso a Câmara 

Municipal pretenda exercer o direito de reversão, terá de accionar a via judicial, em 

virtude de o lote se encontrar já registado em nome da Firma Agrodemo, na 

Conservatória do Registo Predial ------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, considerando: ---------------------------------------------------------------------------------- 

a) Que a empresa AGRODEMO adquiriu o referido lote n.º 24-B, no Parque Industrial, 

há cerca de dez anos, sem nunca ter realizado qualquer investimento; ----------------------- 

b) Que este facto constitui motivo de reversão do lote a favor da Câmara Municipal, nos 

termos dos nºs. 4 e 9, do Ponto VIII, do Regulamento do Parque Industrial; -----------------

c) Que a Câmara pretende desenvolver uma nova fase de ampliação do referido Parque 

Industrial, tendo em vista viabilizar novos investimentos emergentes; -------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à empresa 

AGRODEMO a restituição do referido lote a seu favor, devolvendo-lhe o preço que foi 
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pago no montante de € 7.541,00 (sete mil, quinhentos e quarenta e um euros), pela 

escritura de compra e venda nº. 12/99, de 9 de Setembro de 1999, devendo a resposta 

ser dada no prazo máximo de trinta dias, a contar da data da notificação, sob pena de 

serem accionados os mecanismos legais para a reversão do lote à posse e titularidade 

da Câmara Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar a referida empresa que a 

Câmara se compromete a ceder um lote, em idênticas condições, quando estiver 

concretizada a ampliação do Parque Industrial. ===============================  

174 – 130/997/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Medidas excepcionais de Contratação Pública ============================= 

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

Circular n.º 17/2009-SF, datada de 06 de Fevereiro, último, informando que naquela 

data foi publicado o Decreto-Lei n.º 34/2009, que aprova as medidas excepcionais de 

contratação pública, a vigorar em todo o território nacional, durante os anos de 2009 e 

2010, com vista à rápida execução dos projectos de investimento público, nos seguintes 

eixos comunitários: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 a) Modernização do parque escolar; ---------------------------------------------------------------------------- 

b) Energias renováveis, eficiência energética e redes de transporte de energia; --------------------------- 

c) Modernização da infra-estrutura tecnológica – Redes de Banda Larga de Nova Geração; --------------- 

d) Reabilitação urbana. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 
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“Tesouraria” 

175 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 10, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 136.179,39 (cento e 

trinta e nove mil, cento e setenta e nove euros e trinta e nove cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €   37.096,50 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €   99.082,89 

                                                                               TOTAL ....... € 136.179,39 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

176 - 310/302/174 - BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS 

ARRUAMENTOS URBANOS EM ALVITE – Rua do Outeiro e suas Intersecções - Minuta do 

contrato - Aprovação ================================================== 

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

28 de Janeiro, último, exarada a folhas 59, ponto 52, deste livro de actas, em que foi 

deliberado adjudicar à firma LOPES & IRMÃOS, LDA a empreitada supra citada, no 

montante de € 230.436,93 (duzentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e seis euros e 

noventa e três cêntimos), presente à reunião a minuta do respectivo contrato, que nesta 

acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com vista 
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à sua aprovação, nos termos do artigo 98.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta do 

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

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

177 - 310/302/355 - REPARAÇÕES EM 6 MORADIAS DO TIPO T3 - HABITAÇÃO 

SOCIAL - LEOMIL - Trabalhos a mais - Minuta do contrato adicional - Aprovação == 

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

28 de Janeiro, último, exarada a folhas 62, ponto 54, deste livro de actas, em que foi 

deliberado autorizar a realização de trabalhos a mais, no montante de € 17.550,00 

(dezassete mil, quinhentos e cinquenta euros), presente à reunião a minuta do contrato 

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

integrante, com vista à sua aprovação, nos termos do artigo 116.º, do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta do 

contrato adicional. ===================================================== 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

178 - 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 ========================================= 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

25 de Fevereiro último, exarada a folhas 150, ponto 129, deste livro de actas, em que foi 

deliberado que as propostas das comparticipações financeiras a atribuir, no âmbito dos 

Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas com o valor global das receitas 

próprias das Juntas de Freguesia, 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 de comparticipação pela Câmara Municipal, 

no montante de € 29.757,00 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e sete 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”. -------------------------------------------- 

----- 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 

220.223,39 €, 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 150.140,00 €”. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 
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respectivamente quanto à qualidade técnica do projecto e à dotação orçamental 

disponível, para a realização da referida obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar esta candidatura com um valor elegível de € 59.514,00 (cinquenta e nove mil, 

quinhentos e catorze euros), a que corresponde um valor máximo de comparticipação 

60%, no montante de € 35.708,40 (trinta e cinco mil, setecentos e oito euros e quarenta 

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

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 

de Freguesia, nos termos e condições a acordar entre as partes. ================= 

179 - 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 25 de Fevereiro último, exarada a folhas 151, ponto 130, deste livro de 

actas, em que foi deliberado que as propostas das comparticipações financeiras a 

atribuir, no âmbito dos Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas com o valor 

global das receitas próprias das Juntas de Freguesia, 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 de comparticipação pela 
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Câmara Municipal, no montante de € 9.355,48 (nove mil, trezentos e cinquenta e cinco 

euros e quarenta e oito 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 

229.578,87 €, 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 69.260,00 €”. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo volte à próxima 

reunião, com todos os elementos referentes à anterior candidatura, com vista à 

respectiva decisão de financiamento. ====================================== 

180 - 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 25 de Fevereiro último, exarada a folhas 154, ponto 132, deste livro de 

actas, em que foi deliberado que as propostas das comparticipações financeiras a 
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atribuir, no âmbito dos Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas com o valor 

global das receitas próprias das Juntas de Freguesia, presente à reunião a candidatura 

da Junta de Freguesia de Cabaços, com vista à elaboração do referido Protocolo relativo 

às obras de “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 de comparticipação pela Câmara Municipal, no 

montante de € 21.056,03 (vinte e um mil,  cinquenta e seis euros e três 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”; --------------------------------------------------------------------- 
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----- 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 

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 

254.466,39 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 10, e 

com o nº.11/2009, onde existe uma dotação de 52.100,00 €”. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à qualidade técnica do projecto e à dotação orçamental 

disponível, para a realização da referida obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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aprovar esta candidatura com um valor elegível 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 70%, no montante de € 24.296,50 (vinte e quatro mil, duzentos e 

noventa e seis euros e cinquenta cêntimos), devendo ser deduzido o valor excedido na 

anterior candidatura, ou seja, o valor € 3.240,47 (três mil, duzentos e quarenta euros e 

quarenta e sete cêntimos), pelo que o montante de comparticipação financeira a atribuir 

è de € 21.056,03 (vinte e um mil, cinquenta e seis e três cêntimos). ---------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 

de Freguesia, nos termos e condições a acordar entre as partes. ================= 

181 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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 

25 de Fevereiro último, exarada a folhas 156, ponto 133, deste livro de actas, em que foi 

deliberado que as propostas das comparticipações financeiras a atribuir, no âmbito dos 

Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas com o valor global das receitas 

próprias das Juntas de Freguesia, presente à reunião a candidatura da Junta 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 
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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 de 

comparticipação pela Câmara Municipal, no montante 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 

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 

413.583,53 €, 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: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à qualidade técnica do projecto e à dotação orçamental 

disponível, para a realização da referida obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar esta candidatura com um valor elegível de € 75.000,00 (setenta e cinco mil 

euros), a que corresponde um valor máximo de comparticipação de 50%, no montante 



 FlFlFlFl.210 
______________ 

 
                                                           09.03.11 

 
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 

                                                                   

 

de € 37.500,000 (trinta e sete mil e quinhentos euros). ---------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 

de Freguesia, nos termos e condições a acordar entre as partes. ================= 

182 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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 

25 de Fevereiro último, exarada a folhas 159, ponto 135, deste livro de actas, em que foi 

deliberado que as propostas das comparticipações financeiras a atribuir, no âmbito dos 

Protocolos de Colaboração, venham fundamentadas com o valor global das receitas 

próprias das Juntas de Freguesia, 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 de comparticipação pela Câmara Municipal, no montante de 

€ 36.000,00 (trinta e seis mil euros). ---------------------------------------------------------------------- 

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

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico: “Em termos técnicos, as 
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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 190.466,39 

€, 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 45.495,34, 135.640,00 e 38.660,00 €--

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à qualidade técnica do projecto e à dotação orçamental 

disponível, para a realização da referida obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar esta candidatura com um valor elegível de € 60.000,00 (sessenta mil euros), a 

que corresponde um valor máximo de comparticipação de 60%, no montante de € 

36.000,00 (trinta e seis mil euros). ------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 

de Freguesia, nos termos e condições a acordar entre as partes. ================= 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

183 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 
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========== No seguimento da deliberação tomada na primeira reunião deste 

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

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

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

identificam, ”PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, ”PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES”, PROJECTO DE ARQUITECTURA 

DEFERIDO”, PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO, COM 

CONDICIONANTES”, “PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, 

“PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES”, 

PROJECTOS DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” e 

“PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA LICENÇA” que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 03 do referido mês de Novembro, foram deferidos e indeferidos pelo Senhor 

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

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

----- MANUEL JOÃO FERNANDES TRINTA, para construção de arrumos agrícolas, com 

a área de 45m2, que pretende levar a efeito na Rua do Areal, na Vila de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 16.09; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO SOARES DE MATOS, para construção de arrumos agrícolas, com a área 

de 45m2, que pretende levar a efeito na Rua do Campo da Bola, na localidade de 

Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 17.09; ---------------------------------- 
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----- MARIA DA PIEDADE JESUS PAULA DE SOUSA, para construção de arrumos 

agrícolas, com a área de 41m2 e ocupação da via pública em 3 m2, que pretende levar a 

efeito na Rua do Outeiro, na localidade e Freguesia do Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 

18.09; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- DANIEL PAUL YVES DOUTRE, para construção de arrumos agrícolas, com a área 

de 42m2 e ocupação da via pública em 3 m2, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado “Gandra”, Freguesia de Aldeia de Nacomba, a que se refere o Proc.º n.º 

24.09. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- JOSÉ REBELO DA ROCHA, para construção de um muro de vedação com 85 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Seixo”, Freguesia de Rua, a 

que se refere o Proc.º n.º 254.08, nos termos exigidos na informação técnica n.º 45-

SV/DPOM/09, datada de 20 de Fevereiro, último; ---------------------------------------------------- 

----- JOSEFINA JULIETA DA FONSECA ALMEIDA, para reconstrução de um muro com 

13 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Regadinha”, Freguesia de 

Rua, a que se refere o Proc.º n.º 270.08, nos termos exigidos na informação técnica n.º 

44-SV/DPOM/09, datada de 20 de Fevereiro, último; ------------------------------------------------ 

----- MANUEL RAMOS, para construção de um muro de vedação com 20 metros, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Nogueira”, Freguesia de Sever, a que se 

refere o Proc.º n.º 20.09, devendo o requerente solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

o alinhamento do respectivo muro; ----------------------------------------------------------------------- 
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----- CARLOS ALBERTO RODRIGUES ALEXANDRE, para construção de um muro de 

vedação com 20 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Alto de 

Fornos”, Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 22.09, devendo o 

requerente solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o alinhamento do respectivo muro; --- 

----- CRISTINA CARVALHO GONÇALVES DA MARIANA, para ocupação da via pública 

em 5 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Penedo Gordo”, Freguesia 

de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 26.09, devendo a requerente manter a normal 

circulação do trânsito e dos peões, na via em causa. ------------------------------------------------ 

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

----- ANTÓNIO JOAQUIM DE JESUS SANTOS, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Ribeira”, na localidade de 

Granja do Paiva, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 148.03. -------------------  

PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO, COM CONDICIONANTES: ========= 

----- EMÍLIO AUGUSTO DE JESUS, para reconstrução e ampliação de uma habitação 

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

Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 225.08, devendo o requerente entregar a 

Declaração do Autor do Projecto de arquitectura inicial, bem como o documento de 

legitimidade, devidamente rectificado. ------------------------------------------------------------------- 

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

----- JOSÉ PAULO DOS REIS VIEGAS, para reconstrução e ampliação de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da Costeira, na localidade de Toitam, 
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Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 175.07; ------------------------------------- 

----- CARLOS ALBERTO SEQUEIRA GOMES, para construção de arrumos, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Calvário”, na localidade de Arcas, 

Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 388.07; ------------------------------------------- 

----- ADOLFO FORMOSO DOS SANTOS, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Souto, na localidade e Freguesia de 

Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 393.07; ------------------------------------------------------------ 

----- ANTÓNIO PAIVA MENDES, para reconstrução e ampliação de uma habitação 

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

Sever, a que se refere o Proc.º n.º 1.08. ---------------------------------------------------------------- 

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

----- MARIA DO CÉU DE JESUS DIAS, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado “Abeneira”, na localidade de Granja do 

Paiva, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 126.08, devendo a requerente 

entregar mais um exemplar completo do projecto de águas pluviais. --------------------------- 

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

----- VITOR MANUEL LOPES FERNANDES, para construção de um armazém para 

arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito na Rua do Areal, na Vila de Alvite, a que 

se refere o Proc.º n.º 107.08; ------------------------------------------------------------------------------  

----- AMADEU RIBEIRO FERREIRA, para construção de uma habitação unifamiliar e 

piscina, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Travessa”, Freguesia de 
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Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 158.08. ----------------------------------------------------------- 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE LICENÇA: ================================ 

----- SERAFIM URBANO, para prorrogação de licença por mais um ano, relativamente à 

reconstrução e ampliação de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito, na 

Rua 31 de Janeiro, na Vila de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 305.06. -------------------- 

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

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

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

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

do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, 

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

refere o ponto seguinte está relacionado com a decisão do indeferimento por si 

proferida, no âmbito da competência a que se refere o ponto 183, desta acta. ======== 

184 – 360/338/208.07 – OBRAS PARTICULARES – “ Processo simples”- 

Construção de arrumos agrícolas, com a área de 30m2 - Recurso ============== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL DA CONCEIÇÃO LOPES, presente à reunião 

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

de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que 

nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, 

relativamente  à construção de arrumos agrícolas, com a área de 30m2, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado “Paredes e Freixeda”, Freguesia de Arcozelos. ------ 
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DELIBERAÇÃO: Considerando que já existia no local uma construção que foi apenas 

reparada, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão da nova 

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

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, em Regime de Tempo 

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

185 – 360/338/266.08 – OBRAS PARTICULARES – Processo denominado “Simples” 

– Pedido de substituição de telhado, recuperação de fachadas e janelas ======== 

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

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

DE JESUS VILELA, relativamente à substituição de telhado, recuperação de fachadas e 

janelas de um edifício, que pretende levar a efeito no lote n.º 66, sito na Barragem do 

Vilar, presente à reunião o processo, acompanhado da resposta por escrito, que nesta 

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

DELIBERAÇÃO: Em complemento da deliberação tomada em reunião ordinária 

realizada em 08 de Outubro de 2008, exarada a folhas 7, ponto 007, do livro de actas 

135,  que apenas confere ao Senhor Eduardo de Jesus Vilela, e família directa, 

legitimidade para ocupar a habitação do lote n.º 66, sito na Barragem do Vilar, e, 

eventualmente, realizar obras com prévia autorização da Câmara Municipal, a mesma 

deliberou, por unanimidade, face à situação de destruição parcial da moradia existente, 

realtivamente ao pedido agora apresentado, que o requerente deverá apresentar o 
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respectivo projecto de reconstrução, para que a Câmara possa conceder a respectiva 

autorização e emitir competente parecer técnico. ============================== 

186 – 360/338/319.98– OBRAS PARTICULARES – Alteração de uso de escritório 

para habitação T1 – Alteração da estimativa orçamental ====================== 

========== Oriundo do Senhor JORGE CORREIA BASTARDO, presente à reunião um 

pedido de alteração ao valor da estimativa orçamental, relativamente à alteração de uso 

de escritório para habitação T1, sita na Fracção I, rés-do-chão, no lugar denominado 

“Ónia”, nesta Vila de Moimenta da Beira. ---------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 66-RJ/DPOM/09, 

datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que grande parte do valor atribuído à construção, para 

efeitos de estimativa orçamental, já foi tido em conta na construção inicial, e que esta 

pretensão tem a ver apenas com a alteração de uso, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, que se adopte a percentagem de 40%, a atribuir por metro quadrado, para 

estimativa orçamental estabelecida para habitação corrente. -------------------------------------

----- Mais foi deliberado que este valor e procedimento sejam adoptados em situações 

similares. ============================================================ 

187 – 360/347/7.08 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela === 

========== Oriundo do Senhor AUGUSTO DE JESUS VEIGA, presente à reunião o 
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pedido de destaque de uma parcela de terreno com a área de 515 m2 de um terreno 

com a área total de 2.100 m2, ficando a área restante com 1.585 m2, sita no lugar 

denominado “Martinhalgo”, Freguesia de Leomil. ----------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 35-OS/DPOM/09, 

datada de 10 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a referida parcela 

reúne as condições previstas no n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, pelo que 

poderá ser emitida a respectiva certidão em conformidade. ====================== 

188 – 360/991/6.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA CÂNDIDA BARBOSA PINTO, presente à 

reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade resultante da partilha 

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

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

Ilegal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 33-OS/DPOM/09, 

datada de 10 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 
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favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Cultura” 

189 – 710/701/000 – NÚCLEO CULTURAL DO MUNICÍPIO – Conselho Municipal da 

Juventude – Novo Regime Jurídico – Criação do Órgão ====================== 

========== Oriundo do Gabinete de Apoio ao Presidente, presente à reunião uma 

informação sem número, datada de 16 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com a proposta da 

constituição do Conselho Municipal de Juventude e do respectivo Regulamento do 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o Gabinete Jurídico se 

pronuncie sobre a proposta do regulamento que estabelece o regime jurídico do 

Conselho Municipal de Juventude. ========================================= 

190 – 710/704/000 – MONUMENTOS – “Homenagem aos Ex–Combatentes do 

Ultramar” =========================================================== 

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

11 de Fevereiro, último, exarada a folhas 125, ponto 106, do livro de actas 136, em que 

foi deliberado apoiar apenas uma iniciativa tendente a homenagear os militares falecidos 

na guerra em África, oriundos deste Município, presente à reunião o oficio da Junta de 
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Freguesia de Leomil, com o número 49/09, datado de 20 de Fevereiro, último, que nesta 

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

esclarecer os motivos pelos quais pretende levar a efeito a referida homenagem. ---------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a decisão já tomada 

sobre o assunto, dado que não se alteraram os pressupostos que estiveram na base da 

mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, recomendar bom senso aos 

promotores desta iniciativa, no sentido da promoção de um adequado consenso 

relativamente ao espaço de implantação do monumento, uma vez que a Câmara 

pretende apoiar apenas a realização de um evento. ============================  

191 – 710/713/500 – ACTIVIDADES DESPORTIVAS – Dia das Estrelas – 

Agradecimento ====================================================== 

========== Oriundo da FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL, presente à 

reunião o fax, com a referência GIC 08/09, datado de 02 do corrente mês, a agradecer 

todo o apoio prestado pelos elementos envolvidos no evento realizado no passado dia 

24 de Fevereiro, último, que contribuiu para o enorme sucesso do mesmo. ------------------ 

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

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 



 FlFlFlFl.222 
______________ 

 
                                                           09.03.11 

 
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 

                                                                   

 

Setembro, a qual vai ser assinada pelo Senhor 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 

17H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 


