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

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

ACTA Nº. 06/06 

========== Aos quinze dias 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,  

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA,  ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, JORGE 

DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES 

PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de 

Vice-Presidente da Câmara, que substitui o Senhor Presidente, nos termos do Despacho 

datado de 28 de Outubro de 2005, a que se refere o ponto 003, da acta                                                                                                                          

nº. 22/05, 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  Vice-Presidente foi 

declarada aberta a reunião, quando eram 09H30. ============================= 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

========== 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 Senhor Presidente da Câmara, para participar numa reunião da 

Assembleia Geral das Águas de Trás-Os-Montes e Alto do Douro, em Vila Real. ====== 

01- ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

129 – 020/019/000 – CÂMARA  MUNICIPAL  DE S. FILIPE – Convite  para  participar 

nas Festas do dia do Município e das cidades Solidárias ===================== 

========== Proveniente da Câmara Municipal de São Filipe, em Cabo Verde, presente 

à reunião um Fax com a referência nº. 154/28/2006, datado de 22 de Fevereiro, último, a 

convidar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a participar nas Festas do dia do 

Município e das Cidades Solidárias, a decorrer no próximo mês de Abril. ---------------------

----- A propósito, o Vereador em Regime de Tempo  Inteiro, LUIS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, afirmou que, tendo trocado impressões com o Senhor Presidente da Câmara, 

este manifestou intenção de propor que a comitiva municipal seja constituída por dois 

elementos do Executivo, um de cada bancada, e, ainda, por um elemento da Assembleia 

Municipal a designar pelo seu Presidente, Engº. ANTÓNIO JOSÉ TOJAL REBELO. ------ 

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

Senhor Presidente, tendo, de imediato, os Vereadores do Partido Socialista designado o 

Vereador, ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS para integrar a comitiva. -----------------------

----- Mais foi deliberado solicitar ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal a 
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designação do representante daquele Órgão deliberativo. ----------------------------------------- 

130 – 020/015/008 – PCP – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS =============== 

========== Proveniente do Partido referenciado em epígrafe, presente à reunião o 

ofício com a referência nº. 0303MAIL/06, datado de 23 de Fevereiro, último, que nesta 

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

cópia da Declaração Política apresentada pela Deputada Odete Santos na Assembleia 

da República, sobre a Prostituição. ----------------------------------------------------------------------- 

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

02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

131 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DA RUA – Construção do Caminho 

Agrícola da Barroca, na Granja dos Oleiros - Pedido de subsídio"  ============= 

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

reunião o ofício, sem referência, datado e registado nesta Câmara Municipal em 13 do 

corrente mês,  sob o n.º 1926, solicitando a atribuição de um subsídio de 26.303,22 

(vinte e seis mil, trezentos e três euros e vinte e dois cêntimos), para comparticipação 

da obra acima mencionada.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico – económica 0303/08050102 onde, em 13 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 86.077,17 (oitenta e seis mil, setenta e sete euros e dezassete 
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cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 

2.4.2., código 06 e projecto nº. 26/2004, no montante de € 35.577,17 (trinta e cinco mil, 

quinhentos e setenta e sete euros e dezassete cêntimos).----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o interesse público deste investimento, e 

compreendendo as restrições financeiras da Junta de Freguesia da Rua, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir excepcionalmente a esta autarquia um subsídio de 

26.303,22 (vinte e seis mil, trezentos e três euros e vinte e dois cêntimos), para 

comparticipação dos encargos com a obra referida. =========================== 

132 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SECUNDÁRIA 

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

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

ofício sem número e sem data, registado nesta Câmara Municipal em 03 de Janeiro, 

último, sob o n.º 84, solicitando a atribuição de um subsídio no montante de € 250,00 

(duzentos e cinquenta euros), para financiamento de um equipamento áudio, destinado 

a instalar na sala de convívio daquela Escola .-------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 04/040701 onde, em 09 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 20.000,00 (vinte mil euros).------------------------------------------------------------ 

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

um subsídio de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), destinado a financiar a aquisição 



 FlFlFlFl.145 

______________ 

 
                                                           06.03.15 

 
Livº .  124L ivº .  124L ivº .  124L ivº .  124     

                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 

                                                                   
 

do equipamento áudio pretendido. ======================================== 

133 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL – 

Pedido de subsídio =================================================== 

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

ofício datado de17 de Fevereiro, último, e registado nesta Câmara Municipal em 23 do 

mesmo mês, sob o n.º 1525, solicitando a atribuição de um subsídio para aquisição de 

um equipamento especificamente vocacionado à integração sensorial.------------------------ 

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

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

orgânico-económica 04/040701 onde, em 09 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 20.000,00 (vinte mil euros).------------------------------------------------------------ 

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

um subsídio de € 100,00 (cem euros), para os fins propostos. ==================== 

134 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS LIMITADOS DA VOZ – 

Pedido de subsídio =================================================== 

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

ofício datado de 06 de Fevereiro, último, e registado nesta Câmara Municipal em 20 do 

mesmo mês, sob o n.º 1425, solicitando a atribuição de um subsídio para servir pessoas 

que foram atingidos pelo Cancro da Laringe.----------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 
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orgânico-económica 04/040701 onde, em 09 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 20.000,00 (vinte mil euros).------------------------------------------------------------ 

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

um subsídio de € 100,00 (cem euros), para os fins propostos. ==================== 

135 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DE TEOLOGIA DO 

SEMINÁRIO MAIOR DE LAMEGO – Pedido de subsídio  ====================== 

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

ofício nº. 14/06, datado de 06 de Fevereiro, último, e registado nesta Câmara Municipal 

em 08 do mesmo mês, sob o n.º 1115, solicitando a atribuição de um subsídio para a 

edição de uma obra.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

orgânico-económica 04/040701 onde, em 09 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 20.000,00 (vinte mil euros).------------------------------------------------------------ 

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

adquirir alguns exemplares da obra literária a publicar, devendo, para o efeito, ser 

informado o Executivo do respectivo preço unitário. ============================ 

136 – 210/207/000 – PEDALADAS CLUBE DE CICLOTURISMO – Pedido de subsídio  

========== Oriundo do clube referenciado em epígrafe, presente à reunião o ofício 

datado de 15 de Fevereiro, último, e registado nesta Câmara Municipal em de 27 do 

mesmo mês,  sob o n.º 1612, solicitando a atribuição de um subsídio no montante de € 



 FlFlFlFl.147 

______________ 

 
                                                           06.03.15 

 
Livº .  124L ivº .  124L ivº .  124L ivº .  124     

                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 

                                                                   
 

3.500,00 (três mil e quinhentos euros), para fazer face a despesas com as actividades a 

realizar em 2006, nomeadamente na organização das provas de Cicloturismo e BTT.----- 

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

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

orgânico – económica 04/040701 onde, em 09 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 139.860,75 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta euros e 

setenta e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais no objectivo 2.5.2., código 0101 e projecto nº. 38/2004, no montante de € 

42.250,00 (quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta euros).------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as actividades desenvolvidas pelo Pedaladas Clube de 

Cicloturismo como de interesse na promoção do desporto e do Município, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido clube um subsídio de € 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos euros), destinado a financiar as actividades a desenvolver no ano de 

2006, com especial relevância para os trilhos BTT e a Prova de Cicloturismo “Rotas do 

Demo”. ============================================================= 

137 – 210/207/000 – ESCOLA DE ANDEBOL DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de 

subsídio =========================================================== 

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

ofício datado e registado nesta Câmara Municipal em 06 do corrente mês, sob o n.º 

1758, solicitando a atribuição de um subsídio complementar no montante de € 3.000,00 

(três mil euros), visto que o subsídio anteriormente atribuído não é suficiente para pagar 
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as inscrições relativas à participação no Campeonato Nacional de Iniciados, daquela 

modalidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à SECÇÃO DE CONTABILIDADE, a Técnica Administrativa e 

Financeira, CRISTINA DO CÉU RODRIGUES ROSÁRIO, prestou a seguinte 

informação:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- "Em cumprimento do Despacho do Sr. Presidente, datado de 07 do corrente mês e 

aqui exarado, cumpre-me prestar a seguinte informação: Em reunião de Câmara 

realizada em 09 de Novembro, último, foi deliberado conceder a esta Associação um 

subsídio no montante de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), a pagar em 

duodécimos, a que acresce a assunção do encargo relativo ao Técnico da Federação 

da Andebol de Portugal, e, ainda, a concessão de transportes e isenção das taxas de 

utilização do Pavilhão Gimnodesportivo , cujo valor global ascende a  € 20.500,00". ------ 

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

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

orgânico–económica 04/040701 onde, em 09 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 139.860,75 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta euros e 

setenta e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais no objectivo 2.5.2., código 0101 e projecto nº. 38/2004, no montante de € 

42.250,00 (quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta euros).------------------------------------- 

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

reforçar o subsídio anteriormente atribuído, cujo montante deverá resultar da informação 
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detalhada a prestar pela Escola de Andebol, relativamente ao montante global dos 

custos envolvidos, com esta nova fase do calendário desportivo nacional. =========== 

138 – 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 fica a fazer parte integrante, no 

montante de € 515.615,06 (quinhentos e quinze mil, seiscentos e quinze euros e seis 

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

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

139 – 210/200/400 – PEDIDO DE ISENÇÃO DE SISA – Odete Maria Silva Guedes 

Abreu- Pedido de Reapreciação ========================================= 

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

15 de Fevereiro, último, exarada a folhas 91, ponto 086, deste livro de actas, em que foi 

deliberado indeferir o pedido formulado pela Senhora Odete Maria Silva Guedes Abreu, 

relativamente à isenção de SISA, novamente presente à reunião o processo 

acompanhado de uma carta da requerente, datada de 02 do corrente mês, solicitando a 

reapreciação do processo.---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO, pelo 

Assistente Administrativo, NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, foi elaborada a 

Informação n.º NA/09/2006, de 10 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde é feito o estudo da 
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reapreciação do pedido solicitado.------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor da informação dos Serviços Administrativos, e 

tendo em conta que a anterior decisão da Câmara foi tomada no pressuposto que a este 

pedido de isenção de SISA, se aplicava o disposto nas alíneas a) e b), do nº. 1, do 

artigo 11º., da Lei nº. 171/99, de 18 de Setembro, e, consequentemente, a proposta de 

critérios de reconhecimento prévio de isenção de SISA, que tinha sido aprovada em 

reunião do Executivo, realizada em 02 de Novembro de 2002, o que agora se confirma 

não ser legalmente aplicável, a mesma deliberou, por unanimidade, nesta fase, revogar 

a sua posição anterior, dado que, na data em que o pedido de isenção deu entrada no 

Serviço de Finanças, isto é, em 12 de Março de 2003, não era obrigatório parecer 

vinculativo da Câmara Municipal, com fundamento no disposto no nº 13, do artigo 13º. e 

artigo 15º.-A, do Código do Imposto Municipal de SISA, que se refere exclusivamente à 

aquisição de prédios rústicos destinados à primeira instalação de jovens agricultores 

candidatos aos apoios previstos no âmbito do Decreto-Lei nº 79-A/87, de 18 de 

Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Assim, apesar de, nesta data, por razões alheias à responsabilidade da Câmara, o 

processo ter sido endossado a este órgão executivo, com a indicação que o mesmo 

processo se regula pelo Código do IMT, sendo, por isso, agora, obrigatório a emissão 

de parecer vinculativo da Câmara Municipal, esta deliberou, por unanimidade, emitir 

parecer favorável ao pedido de isenção de SISA, da Senhora ODETE MARIA SILVA 

GUEDES ABREU, reconhecendo pela prática deste acto administrativo um eventual 
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prejuízo financeiro para o Município, por compensação em futuras receitas de IMT, ou 

por processo de qualquer outra natureza. ===================================    

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

“Tesouraria” 

140 -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 14, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 94.507,86 (noventa e 

quatro mil, quinhentos e sete euros e oitenta e seis cêntimos), assim  discriminado:------- 

                                      a) Dotações Orçamentais ..................................... €     9.790,75 

                                      b) Dotações Não Orçamentais.............................. €   84.717,11 

                                                                               TOTAL  ........................ €  94.507,86 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

141 - 310/300/145 - CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS PARA ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ÀS POVOAÇÕES DE TOITAM, VILA CHÂ DE CARIA, MILEU E PORTO DA 

NAVE - Conta Final =================================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 

CARDOSO, presente à reunião a informação com a referência n.º 9 JC.DOM, datada de 

20 de Fevereiro, último, que acompanha a conta final da obra em epígrafe, com o 
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seguinte teor:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Relativamente à empreitada das obras referida em epígrafe e depois de analisado 

o respectivo processo, junto se anexa a conta final da empreitada, a fim de ser aprovada 

pela Câmara Municipal e posteriormente enviada à empresa adjudicatária”. ----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra, 

que deverá ser remetida à firma adjudicatária, nos termos e para efeitos de cumprimento 

do disposto no n.º 1, do art.º 203.º, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro. ==== 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

142 - 310/301/118 - BENEFICIAÇÃO DA E.N. 323, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E 

TABUAÇO – Reunião de 11.Jul.2005 - Auto Rectificativo ===================== 

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

4 de Janeiro, último, exarada a folhas 7 e 8, ponto 006, deste livro de actas, em que foi 

deliberado aguardar o despacho do processo na instância em que decorre, presente 

novamente à reunião o respectivo processo, acompanhado de dois ofícios do Técnico 

Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, com as referências n.ºs 1 e 3 

J.C.DOM, registados nesta Câmara sob os n.ºs 1539 e 1548, respectivamente, com o 

seguinte teor:----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ofício n.º 1 / J.C. DOM “A fim de esclarecer o conteúdo do ofício em epígrafe, tenho 

a informar que considero errado o pedido do parecer jurídico, dado tratar-se de um 

assunto estritamente de gestão de obras. E como é evidente, os juristas nada sabem de 

gestão de obras públicas. -------------------------------------------------------------------------------- 
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----- A informação do signatário de 30 de Agosto de 2005 apresenta a única solução 

técnica – jurídica que se enquadra na situação em causa.” ---------------------------------------- 

----- Ofício n.º 3/ J.C. DOM “Acerca do assunto em epígrafe, comunico a V.Ex.ª que a 

deliberação da Câmara da reunião de 4 de Janeiro de 2005 deve ser rectificada, dado 

que esta tem por fundamento um parecer jurídico, que não corresponde às razões de 

facto e de direito, devendo o Sr. Presidente da Câmara enviar um auto rectificativo para 

o Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu.” -----------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a deliberação tomada 

sobre esta matéria, em sua reunião ordinária realizada em 04 de Janeiro, último. ====== 

143 - 310/301/118 - E.N. 323, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E TABUAÇO - Carta do 

Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, datada de 3 de 

Setembro de 2005 ==================================================== 

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

7 de Dezembro de 2005, exarada a folhas 136 e 137, ponto 151, do livro de actas n.º 

123, presente novamente à reunião o respectivo processo, instruído com todas as 

deliberações já tomadas sobre este assunto, acompanhado de uma carta do Técnico 

Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, com a referência N.º 2 JC.DOM, 

datada de 13 de Fevereiro, último, e registada nesta Câmara sob o n.º 1540, em 23 do 

mesmo mês, com o seguinte teor:----------------------------------------------------------------------- -

----- “No que diz respeito ao assunto em epígrafe, comunico a V.Ex.ª que a deliberação 

da Câmara tem por fundamento um parecer jurídico, o qual não pode suportar uma 
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deliberação do Órgão Executivo, pois a questão em causa é um problema de gestão 

de obras, o que tem fundamentalmente a ver com conhecimentos de Engenharia e não 

de Direito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Órgão Executivo tem de tomar decisões fundamentadas nas razões de facto e de 

direito e não em meros pareceres do Gabinete Jurídico.” ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a deliberação tomada 

sobre esta matéria, em sua reunião ordinária realizada em 7 de Dezembro de 2005. === 

144 - 310/301/217 - CONSTRUÇÃO ENVOLVENTE À ESCOLA C+S - VARIANTE À 

ZONA ESCOLAR - Conta Final ========================================== 

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

4 de Abril de 2005, exarada a folhas 199, ponto 202, do livro de actas n.º 120, em que foi 

deliberado que o Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, 

elaborasse a conta final da obra em epígrafe, presente à reunião a referida conta final, 

acompanhada da informação com a referência N.º 12 JC.DOM, datada de 20 de 

Fevereiro, último, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------ 

----- “No que se refere à empreitada referida em epígrafe e depois de analisados os 

elementos constantes do respectivo processo, junto se anexa a conta final da 

empreitada, a fim de ser aprovada pela Câmara Municipal e posteriormente enviada à 

empresa adjudicatária”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra, 

que deverá ser remetida à firma adjudicatária, nos termos e para efeitos de cumprimento 
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do disposto no n.º 1, do art.º 222.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. =========  

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

145 - 310/302/349 - CONSTRUÇÃO DE 46 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - Conta 

Final =============================================================== 

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

10 de Setembro de 2001, exarada a folhas 149, ponto 119, do livro de actas n.º 102, em 

que foi deliberado que o Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, 

elaborasse a conta final da obra em epígrafe, presente à reunião a referida conta final, 

acompanhada da informação com a referência n.º 10 JC.DOM, datada de 20 de 

Fevereiro, último, com o seguinte teor:------------------------------------------------------------------- 

----- “No que se refere à empreitada referida em epígrafe e depois de analisados os 

elementos constantes do respectivo processo, junto se anexa a conta final da 

empreitada, a fim de ser aprovada pela Câmara Municipal e posteriormente enviada à 

empresa adjudicatária”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra, 

que deverá ser remetida à firma adjudicatária, nos termos e para efeitos de cumprimento 

do disposto no n.º 1, do art.º 203.º, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro. ==== 

146 - 310/302/351 - CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) CAMPOS POLIDESPORTIVOS 

(VILAR, ARCOZELO DA TORRE, LEOMIL E SEVER - Cancelamento da Garantia 

Bancária - Aprovação ================================================= 

========== Oriundo da Firma, FABRIGIMNO – Fabricação de Material de Desporto, 
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Lda., presente à reunião um oficio com a referência n.º 251503, datado de 16 de Janeiro, 

último, registado nesta Câmara Sob o nº. 618, em 23 do mesmo mês, com o seguinte 

teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “ Por ter terminado o prazo de validade da nossa garantia bancária 62.450/95 do 

banco BCP na quantia de 4.736.11€ referente à empreitada supra referenciada, vimos 

solicitar que se digne mandar proceder ao seu cancelamento, afim de evitar débitos 

desnecessários.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao assunto, o Técnico Fiscal da obra, Engenheiro JOÃO PINTO 

CARDOSO, presta a seguinte informação:--------------------------------------------------------------

-----  “ Pode ser libertada a garantia em causa.” ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do art.º 210.º, do 

Decreto – Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, proceder ao cancelamento da referida 

garantia bancária, relativa aos depósitos de garantia efectuados. ================== 

147 - 310/302/352 - EMPREITADA DE ARRANJOS EXTERIORES DO TANQUE DE 

APRENDIZAGEM DE NATAÇÃO DA NOVA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MOIMENTA 

DA BEIRA - Conta Final ================================================ 

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

15 de Fevereiro, último, exarada a folhas 98 e 99, ponto 092, deste livro de actas n.º 

124, em que foi deliberado, que o Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 

CARDOSO, elaborasse a conta final da obra em epígrafe, presente à reunião a referida 

conta final, acompanhada da informação com a referência N.º 11 JC.DOM, datada de 20 



 FlFlFlFl.157 

______________ 

 
                                                           06.03.15 

 
Livº .  124L ivº .  124L ivº .  124L ivº .  124     

                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 Fevereiro, último, com o seguinte teor:--------------------------------------------------------------- 

----- “No que se refere à empreitada referida em epígrafe e depois de analisados os 

elementos constantes do respectivo processo, junto se anexa a conta final da 

empreitada, a fim de ser aprovada pela Câmara Municipal e posteriormente enviada à 

empresa adjudicatária”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra, 

que deverá ser remetida à firma adjudicatária, nos termos e para efeitos de cumprimento 

do disposto no n.º 1, do art.º 203.º, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro. ==== 

148 - 310/302/398 - EMPREITADA DE ESTABELECIMENTO PRÉ-ESCOLAR EM 

ARCOZELOS - Auto de Recepção Provisória ============================== 

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

Técnico Superior Principal, Engenheiro Civil JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

como representante desta Câmara e pelo Engenheiro Técnico Civil, JOÃO RICARDO 

RODRIGUES LOPES, como representante da firma ASCOP – Construção Civil e Obras 

Públicas, Lda., presente à reunião o auto de recepção provisória, datado de 2 do 

corrente mês de Março, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica 

a fazer parte integrante, segundo o  qual se verifica que os trabalhos adjudicados 

referente ao contrato inicial n.º 3/2002, no valor de € 239.168,84 (duzentos e trinta e 

nove mil, cento e sessenta e oito euros e oitenta e quatro cêntimos) e contrato adicional 

n.º 20/2005, no valor de € 9.110,17 (nove mil, cento e dez euros e dezassete), se 

encontram executados de acordo com o inicialmente previsto e em condições de serem 
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recebidos provisoriamente a partir de 20 de Janeiro de 2006. ------------------------------------ 

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 223.º e 

seguintes, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; ------------------------------------------------- 

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

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

do artº. 220º., do Decreto-Lei referido na alínea anterior. ======================== 

149 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 

MUNICIPAL, EM MOIMENTA DA BEIRA - Auto de Medição n.º 5 -  Aprovação ===== 

========== Nos termos e para efeitos da alínea b), do n.º 1, do art.º 18.º, do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, presente à reunião o auto de medição de trabalhos n.º 5, 

da obra em epígrafe, datado de 10 de Fevereiro último, do CONSÓRCIO SANTANA & 

C.ª, S.A., E CONDURIL, S.A., no valor de € 323.006,60 (trezentos e vinte e três mil, seis 

euros e sessenta cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal no montante de € 16.150,33 

(dezasseis mil, cento e cinquenta euros e trinta e três cêntimos), num total de € 

339.156,93 (trezentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e seis euros e noventa e três 

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

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

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo foi sujeito a Visto do Tribunal de Contas, 

tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/07.01.04.06, onde, em 
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10 de Janeiro último, existe uma dotação orçamental disponível de € 926.010,16 

(duzentos e trinta e oito mil, cinco euros e noventa e três cêntimos), estando o mesmo 

previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.5.2, com o Código  0102 e 

Número de Projecto 2002/85, com dotação de € 797.620,00 (duzentos e trinta e oito mil, 

cinco euros e noventa e três cêntimos). ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Auto de 

Medição de Trabalhos, no valor global de € 339.156,93 (trezentos e trinta e nove mil, 

cento e cinquenta e seis euros e noventa e três cêntimos), autorizando o respectivo 

pagamento. ========================================================== 

150 - F01.02.06 - CONSOLIDAÇÃO DA MALHA VIÁRIA INTERMUNICIPAL - E.M. 581-

1 - ENTRE A E.N. 323 E O LIMITE DO CONCELHO DO SATÃO ================= 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 

CARDOSO, presente à reunião a comunicação com a referência N.º 5/ JC.DOM, datada 

de 21 de Fevereiro, último, registado nesta Câmara Sob o nº. 1544, em 23 do mesmo 

mês, com o seguinte teor:------------------------------------------------------------------------------------

----- “Em nome da transparência da Administração Pública e tendo em consideração as 

responsabilidades do signatário, solicito, a V. Ex.ª, que me informe porque razão a 

estrada em causa, a qual não faz parte da “Associação Regional dos Municípios do 

Vale do Távora”, está financiada como pertencendo à referida Associação. ----------------- 

----- Dada a situação concreta, deve ser pedido por V.Ex.ª um parecer jurídico sobre a 

legalidade da situação, para que o signatário possa ser devidamente informado sob 
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o ponto de vista da sua responsabilidade jurídica, na qualidade de Eng.º Fiscal da 

empreitada em causa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Solicito a V.Ex.ª uma resposta urgente, pois há neste momento um auto de 

medição para elaborar e assinar.” ------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, elaborou um 

Despacho, datado de 6 de Março, do corrente ano, com o seguinte teor:----------------------

----- “ Ainda que se me afigure anedótico, ridículo e insólito o objecto deste pedido de 

informação/requerimento, informe-se o funcionário que o contrato-programa financiado 

pela Secretaria de Estado da Administração Local da Direcção-Geral das Autarquias 

Locais, anexou ao respectivo projecto a devida planta de localização, tendo a 

adjudicação respeitado todas as formalidades legais. ----------------------------------------------- 

----- Assim, na senda do conselho que lhe foi dado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu (...) “o arguido deve evitar conflitos e procurar pura e simplesmente exercer a 

sua função pública” (...). ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesta perspectiva, aconselho-o a acompanhar permanentemente a execução da 

obra, registando todo o processo, assinalando eventuais anomalias de carácter técnico 

e, efectuando os respectivos autos, nos termos legais e regulamentares. --------------------- 

----- Mais recomendo que, em vez de perder, e fazer perder tempo, ao signatário e ao 

Executivo, com estas “ridicularias”, deve dar cumprimento eficaz e oportuno aos 

processos e pedidos de informação que lhe são endereçados, nomeadamente, no que 

se refere ao processo da empresa Vicelgon e à recente reivindicação feita pelo actual 
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liquidatário judicial/administrador da insolvência sobre eventuais créditos. -------------------- 

----- Com conhecimento ao Sr. Chefe da DOM para, no futuro, programar e acompanhar 

o serviço deste funcionário, porquanto quase parece que esta Divisão não tem mais 

assuntos e problemas para resolver. --------------------------------------------------------------------- 

----- Também com conhecimento à Câmara Municipal para apreciar a conduta deste 

funcionário, face a todos os antecedentes disciplinares em curso.” ------------------------------   

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

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

========== Quando eram 13H00, o Senhor Vice-Presidente da Câmara interrompeu a 

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

pelas 15H00. ========================================================= 

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

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

reunião. =============================================================  

  03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

151 - 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", "PROJECTO DE 

ARQUITECTURA", "PROJECTOS DE ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES" e 

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

----- MARIA MANUELA DA CONCEIÇÃO DUARTE CARDOSO, para construção de um 

telheiro,  com a área de 34 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Abrunhais", Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 430.05; ------------------------ 

----- MARIA CÉLIA DE ALMEIDA DIAS, para reconstrução de um telhado, com 76 m2, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Outeiro", na localidade de Granja do 

Paiva, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 24.06; ------------------------------------ 

----- ÁLVARO PEREIRA BARRADAS, para construção de uns arrumos, com a área de 

35m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Lagoa", Freguesia de Leomil, a 

que se refere o Proc.º n.º 38.06; --------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO DOS SANTOS, para substituição do telhado na sua casa de habitação, 

sita na Rua da Escaleirinha, na localidade e Freguesia de Ariz, a que se refere o Proc.º 

n.º 48.06; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARCO DE SOUSA ROSÁRIO, para alargamento de uma porta para portão, que 
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pretende levar a efeito na Rua da Cal, na Vila de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 

60.06; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- JOSÉ SALVADOR GOMES GOUVEIA, para construção de uns arrumos agrícolas, 

com a área de 40 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Paul", na 

localidade de Carapito, Freguesia de Peravelha, a que se refere o Proc.º n.º 49.06; ------- 

----- MARIA DE LURDES GOVERNO, para rebocos e reparação do telhado da sua casa 

de habitação, sita na Estrada da Barragem do Vilar, Freguesia de Vilar, a que se refere o 

Proc.º n.º 51.06; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- JOÃO DE JESUS LOUREIRO SOARES, para construção de uns arrumos agrícolas, 

com a área de 30 m2, 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 53.06; --------------------------- 

----- LUIS  LOUREIRO PINTO, para construção de um muro de vedação com 9 metros, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Ribeira do Mileu", na localidade de 

Prados de Baixo, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 136.06. --------------------- 

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

----- MANUEL JOÃO BATISTA, para construção de um muro de vedação com 21 metros, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Alto da Portela", Freguesia de Leomil, 

a que se refere o Proc.º n.º 55.06, devendo o requerente solicitar à Fiscalização 

Municipal o alinhamento do referido muro; ------------------------------------------------------------- 

----- ALCIDES SILVA SOUSA, para construção de um muro de vedação com 98 metros, 

que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Peravelha, a que se refere o 
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Proc.º n.º 58.06, devendo o requerente solicitar à Fiscalização Municipal o alinhamento 

do referido muro; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO, para obras de conservação, 

constantes de substituição de portas, telhas e colocação de um resguardo amovível 

numa varanda, que pretende levar a efeito na Rua D. Afonso Henriques, n.º 12, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 61.06. Quanto à colocação do 

resguardo amovível na varanda, o mesmo não deve alterar o aspecto da fachada 

principal da habitação; --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES, para reconstrução de um muro com 18 

metros, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Caria, a que se refere o 

Proc.º n.º 62.06, devendo o requerente solicitar à Fiscalização Municipal o alinhamento 

do referido muro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- HILDEBRANDO RODRIGUES JUBILADO, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 45m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de 

Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 439.05, dado que não cumpre a área mínima 

sobrante de 10000m2, uma vez que o terreno onde o requerente pretende construir 

possui apenas 600m2 de área.----------------------------------------------------------------------------- 

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

----- ROBERTO CARLOS DA COSTA PEREIRA, para construção de um armazém para 

arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Senhor dos 
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Caminhos", Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 434.05. --------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES: ================== 

----- MARIA RIBEIRO, para alteração de uma habitação, sita na localidade de Carapito, 

Freguesia de Peravelha, a que se refere o Proc.º n.º 293.05, devendo a requerente 

apresentar os elementos em falta, aquando da entrega dos projectos de especialidades; 

----- FAUSTO CONCEIÇÃO MONTEIRO, para alteração e ampliação de uma habitação, 

sita no lugar denominado "À-do-Bispo", Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 

397.05, devendo o requerente entregar a Certidão do Registo Predial, devidamente 

corrigida, aquando da entrega dos projectos de especialidades. --------------------------------- 

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

----- ANTÓNIO DIONÍSIO DA SILVA PEREIRA, para construção de um edifício destinado 

a arrumos, que pretende levar a efeito na Estrada Nacional 226, n.º 15, na localidade e 

Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 237.05, tendo em conta que o 

requerente não reúne condições para dar cumprimento às exigências legais subjacentes 

ao pedido formulado. ------------------------------------------------------------------------ 

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

152 – 360/338/494.93 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reapreciação - Construção de um armazém =============================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ORLANDO SOARES, presente à reunião o 

pedido  de reapreciação dos projectos de arquitectura e especialidades relativos à 

construção de um armazém, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Freirias", 
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Freguesia de Rua. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----- "A presente informação diz respeito ao pedido de reapreciação dos projectos de 

arquitectura e especialidades de um armazém que o requerente pretende construir num 

prédio existente no lugar de "Freirias", na freguesia de Rua. -------------------------------------- 

----- À pretensão informa-se favoravelmente". --------------------------------------------------------- 

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

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

153 – 360/338/4.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Ampliação de uma vacaria ============================================= 

========== No seguimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, JOSÉ 

AGOSTINHO GOMES CORREIA, em que foi decidido solicitar Pareceres ao Médico 

Veterinário Municipal, Delegado de Saúde e DRATM - Direcção Regional de Agricultura 

de Trás-os-Montes, relativamente à ampliação de uma vacaria que o Senhor ARMANDO 

DA FONSECA PINTO, pretende levar a efeito na Quinta da Carriça, Freguesia de Rua, 

presente à reunião o processo, acompanhado dos respectivos pareceres. --------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 28-OS/DPOM/06, 

datada de 06 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 
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desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que todos os pareceres externos são favoráveis, bem como o 

parecer técnico da DPOM, relativamente à distribuição interior do estabelecimento, e 

tendo em consideração que o terreno em causa está dotado de todas as infraestruturas 

necessárias ao desenvolvimento da actividade, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o projecto de arquitectura. ========================================= 

154 – 360/338/307.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

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

11 de Julho de 2005, exarada a folhas 310, ponto 322, do livro de actas n.º 121, em que 

foi deliberado solicitar ao Senhor FERNANDO DE JESUS RODRIGUES  a entrega do 

projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica, relativamente à alteração de 

uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Carvalhal", 

na localidade de Vila Chã, Freguesia de Caria, presente à reunião o processo, 

acompanhado do ofício da EDP Distribuição, informando  que é viável a alimentação de 

energia eléctrica em baixa tensão. ------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 54-SV/DPOM/06, 

datada de 08 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 
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especialidades e emitir a respectiva licença. ================================= 

155 – 360/338/460.03 – OBRAS PARTICULARES – Legalização de uma vacaria - 

Projectos de arquitectura e de especialidades ============================== 

========== Oriundo do Senhor ALBERTINO DIAS DA SILVA, presentes à reunião os 

projectos de arquitectura e especialidades relativos à legalização de uma vacaria, sita no 

lugar denominado "Fontainhas", Freguesia de Alvite. ----------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 30-OS/DPOM/06, 

datada de 15 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

favorável, desde que o requerente entregue o cálculo da estrutura metálica da 

cobertura.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura e especialidades, e emitir a respectiva licença, devendo o requerente até ao 

acto do levantamento da  licença, entregar o cálculo da estrutura metálica da cobertura.  

156 – 360/338/87.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

alteração ao projecto inicial ============================================ 

========== Oriundos do Senhor ALCIDES JACINTO SANTOS, presentes à reunião os 

projectos de especialidades relativos à alteração ao projecto inicial,  relativamente à 

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

"Gandra", Freguesia de Aldeia de Nacomba. ---------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 50-SV/DPOM/06, 

datada de 07 do corrente mês,  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. ================================= 

157 – 360/338/345.04 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de alteração à estimativa 

orçamental ========================================================== 

========== Oriundo do Senhor HELDER DE JESUS GOUVEIA, presente à reunião um 

pedido de alteração à estimativa orçamental, relativamente à alteração de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Vale", na 

localidade da Semitela, Freguesia de Leomil. --------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 41-RJ/DPOM/06, 

datada de 2 de Fevereiro último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, descreve os 

valores da estimativa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que a estimativa orçamental deve respeitar os valores actuais, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar os valores propostos. ================= 

158 – 360/338/390.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Legalização de uma habitação unifamiliar ================================= 
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========== 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 VICTOR CORREIA PEREIRA, relativamente à legalização de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado "Guardal", Freguesia de Leomil, 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 48-RJ/DPOM/06, 

datada de 21 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. ================================= 

159 – 360/338/517.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura/ 

especialidades - Construção de uma habitação unifamiliar =================== 

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

16 de Maio de 2005, exarada a folhas 106, ponto 115, do livro de actas n.º 121, em que 

foi deliberado solicitar ao Senhor ANTÓNIO MANUEL PINTO OLIVEIRA a correcção das 

plantas referenciadas na informação técnica n.º 85-SV/DPOM/2005, relativamente à 

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 7, no 

loteamento a que se refere o alvará n.º 03/2001, sito no lugar denominado "Alto do 

Facho ou Nozedo", Freguesia de Leomil, presentes à reunião os projectos de 

arquitectura e especialidades. ------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 47-SV/DPOM/06, 

datada de 21 de Fevereiro, último, em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

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

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

160 – 360/338/100.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades - 

Construção de uma habitação unifamiliar ================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar o documento de legitimidade  

ao Senhor  MÁRIO RIBEIRO LOPES, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cal", na Freguesia de 

Arcozelos, presentes à reunião os projectos de especialidades. --------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 47-RJ/DPOM/06, 

datada de 21 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. ================================= 

161 – 360/338/373.05 – OBRAS PARTICULARES – Instalação de armazenagem de 

gases de petróleo liquefeitos - Capacidade útil 4,30 m3 ====================== 
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========== No seguimento do Despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

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

S.G.L. - SOCIEDADE DE GÁS, LD.ª, relativamente à instalação de armazenagem de 

gases de petróleo liquefeitos, com capacidade útil de 4,30 m3, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado "Lagoa", 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 45 - RJ/DPOM/06, 

datada de 15 de Fevereiro último,  em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

favorável ao projecto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto e emitir a 

respectiva licença de construção. =========================================  

162 – 360/991/21.06 – OBRAS PARTICULARES - Pedido de certidão da constituição 

de compropriedade =================================================== 

========== Oriundo do Senhor ARMANDO GOMES MONTEIRO, presente à reunião 

um pedido de parecer, nos termos 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 - 

AUGI. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 11-

LS/DPOM/2006, datada de 27 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 
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descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

163 – 360/991/24.06 – OBRAS PARTICULARES - Pedido de certidão da constituição 

de compropriedade =================================================== 

========== Oriundo dos Senhores AVELINO DE JESUS SANTOS e LUIS DE JESUS 

SANTOS, presente à reunião um pedido de parecer, nos termos 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 - AUGI. ------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 12 -

LS/DPOM/2006, datada de 27 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. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

164 – 710/731/000 – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR – Protocolo de Colaboração ======================== 

========== Oriundos da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, para 
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conhecimento e aprovação, nos termos da alínea l) do n.º 1 do art.º 64, 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 os Protocolos estabelecidos com as Instituições que colaboram com 

a Câmara no Programa de Desenvolvimento e Extensão da Educação Pré-Escolar, cujo 

objecto é a prestação de serviços vocacionados para o atendimento à criança, 

proporcionando-lhes actividades educativas e de apoio à família:-------------------------------- 

----- 1. Associação Gente da Nave;------------------------------------------------------------------------ 

----- 2. Centro Social e Cultural de Sever;---------------------------------------------------------------- 

----- 3. Centro Paroquial de Caria;-------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo da Torre;----------------------------------- 

----- 5. Casa do Povo de Leomil;---------------------------------------------------------------------------- 

----- 6. Associação de Solidariedade de S. Martinho - “Casa Nossa”;---------------------------- 

----- 7. Associação Cultural e Recreativa de Solidariedade Social de Vila da Rua;----------- 

----- 8. Associação Recreativa, Cultural e Solidariedade Social da Freguesia de Paçô;----- 

----- 9. Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira.---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os Protocolos 

estabelecidos com as Instituições supra referidas, para o ano lectivo de 2005/2006.-------

----- Em consequência, mais foi deliberado, e também por unanimidade, nos termos do 

nº. 3, do artº. 68º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, ratificar todos os pagamentos 

entretanto realizados no período de Setembro a Dezembro, de 2005, no âmbito dos 

referidos protocolos. =================================================== 
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165 – 710/714/000 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 

Protocolo de Colaboração ============================================= 

========== Oriundos da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, para 

conhecimento e aprovação, nos termos da alínea l) do n.º 1 do art.º 64, 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 os Protocolos estabelecidos com as Instituições que colaboram com 

a Câmara no Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 

Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico:-------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Associação Gente da Nave;------------------------------------------------------------------------ 

----- 2. Centro Social e Cultural de Sever;---------------------------------------------------------------- 

----- 3. Centro Paroquial de Caria;-------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo da Torre;----------------------------------- 

----- 5. Casa do Povo de Leomil;---------------------------------------------------------------------------- 

----- 6. Associação de Solidariedade de S. Martinho - “Casa Nossa”;---------------------------- 

----- 7. Associação Cultural e Recreativa de Solidariedade Social de Vila da Rua;----------- 

----- 8. Associação Recreativa, Cultural e Solidariedade Social da Freguesia de Paçô;----- 

----- 9. Junta da Freguesia do Vilar;------------------------------------------------------------------------ 

----- 10. Obra Kolping;----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 11. Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira.-------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os Protocolos 
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estabelecidos com as Instituições supra referidas, para o ano lectivo de 2005/2006. === 

166 – 710/714/300 – ENSINO PRÉ E PRIMÁRIO – AUXILIOS ECONÓMICOS  PARA 

ALUNOS CARENCIADOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO ================== 

========== Oriunda da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, presente à 

reunião a Informação n.º 04/DASC/2006, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, acompanhada da lista dos alunos 

carenciados, indicando os valores a pagar por refeição, no âmbito dos auxílios 

económicos para o 1.º Ciclo do Ensino Básico.-------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 04/04.07.01, onde, em 14 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 134.110,75 (cento e trinta e quatro mil cento e dez euros e setenta e 

cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no 

objectivo 2.1.2, código 01 e n.º 2004/13, com a dotação de 79.860,75 (setenta e nove mil 

oitocentos e sessenta euros e setenta e cinco cêntimos).------------------------------------------- 

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

----- a) Aprovar a lista dos alunos carenciados;--------------------------------------------------------- 

----- b) Aprovar os valores por refeição, indicados na informação técnica. ============ 

167 – 710/713/500 – ACTIVIDADES DESPORTIVAS – FEDERAÇÃO PORTUGUESA 

DE FUTEBOL – PROTOCOLO PARA INSTALAÇÃO DE CAMPOS MULTIUSOS ==== 

========== Oriunda da Associação de Futebol de Viseu, presente à reunião a minuta 
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de Protocolo a celebrar entre esta Câmara, a referida Associação, a Federação 

Portuguesa de Futebol e o Instituto do Desporto de Portugal, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com vista à 

instalação  de um Campo Multiusos, dotado de um relvado sintético, com as dimensões 

de 20 x 12 m2, que permita a prática das modalidades nele previstas.-------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar interesse na 

assinatura do referido Protocolo, mandatando o Senhor Presidente para o efeito, 

devendo a respectiva minuta ser enviada à Associação de Futebol de Viseu, 

devidamente preenchida, assinada e autenticada e com a observância de todas as 

formalidades nela previstas. ============================================= 

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 Vice-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 

17H00. ============================================================= 

 

O VICE-PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 


