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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E NOVE DE MARÇO DO 

ANO DE DOIS MIL SEIS ================================================ 

ACTA Nº. 07/06 

========== Aos vinte e nove 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, 

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA,  

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

LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO 

PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os outros na de 

Vereadores, para realizarem a  presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por 

deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 02 de Novembro de 2005, 

exarada a folhas 6, ponto 005, do livro de actas 123, cuja ordem  do dia  havia sido 

previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do 

artº. 84º., da Lei 169/99, de 18 de Setembro. ================================= 

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

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

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

02.02 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
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“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

168 – 120/142/100 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MUNICÍPIOS COM CENTRO 

HISTÓRICO – Protocolo de Colaboração com a Universidade de Coimbra ======= 

========== Proveniente da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião 

um ofício, datado de 13 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a remeter cópia do Protocolo de 

Colaboração, celebrado entre a referida Associação e a Faculdade de Letras, da 

Universidade de Coimbra, com vista à realização de estágios  neste município. ------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aderir aos objectivos 

protocolados entre a Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico e a 

Faculdade de Letras, da Universidade de Coimbra, incumbindo o Senhor Vereador, em 

Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, de propor as condições de 

realização dos estágios, designadamente as áreas, o número de estagiários, prazos de 

duração e datas de realização. =========================================== 

169 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS - Horário de Funcionamento de 

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

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

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presente à reunião a 

seguinte comunicação: ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- AUGUSTA MARIA LOUREIRO MENDES PINTO, com estabelecimento comercial de 

“SUPERMERCADO", sito  na Avenida 25 de Abril, nesta Vila, dando conta que pretende 
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praticar o seguinte horário: ----------------------------------------------------------------------------------

----- "De Segunda a Sábado das 08H00 às 20H00, com  interrupção para o almoço das 

12H30 às 14H00  e encerramento semanal ao Domingo”.------------------------------------------ 

----- O referido processo vem acompanhado da informação nº. 158, da Fiscalização 

Municipal, segundo a qual o horário pretendido está de acordo com o respectivo 

Regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o horário proposto. === 

170 – 220/234/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Remunerações, compensações para encargos e senhas de presença dos Eleitos 

Locais para 2006 ===================================================== 

========== Proveniente da Associação  referenciada em epígrafe, presente à reunião 

a circular nº. 30/2006-TC, datada de 03 do corrente mês, a remeter os quadros relativos 

aos valores das remunerações, compensações para encargos e senhas de presença 

dos Eleitos Locais, em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2006. ------------------------------------ 

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

171 – 340/395/000 –  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Plano de Contingência para Ondas de Calor de 2006 ======================== 

========== Proveniente da Associação  referenciada em epígrafe, presente à reunião 

um fax com a referência circ nº. 38/2006-MJS, datado de 16 do corrente mês, que nesta 

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

informar que o Conselho Directivo da ANMP deliberou reiterar a constatação de que, 
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não obstante os Municípios Portugueses não disporem  de atribuições e competências 

na área da saúde em geral, nem na matéria específica a que se refere o assunto 

supracitado, os eleitos locais não deixarão de acompanhar esta questão no sentido de 

ser plenamente garantida, pela Administração Central, a prestação dos melhores 

cuidados de saúde para os nossos cidadãos. --------------------------------------------------------- 

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

concordar com a posição assumida pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, sobre a matéria em análise. =================================== 

“Secção de Taxas e Abastecimento Público”                                 

172 – 150/158/000 - PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo da Empresa “TOTAL PORTUGAL PETRÓLEOS, S.A.,” sediada na 

Rua General Firmino Miguel, nº. 3 – Torre 2 – 2º. – 1600 – 100 LISBOA, presente à 

reunião um requerimento, datado de 27 de Janeiro, último, no qual solicita a aprovação 

do licenciamento de publicidade no Posto de Abastecimento da Total, sito na E.N. 226 

nesta Vila, cumprindo com os requisitos do Regulamento do Plano Pormenor de 

Moimenta da Beira (Declaração nº. 99/2000 – 2º. Série de 20 de Março). ---------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 

31/OS/DPOM/2006, datada de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual, e pelas 

razões nela descritas, a pretensão poderá ser deferida. ------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença. ===================================================== 

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

directamente respeito ao Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, o mesmo ausentou-se 

da reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea a), do n.º 1, do 

art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º6, do art.º 

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

173 - 150/167/300 – LICENCIAMENTO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO ============ 

========== Oriundo do Senhor HERMINIO PEREIRA GOVERNO, Gerente do Bar 3 D, 

sito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila, presente à reunião um requerimento datado de 

17 de Janeiro, último, a solicitar esclarecimentos no que diz respeito à classificação ou 

não de computadores como Máquinas de Diversão. ------------------------------------------------- 

----- Submetido  o  assunto  à  apreciação  da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a informação nº. 154/FISC. datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se 

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

informa que o requerente já foi ilucidado sobre o assunto em causa, no sentido de 

confirmar que os computadores são classificados  como máquinas de diversão, de 

acordo com o Parecer emitido pelo Auditor Jurídico do Ministério da Economia. ------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que, face aos pareceres já emitidos sobre esta matéria, 

e independentemente do Software utilizado, se afigura discutível a classificação do 
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computador como máquina de diversão, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar  

à Inspecção-Geral dos Jogos, Comissão de Coordenação de Desenvolvimento da 

Região Norte, Associação Nacional de Municípios Portugueses e Direcção-Geral da 

Administração Local, novos pareceres Jurídicos que possam clarificar em que condições 

o computador não é considerado máquina de diversão. ========================= 

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

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

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

02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

174 – 210/206/100 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Consolidação da Malha Viária Intermunicipal – (Segões E.M. 581-1) – 

Pedido de Transferência de Verba ======================================= 

========== Oriundo da Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora, 

presente à reunião o ofício n.º 30, datado de 07 do corrente mês, informando que foi 

aprovado, em reunião do Conselho de Administração, o Auto de Medição nº 8, da obra 

em epígrafe, no montante de € 21.600,05  (vinte e um mil, seiscentos euros e cinco 

cêntimos), pelo que solicita a transferência de 50% da referida verba.------------------------- 

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

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

orgânico– económica 0302/08050104, onde, em 23 do corrente mês, existia um saldo 



 FlFlFlFl.185 

______________ 

 
                                                           06.03.29 

 
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 

                                                                   
 

disponível de € 280.742,47 (duzentos e oitenta mil, setecentos e quarenta e dois euros e 

quarenta e sete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais no objectivo 3.3.1., código 0203 e projecto nº. 48/2004, no montante de € 

163.742,47 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e dois euros e quarenta 

e sete cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a referida 

Associação o montante de € 10.800,02  (dez mil, oitocentos euros e dois cêntimos), 

correspondente a 50% do valor do Auto supra  mencionado. ===================== 

175 – 210/206/100 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Consolidação da Malha Viária Intermunicipal – (Soutosa, Vila Cova e 

C.M. entre Sanfins e Pinheiro) – Pedido de Transferência de Verba ============= 

========== Oriundo da Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora, 

presente à reunião o ofício n.º 29, datado de 07 do corrente mês, informando que foi 

aprovado, em reunião do Conselho de Administração, o Auto de Medição nº 5, da obra 

em epígrafe, no montante de € 59.500,22  (cinquenta e nove mil, quinhentos euros e 

vinte e dois cêntimos), pelo que solicita a transferência de 50% da referida verba.--------- 

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

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

orgânico– económica 0302/08050104, onde, em 23 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 280.742,47 (duzentos e oitenta mil, setecentos e quarenta e dois euros e 

quarenta e sete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 
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Municipais no objectivo 3.3.1., código 0203 e projecto nº. 48/2004, no montante de € 

163.742,47 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e dois euros e quarenta 

e sete cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a referida 

Associação o montante de € 29.750,11 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta euros e 

onze cêntimos), correspondente a 50% do valor do Auto supra  mencionado. ========= 

176 – 210/206/100 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Consolidação da Malha Viária Intermunicipal – (Segões E.M. 581-1) – 

Pedido de Transferência de Verba ======================================= 

========== Oriundo da Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora, 

presente à reunião o ofício n.º 31, datado de 07 do corrente mês, informando que foi 

aprovado, em reunião do Conselho de Administração, o Auto de Medição nº 9, da obra 

em epígrafe, no montante de € 46.393,18  (quarenta e seis mil, trezentos e noventa e 

três euros e dezoito cêntimos), pelo que solicita a transferência de 50% da referida 

verba.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico– económica 0302/08050104, onde, em 23 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 280.742,47 (duzentos e oitenta mil, setecentos e quarenta e dois euros e 

quarenta e sete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais no objectivo 3.3.1., código 0203 e projecto nº. 48/2004, no montante de € 
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163.742,47 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e dois euros e quarenta 

e sete cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a referida 

Associação  o montante de € 23.196,59 (vinte e três mil, cento e noventa e seis euros e 

cinquenta e nove cêntimos), correspondente a 50% do valor do Auto supra mencionado.  

177 – 210/206/100 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Consolidação da Malha Viária Intermunicipal – (E.M. 518, entre Cabaços 

e o limite do Concelho de Tabuaço) – Pedido de Transferência de Verba ======== 

========== Oriundo da Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora, 

presente à reunião o ofício n.º 33, datado de 10 do corrente mês, informando que foi 

aprovado, em reunião do Conselho de Administração, o Auto de Medição nº 5, da obra 

em epígrafe, no montante de € 35.120,98  (trinta e cinco mil, cento e vinte euros e 

noventa e oito cêntimos), pelo que solicita a transferência de 50% da referida verba.------ 

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

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

orgânico– económica 0302/08050104, onde, em 23 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 280.742,47 (duzentos e oitenta mil, setecentos e quarenta e dois euros e 

quarenta e sete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais no objectivo 3.3.1., código 0203 e projecto nº. 48/2004, no montante de € 

163.742,47 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e dois euros e quarenta 

e sete cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------- 



 FlFlFlFl.188 

______________ 

 
                                                           06.03.29 

 
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 

                                                                   
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a referida 

Associação o montante de € 17.560,49  (dezassete mil, quinhentos e sessenta euros e 

quarenta e nove cêntimos), correspondente a 50% do valor do Auto supra  mencionado.  

178 – 210/207/000 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOIMENTA DA BEIRA -  

Pedido de  Subsídio ================================================== 

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

15 de Fevereiro, último, exarada a folhas 89 e 90, ponto 083, deste livro de actas,  em 

que foi deliberado manifestar disponibilidade para atribuir àquela Associação um 

subsídio de € 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta euros), presente novamente à 

reunião o referido processo, acompanhado da informação da Secção de Contabilidade, 

da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, segundo a qual, no dia 21 do corrente mês, 

este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico – económico 04/080701,  

onde existe um saldo disponível de € 70.258,87 (setenta mil, duzentos e cinquenta e oito 

euros e oitenta e sete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais no objectivo 2.3.2., código 0103 e projecto nº. 20/2004, no montante de € 

4.008,87 (quatro mil, oito euros e oitenta e sete cêntimos). ---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Instituição um 

subsídio de € 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta euros), destinado a financiar a 

aquisição da viatura pretendida. ========================================== 

179 – 210/207/000 – ESCOLA DE ANDEBOL DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de 

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

15 de Março, último, exarada a folhas 147, ponto 137, deste livro de actas,  em que foi 

deliberado solicitar informação detalhada a prestar pela Escola de Andebol, 

relativamente ao montante global dos custos envolvidos, presente à reunião o ofício da 

referida Associação, registado nesta Câmara Municipal, em 16 do corrente mesmo mês, 

sob o n.º 2064, informando que as despesas com as equipas nos Campeonatos 

Nacionais de Iniciados e Infantis estão calculadas no montante de € 3.850,00 (três mil, 

oitocentos e cinquenta euros) . ---------------------------------------------------------------------------- 

----- 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: Face aos custos envolvidos na participação das equipas de iniciados e 

infantis, no campeonato nacional de andebol, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir um subsídio de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), destinado ao 

pagamento das despesas com a inscrição das equipas, do aluguer do pavilhão, em 

Sernancelhe, e restantes despesas administrativas. ------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar aos serviços 
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administrativos uma estimativa dos custos envolvidos nas despesas com o transporte 

das referidas equipas. ================================================== 

180 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA ARCO DO CÉU – 

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

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

22 de Agosto de 2005, exarada a folhas 90 e 91, ponto 078, do livro de actas nº. 122,  

em que foi deliberado solicitar o envio do relatório de contas do ano anterior, presentes à 

reunião os documentos entregues e registados nesta Câmara, em 23 do corrente mês, 

sob o n.º 2207, referentes às receitas e despesas relativas ao ano 2004. --------------------- 

----- 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 23 do corrente mês, existia 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 2.5.2., código 0101 e projecto nº. 38/2004, no montante de € 43.250,00 

(quarenta e três mil, duzentos e cinquenta euros).---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando tardia a apresentação das contas referentes ao ano de 

2004, com vista à atribuição do subsídio para o ano de 2005, e perspectivando já 

adequado apoio para as actividades a desenvolver no corrente ano de 2006, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, solicitar à referida Associação o Relatório de Contas 

referente ao ano de 2005 e o Plano de Actividades para o ano de 2006. ============ 
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181 – 210/207/000 – CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL – Estágio desportivo - 

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

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

datado de 17 de Março, último, e registado nesta Câmara Municipal, em 21 do mesmo 

mês, sob o n.º 2140, solicitando a atribuição de um subsídio para efectuar um pequeno 

estágio em Lisboa, na Pousada da Juventude, cujas despesas com dormidas e refeições 

ascendem a € 1.822,50 (mil, oitocentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos) -------- 

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

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

orgânico – económica 04/040701, onde, em 23 do corrente mês, existia 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 2.5.2., código 0101 e projecto nº. 38/2004, no montante de € 43.250,00 

(quarenta e três mil, duzentos e cinquenta euros).---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o substancial subsídio atribuído para a época desportiva 

2005/2006, e face às dificuldades económicas e financeiras que o Município atravessa, o 

Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência do autocarro para o 

transporte da comitiva, devendo o referido Clube assegurar as despesas com 

alojamento e alimentação do motorista. ===================================== 

182 – 210/207/000 – LUÍS FILIPE ALVES MORAIS – Campeonato Rotax Max 

Challenge de Karting - Pedido de subsídio ================================ 
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========== Oriundo do Senhor LUÍS FILIPE ALVES MORAIS, residente em Moimenta 

da Beira, na qualidade de Piloto Internacional de Karting, presente à reunião uma 

comunicação registada nesta Câmara Municipal, em 27 de Fevereiro, último, sob o n.º 

1613, solicitando apoio na continuação do projecto que visa a participação no 

Campeonato Rotax Max Challenge de Karting, que engloba duas provas nacionais e 

duas provas de resistência, com vista à presença na final mundial, que se realizará no 

próximo mês de Novembro, na Malásia.  --------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à SECÇÃO DE CONTABILIDADE, a Chefe de Secção, ELSA 

MARIA FERREIRA MARIANA LOUREIRO, prestou a seguinte informação:------------------- 

----- 1. Dando cumprimento ao despacho do Sr. Presidente, datado de 06 do corrente 

mês, informa-se que este encargo não reúne as condições previstas na alínea d) do 

ponto 2.3.4.2. da Execução Orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no artº. 3º. do Decreto-Lei nº. 54 A/99, de 22 de Fevereiro, em virtude do 

pedido de apoio, presume-se financeiro, não ter enquadramento no orçamento desta 

Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.  Mais se informa que, em 16 de Setembro de 2001, a Câmara Municipal, 

deliberou atribuir ao Rodas e Motores um subsídio no valor de € 1.500,00 ( mil e 

quinhentos euros), destinado à promoção do Município, como contrapartida da 

publicidade inscrita no carro de competição.-----------------------------------------------------------   

----- 3.  Caso este pedido configure a mesma natureza,  isto é a aquisição de 

publicidade, informa-se que tem enquadramento na rúbrica 04/020225, onde nesta data 
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existe  um saldo disponível de € 15.154,46 ( quinze mil  cento e cinquenta e quatro euros 

e quarenta e seis cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea b), do nº. 

4, do artigo 64º. da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, considerar esta actividade 

desportiva como de interesse municipal,  fixando a afectação de uma verba no montante 

de € 1.000,00 (mil euros), destinada à aquisição de publicidade promocional do 

Município, a inscrever no carro de competição que vai utilizar durante as provas do 

aludido Campeonato Rotax Max Challenge de Karting. ========================= 

183 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOLIDARIEDADE MÃOS 

UNIDAS P. DAMIÃO – Pedido de subsídio ================================= 

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

ofício registado nesta Câmara Municipal, em 16 do corrente mês, sob o n.º 2061, 

solicitando a atribuição de um subsídio para ajudar a tratar pessoas com Tuberculose.--- 

----- 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 22 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 14.350,00 (catorze mil, trezentos e cinquenta euros).-------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de € 

250,00 (duzentos e cinquenta euros), para os fins propostos. ==================== 

184 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DO 

VILAR – Pedido de subsídio ============================================ 



 FlFlFlFl.194 

______________ 

 
                                                           06.03.29 

 
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 

                                                                   
 

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

ofício datado de 05 de Janeiro, último, e registado nesta Câmara Municipal em de 11 do 

mesmo mês,  sob o n.º 325, solicitando a atribuição de um subsídio no montante de € 

5.000,00 (cinco mil euros), para fazer face a despesas com as actividades a realizar em 

2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Vereador em Regime de Permanência, JORGE DE JESUS 

COSTA,  este prestou a seguinte informação:----------------------------------------------------------

----- "Em reunião com o Sr. Presidente da Associação ACRDV, acordamos que a acção 

a desenvolver com o apoio financeiro da Câmara Municipal, caso esta aprove este 

pedido, será a da "Vigilância balnear e da animação turística", dado a necessidade  que 

se verifica no verão, deste tipo de serviço e bem assim pela experiência acumulada.------

----- Para tal será estabelecido Protocolo entre as partes. ------------------------------------------

---- Relativamente  a outras actividades poderá a CM com os seus próprios meios 

logísticos, humanos e instalações cooperar quando for caso disso. ----------------------------- 

----- 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 22 do corrente mês, existia 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 2.5.2., código 0101 e projecto nº. 38/2004, no montante de € 43.250,00 

(quarenta e três mil, duzentos e cinquenta euros).---------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um subsídio de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), destinado a promover 

especialmente a vigilância balnear e a animação turística, com predominância na 

dinamização dos desportos náuticos, a concretizar na celebração de um Protocolo. === 

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

directamente respeito ao Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, o mesmo ausentou-se 

da reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea a), do n.º 1, do 

art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º6, do art.º 

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

185 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - LOBOS 

UIVAM – Pedido de subsídio ============================================ 

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

ofício datado de 07 de Março, último, e registado nesta Câmara Municipal em de 09 do 

mesmo mês,  sob o n.º 1879, solicitando a atribuição de um subsídio no montante de € 

6.684,19 (seis mil, seiscentos e oitenta e quatro euros e dezanove cêntimos), para a 

renovação de trajes e utensílios musicais, correspondente ao valor que a referida 

Associação tem de suportar e que não foi considerado elegível na candidatura aprovada 

pela Associação de Desenvolvimento do Vale do Douro, no valor total de € 

24.756,27(vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis euros e vinte e sete 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 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 15 do corrente mês, existia 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 2.5.2., código 0101 e projecto nº. 38/2004, no montante de € 43.250,00 

(quarenta e três mil, duzentos e cinquenta euros).---------------------------------------------------- 

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

um subsídio no montante de € 6.684,19 (seis mil, seiscentos e oitenta e quatro euros e 

dezanove cêntimos), destinado à aquisição e renovação de trajes e de equipamentos 

musicais, dado que considera este investimento fundamental para a concretização dos 

respectivos objectivos.  ================================================= 

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

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

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

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

========== Quando eram 12H30, 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.=  
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186 – 230/273/000 – FILIPE GARCIA DA COSTA – Pedido de indemnização por 

prejuízos causados por uma inundação ================================== 

========== Oriundo do Senhor FILIPE GARCIA DA COSTA, proprietário de um 

estabelecimento comercial sito na Av. 25 de Abril, nesta Vila, presente à reunião uma 

carta, datada de 12 de Janeiro, último,  solicitando uma indemnização no valor de € 

4.976,13 (quatro mil, novecentos e setenta e seis euros e treze cêntimos), em virtude de 

inundações ocorridas na Rua D. João II, a última das quais no dia 11 de Dezembro de 

2005, que causaram prejuízos em diversos electrodomésticos.----------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Vereador em Regime de Permanência, Engenheiro 

ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, o mesmo prestou a seguinte informação:---------

----- “Pessoalmente só tenho conhecimento de uma inundação, ocorrida em 11 de 

Dezembro último. Se houve mais prejuízos anteriores a esta data, e dado que teria 

havido repetição de prejuízos, deveria ter levado o reclamante a decidir-se por um 

seguro do recheio. Desconheço que o tenha. A inundação deveu-se à ruptura de uma 

conduta de água em mau estado na quelha da R. D. João II, que se encontra totalmente 

substituída, pelo que não se prevê situação  idêntica.----------------------------------------------- 

----- Outras inundações poderão acontecer, uma vez que a cota da rua (quelha) se 

encontra a um nível superior da do estabelecimento”.----------------------------------------------- 

----- A referida carta vem igualmente acompanhada de um Relatório da Comissão, 

constituída pelo Assistente Administrativo, NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, 

Encarregado Geral, JOÃO CARLOS DE JESUS MENDES, Electricista, AVELINO 
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CASIMIRO ALVES e Engenheiro Electrotécnico, Técnico Estagiário, RUI PEDRO 

LOPES CARDOSO, nomeada para efectuar a avaliação requerida, e datado de 02 de 

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

fazer parte integrante, segundo o qual, após verificação dos electrodomésticos, na 

povoação de Castelo, “... Por tudo o que se disse, não vislumbramos que a inundação 

ocorrida no dia 11 de Dezembro de 2005 tenha sido suficiente para inutilizar 

definitivamente todos os electrodomésticos que se encontravam em Castelo, 

propriedade do aqui requerente.--------------------------------------------------------------------------- 

----- Não obstante o que foi expandido no parágrafo que antecede, e porque estamos a 

falar de máquinas, isso não significa que daqui a um mês ou dois estas mesmas 

máquinas não venham a ter problemas, em consequência da água e da lama ou até da 

humidade oriundas da inundação”.------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando as conclusões do Relatório Técnico, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, propor uma indemnização no montante global de € 600,00 

(seiscentos euros), tendo em conta o valor de € 400,00 (quatrocentos euros), solicitado 

pelo requerente relativamente ao móvel gabinete G6, móvel gavetas L7 e Arca Candy 

L3, bem como o montante de € 200,00 (duzentos euros), para limpezas e aquisição de 

novas embalagens. ==================================================== 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

187 – 130/151/000 – BENS IMÓVEIS – RELAÇÃO DOS ACTOS REFERENTES AO 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE 
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IMÓVEIS – Direito de Preferência ======================================== 

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

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

287/2003, de 12 de Novembro, presente à reunião os quadros síntese, que nesta acta 

se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, onde são 

referidas as escrituras sujeitas  a IMT, celebradas nos Cartórios de Moimenta da Beira e  

Vila Nova de Paiva,  no mês de Fevereiro, último.---------------------------------------------------- 

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

exercer o direito de preferência. ==========================================  

188 – 130/151/200, 360/347/000 – DESAFECTAÇÃO E ALIENAÇÃO DO ESPAÇO DO 

DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL – Hasta Pública =========================== 

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

09 de Novembro de 2005, exarada a folhas 42, ponto 45, do livro de actas nº. 123, em 

que foi deliberado fixar o valor de 30,69 (trinta euros e sessenta e nove cêntimos), para 

a base de licitação por metro quadrado, e que os respectivos lances sejam de € 2,50 

(dois euros e cinquenta cêntimos), presente à reunião o respectivo processo, 

acompanhado da Informação NA/07/2006, datada de 13 de Fevereiro, último, que nesta 

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

pelas razões ali referidas, a emissão de um novo Alvará de Loteamento que integrasse 

as novas áreas a ceder ao domínio público.------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Após análise do processo e tendo em vista uma decisão definitiva, a 
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Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 100.º e seguintes, do Código 

do Procedimento Administrativo, proceder à Audiência Prévia da empresa, relativamente 

à possibilidade da  mesma  requerer um novo alvará de loteamento que integrasse as 

novas áreas de cedência do domínio público. ================================    

 “Tesouraria” 

189  -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 28, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 161.676,84 

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

                                      a) Dotações Orçamentais ..................................... €    61.211,43 

                                      b) Dotações Não Orçamentais.............................. €   100.465,41 

                                                                               TOTAL  ........................ €  161.676,84 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

190 - 310/300/149 - 310/300/236 - REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE 

ESGOTOS E ETAR DE PAÇÔ - Conta Final ================================ 

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

26 de Junho de 2005, exarada a folhas 230 e 231, ponto 251, do livro de actas n.º 121, 

em que foi deliberado que o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro 
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EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, elaborasse a conta final da obra em 

epígrafe, presente à reunião a referida conta final, acompanhada da informação com a 

referência INF164/DOM/2006, datada de 10 do corrente mês, com o seguinte teor: -------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em anexo a 

CONTA DA EMPREITADA, já subscrita pelos representantes do dono da obra e do 

empreiteiro, devendo-se, no entanto, enviar à firma adjudicatária, por carta registada 

com aviso de recepção, cópia da mesma, incluindo o mapa descritivo respectivo, visto 

que o seu representante prescindiu da formalidade prevista no número um do Art.º 222.º 

do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, sem ter deduzido qualquer reclamação.” --------- 

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

devendo ser remetida à firma adjudicatária, nos termos e para efeitos do n.º 1, do art.º 

222.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. =============================== 

 “Vias de Comunicação e Transporte” 

191 - 310/302/148 - CONSTRUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE 

E A E.N. 329 (ESPINHEIRO) - ENTRADA SUL DE ALVITE COM ACESSO À RUA DA 

BOGALHEIRA - Conta Final ============================================ 

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

5 de Maio de 2004, exarada a folhas 165 e 166, ponto 172, do livro de actas n.º 115, em 

que foi deliberado que o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, elaborasse a conta final da obra em 

epígrafe, presente à reunião a referida conta final, acompanhada da informação com a 
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referência INF165/DOM/2006, datada de 10 do corrente mês, com o seguinte teor: -------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em anexo a 

CONTA DA EMPREITADA, já subscrita pelos representantes do dono da obra e do 

empreiteiro, devendo-se, no entanto, enviar à firma adjudicatária, por carta registada 

com aviso de recepção, cópia da mesma, incluindo o mapa descritivo respectivo, visto 

que o seu representante prescindiu da formalidade prevista no número um do Art.º 222.º 

do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, sem ter deduzido qualquer reclamação.” --------- 

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

devendo ser remetida à firma adjudicatária, nos termos e para efeitos do n.º 1, do art.º  

22.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. =============================== 

192 - 310/302/150 - REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA POVOAÇÃO DE SEVER - 

Proposta de compensação de trabalhos a menos, por trabalhos a mais da mesma 

natureza ============================================================ 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião uma informação com o 

nº. INF154/DOM/2006, datada de 17  de Janeiro, último, com o seguinte teor:---------------

------ “Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar V.ª Ex.ª. que se 

verifica efectivamente o seguinte:------------------------------------------------------------------------- 

----- Ao longo da execução da empreitada em referência, tem-se verificado, no 

seguimento das várias visitas à obra e durante as várias reuniões de trabalho, a 

necessidade de executar trabalhos, cuja quantidade não se encontra prevista nas 
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medições contratuais, que se consideram indispensáveis ao bom acabamento da 

empreitada, incluídos agora no mapa de medições e orçamento respectivo, proposto 

pela firma adjudicatária. A sua descrição e contabilização encontra-se anexa à presente 

e no mapa referido, correspondendo o valor total de 6.037,20 €  para os trabalhos a 

executar efectivamente, em substituição dos trabalhos a menos, também descritos em 

mapa anexo, dentro do mesmo valor contabilístico; -------------------------------------------------- 

----- Diga-se, em abono da verdade, que esta solução  impõe-se como única, com 

resultados admissíveis e adequados ao bom acabamento da empreitada em questão, 

sendo possível ainda executá-la utilizando o valor contabilístico de – 6.038,30 € 

(trabalhos a menos), correspondente aos trabalhos descritos no mapa de medições 

contratual; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa V.ª Exa. que a presente compensação não traduzem acréscimo da 

despesa contratada, bem como se insere num contexto de conclusão da execução física 

da empreitada”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a referida 

compensação de trabalhos a mais pelos trabalhos a menos, no montante de € 6.037,20 

(seis mil, trinta e sete euros e vinte cêntimos), nos termos do disposto nos art.ºs 16.º 

26.º, e n.º 4, do art.º 31.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.================= 

193 - 310/302/150 - REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA POVOAÇÃO DE SEVER - 

Trabalhos a mais com preços acordados  - Aprovação ======================= 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro 



 FlFlFlFl.204 

______________ 

 
                                                           06.03.29 

 
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 

                                                                   
 

EDUARDO MANUEL MATINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a 

referência INF162/DOM/2006, datada de 9 de Março, do corrente ano, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a fundamentar a 

necessidade de trabalhos a mais na obra em epígrafe, no montante de € 11.722,45 

(onze mil, setecentos e vinte e dois euros e quarenta e cinco cêntimos). ---------------------- 

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

FINANCEIRA,  segundo a qual este encargo tem cabimento nas rubricas orçamentais 

orgânico-económica 0303/07010401, onde, em 15 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 419.130,28 (quatrocentos e dezanove mil, cento e trinta euros e vinte e 

oito cêntimos), estando os mesmos previstos no Plano Plurianual de Investimentos, no 

Objectivo 2.4.2.,  com o código 01, número de projecto 8/2005,  com a dotação de € 

18.012,40 (dezoito mil e doze euros e quarenta cêntimos). ---------------------------------------- 

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

----- a) Autorizar, nos termos dos arts.º 26.º e 45.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, a realização dos referidos trabalhos a mais, no montante de € 11.722,45 (onze 

mil, setecentos e vinte e dois euros e quarenta e cinco cêntimos, formalizando-os 

através de contrato adicional; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- b) Dispensar, nos termos do n.º 3, do aludido art.º 45.º, o estudo realizado por uma 

entidade externa e independente; ------------------------------------------------------------------------- 

----- c) Notificar a firma adjudicatária, para, nos termos do n.º 2, do artigo 110.º, do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, apresentar caução; ----------------------------------------- 
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----- d) Remeter ao IMOPPI – Instituto dos Mercados e Obras Públicas e Particulares e 

do Imobiliário, cópia da informação técnica acima referida, nos termos e para efeitos do 

disposto no n.º 3, do art.º 46.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ============ 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

194 - 310/302/377 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO SÓCIO CULTURAL EM 

CASTELO - Conta Final ================================================ 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a 

referência INF166/DOM/2006, datada de 10 do corrente mês, que acompanha a conta 

final da obra em epígrafe, com o seguinte teor:-------------------------------------------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em anexo a 

CONTA DA EMPREITADA, já subscrita pelos representantes do dono da obra e do 

empreiteiro, devendo-se, no entanto, enviar à firma adjudicatária, por carta registada 

com aviso de recepção, cópia da mesma, incluindo o mapa descritivo respectivo, visto 

que o seu representante prescindiu da formalidade prevista no número um do Art.º 222.º 

do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, sem ter deduzido qualquer reclamação.” ---------- 

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

devendo ser remetida à firma adjudicatária, nos termos e para efeitos do n.º 1, do art.º 

222.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. =============================== 

195 - 310/302/379 - EMPREITADA DE ACABAMENTOS DE 6 MORADIAS DE 

HABITAÇÃO SOCIAL, NO BAIRRO DA FORMIGA, EM MOIMENTA DA BEIRA - 
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Dispensa do Contrato Escrito - Aprovação ================================ 

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

1 de Março do corrente mês, exarada a folhas 127 e 128, ponto 117, deste livro de 

actas, em que foi deliberado adjudicar, por ajuste directo, os trabalhos deficientemente 

executados pela anterior firma adjudicatária, presente à reunião o ofício da Firma 

CONSTROILOPES – Sociedade de Construções, Lda., sem referência e sem data, 

registado nesta Câmara sob o nº. 1989, em 14 do corrente mês, com o seguinte teor: ---- 

----- “Tendo sido notificado pelo ofício n º 1580 de 10 de Março de 06 da adjudicação dos 

trabalhos deficientemente executados no montante de 12.312€, venho, ao abrigo do 

disposto na alínea a/ do n º 1 – Art – 59 do Dec. Lei n º 197/99, de 8 de Junho, aplicável 

ao regime jurídico de empreitadas de obras públicas por força da alínea a/ do n º 1, do 

Art. 4.º, solicitar a dispensa do contrato escrito considerando que o valor da adjudicação 

é inferior a 50.000€. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais solicito dispensa da caução de 5%, devendo serem retirados 10% do valor a 

pagar em cada auto de medição de trabalhos.” ------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao assunto, os Serviços Administrativos, da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, prestam a seguinte informação:--------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho, exarado no presente requerimento, informa-se 

que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Confirma-se que poderá ser dispensado o contrato escrito com base nas 

disposições legais supre referidas, devendo, neste caso, ficarem garantidas todas as 
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condições essenciais da empreitada, designadamente o objecto, preço, prazo de 

execução e demais garantias previstas na Lei.” ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o valor da adjudicação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, dispensar o contrato escrito nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 

59.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, aplicado ao Regime Jurídico das 

Empreitadas de Obras Públicas  (Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março) por força da 

alínea a), do n.º 1, do artigo 4.º, bem como a apresentação da caução de 5%, do valor 

da adjudicação, devendo, neste caso, serem descontados 10% do valor a pagar em 

cada auto de medição de trabalhos realizados. ------------------------------------------------------- 

----- Não obstante a referida dispensa do contrato escrito, a Câmara deliberou notificar o 

adjudicatário no sentido de ficarem asseguradas as condições essenciais da empreitada, 

designadamente o objecto, preço, prazo de execução e demais garantias previstas na 

Lei. ================================================================ 

196 - 310/302/412 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DA VILA DE LEOMIL - 2.ª FASE - 

Substituição do Fiscal da Empreitada - Aprovação ========================== 

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

22 de Agosto de 2005, exarada a folhas 104 a 106, ponto 094, do livro de actas n.º 122, 

em que foi deliberado designar para fiscal da obra o Técnico Superior Principal, 

Engenheiro JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, presente à reunião a informação 

com a referência INF167/DOM/2006, datada de 17 do corrente mês, do Chefe da 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro EDUARDO MANUEL MARTINS DA 
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SILVA, com o seguinte teor:--------------------------------------------------------------------------------- 

----- “ Venho por este meio propor ao dono da empreitada em referência a substituição 

do fiscal, Eng.º João Pedro Marques Rodrigues, por mim próprio, por razões que se 

prendem unicamente com questões de reorganização, coordenação e atribuições de 

tarefas no seio dos serviços da DOM, sempre em função dos objectivos e metas que 

este Executivo se propõe atingir, e considerando a manifesta sobrecarga de trabalho a 

que o funcionário ficará sujeito quando prestar o acompanhamento técnico do projecto 

de REQUALIFICAÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA DE VILA DA RUA, conforme 

indicação do Sr. Presidente da Câmara.” --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do nº. 2, do art.º 

178.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, aceitar a substituição proposta, 

designando, a partir desta data, como  chefe da fiscalização da obra, o Chefe da 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engº. EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, 

coadjuvado com o Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS e PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, Dr. LUIS MANUEL FILIPE DA SILVA. ========================= 

197 - 310/302/412 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DA VILA DE LEOMIL - 2.ª FASE – 

Protocolo para Cedência de Parcela de Terreno ============================ 

========== No âmbito da empreitada em epígrafe, presente à reunião para análise e 

eventual aprovação um Protocolo de Cedência de parcela de terreno, com a área de 

2.662,50 m2, a destacar do prédio rústico inscrito na matriz predial da Freguesia de 

Leomil, com o artigo n.º 3158, e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
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Moimenta da Beira, sob o número 01002/111096 – Leomil, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde são definidas as regras 

pelas quais este Município se compromete a compensar os proprietários pela referida 

cedência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Cedência, autorizando o Senhor Presidente da Câmara a proceder à sua assinatura. == 

03.03 - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

198 - 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, 

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", "PROJECTO DE ARQUITECTURA", "PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA/ESPECIALIDADES" e "PROJECTOS DE ARQUITECTURA COM 

CONDICIONANTES"  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: =============================================== 
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----- MARIA ALBERTINA FERREIRA PEREIRA LOPES, para construção de uns arrumos 

agrícolas,  com a área de 44,50 m2, que pretende levar a efeito na Rua do Calvário, na 

localidade de Arcas, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 37.06; ---------------- 

----- ELSA MARIA FORMOSO SANTOS, para reconstrução de uma garagem, com a 

área de 45 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Jogo da Bola" ou 

"Corgo", Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 72.06; -------------------------------  

----- DOMINGOS MANUEL DOS SANTOS MARTINHO, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 30 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Lugar 

da Mata", na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 

78.06; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- RICARDO DA RESSURREIÇÃO MONTEIRO, para construção de um telheiro, com 

a área de 35m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "A-do-Bispo", 

Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 79.06. ------------------------------------------- 

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

----- ROSA MARIA COELHO PINTO ALVES, para construção de um muro de vedação 

com 15 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Bilfo", Freguesia de 

Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 73.06, devendo o requerente solicitar à Fiscalização 

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

----- ACÁCIO DE CARVALHO, para construção de um muro de vedação com 10 metros, 

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

que se refere o Proc.º n.º 75.06, devendo o requerente solicitar à Fiscalização Municipal 
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o alinhamento do referido muro; --------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO DOS SANTOS PAULA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 42 m2, e construção de um muro de vedação com 6 metros, que pretende levar 

a efeito na localidade de Carapito, Freguesia de Peravelha, a que se refere o Proc.º n.º 

76.06, devendo o requerente solicitar à Fiscalização Municipal a implantação da referida 

construção; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- EUGÉNIO SOARES DE CARVALHO, para reconstrução de um muro com 30 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "S. Miguel", Freguesia de 

Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 77.06, devendo o requerente solicitar à 

Fiscalização Municipal o alinhamento do referido muro. -------------------------------------------- 

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

----- FÁBIO CARLOS DOS SANTOS COUTINHO, para instalação de um 

estabelecimento de venda de carnes, que pretende levar a efeito na Avenida 25 de Abril, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 294.05. ------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA/ESPECIALIDADES: ======================= 

----- RAUL MONTEIRO, para construção de um armazém, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado " Chão da Avó" ou "Quinta do Chão da Avó", Freguesia de Cabaços, a 

que se refere o Proc.º n.º 82.06. --------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES: =================== 

----- MARIA FERNANDA ANDRADE SANTOS, para reabilitação de um moinho, sito no 

lugar denominado "Cabeço da Ponte", Freguesia de Peva, a que se refere o Proc. n.º 
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5.06. No entanto, a requerente deve solicitar o respectivo licenciamento à DRARN - 

Direcção Regional do Ambiente e Recursos Naturais. ----------------------------------------------  

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

199 – 360/338/122.00 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Ampliação de uma habitação unifamiliar ================================== 

========== Oriundos do Senhor ABÍLIO DE JESUS GONÇALVES, presentes à 

reunião os projectos de especialidades relativos à ampliação de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "S. Mamede", Freguesia 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 53-

RJ/DPOM/2006, datada de 21 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. ================================= 

200 – 360/338/28.02 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de 

arquitectura/especialidades - Alterações ao projecto de uma habitação unifamiliar= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar as peças desenhadas 

devidamente corrigidas ao Senhor DIAMANTINO LOPES MALAIA, relativamente  às 

alterações ao projecto de uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado "Lugar de 
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Desseberes", Freguesia de Alvite, presentes à reunião os projectos de arquitectura e 

especialidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

RJ/DPOM/2006, datada de 14 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

arquitectura e especialidades. ============================================  

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

========== Tendo em conta que o assunto, a que se refere o ponto seguinte, diz 

directamente respeito ao Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, o mesmo 

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

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

n.º6, do art.º 90.º, da  Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro . ======================= 

201 – 360/338/522.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um edifício destinado a habitação multifamiliar e comércio ======= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar à Firma PLACOBEIRA - 

PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES DA BEIRA, LD.ª, a alteração ao projecto, 

relativamente à construção de um edifício destinado a habitação multifamiliar e 

comércio, que pretende levar a efeito no lote n.º 2, no loteamento a que se refere o 
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alvará n.º 1/05, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila de Moimenta da Beira, 

presente à reunião o referido projecto de arquitectura. --------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 76-SV/DPOM/06, 

datada de 20 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

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

arquitectura. ========================================================= 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião. ========================================= 

202 – 360/338/355.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

01 do corrente mês, exarada a folhas 133, ponto 122, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar ao Senhor ANTÓNIO DUARTE uma declaração do seu vizinho, em 

como admite abertura de vãos, relativamente à alteração de uma  habitação, sita no 

lugar denominado "Carril", na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, presente à 

reunião o processo, acompanhado de uma Declaração emitida pelo seu vizinho Manuel 

Pereira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

203 – 360/338/490.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de um lar de apoio à 3.ª idade ================================ 

========== Oriundos da Firma RESIDÊNCIA RURAL DE REPOUSO, CENTRO DE 

DIA, UNIPESSOAL, LD.ª, presentes à reunião os projectos de especialidades relativos à 

construção de um lar de apoio à 3.ª idade, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Quinta do Vale Escuro", Freguesia 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 57-RJ/DPOM/06, 

datada de 23 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos alí descritos, aponta para o 

deferimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

204 – 360/338/538.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Instalação de um estabelecimento não especializado de comércio a retalho com 

predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco ================== 

========== Oriundos do Senhor ANTÓNIO ALBERTO AMADO FRIAS, presentes à 

reunião os projectos de especialidades relativos à instalação de um estabelecimento não 

especializado de comércio a retalho com predominância de produtos alimentares, 

bebidas ou tabaco, que pretende levar a efeito na Avenida Dr. Sá Carneiro,  nesta Vila 
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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 56-RJ/DPOM/06, 

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

205 – 360/338/560.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de 

arquitectura/especialidades - Reconstrução de uma habitação unifamiliar - 

Alteração =========================================================== 

========== Oriundos da Senhora MARIA REGINA DE JESUS SILVA, presentes à 

reunião os projectos de arquitectura e especialidades relativos à alteração da 

reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita na Rua do Castanheiro, na localidade e 

Freguesia de Caria. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 72-SV/DPOM/06, 

datada de 15 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

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

arquitectura e especialidades. ============================================   

206 – 360/338/149.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 
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Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 

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

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

Senhora LAURINDA FERNANDA DE JESUS COSTA,  relativamente à  reconstrução de 

uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da Ponte, na localidade e 

Freguesia de Segões, 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 51-RJ/DPOM/06, 

datada de 15 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. ================================= 

207 – 360/338/169.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Remodelação de um edifício para habitação unifamiliar ====================== 

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

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

Senhora FERNANDA DUARTE DE ALMEIDA FIGUEIRA PARENTE, relativamente à 

remodelação de um edifício para habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na 

Rua do Brasil, na Vila de Leomil, 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 50-RJ/DPOM/06, 
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datada de 15 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. =================================  

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 g), 

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

90.º, da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, em virtude do assunto a que se refere o 

ponto seguinte estar relacionado com o Recurso de uma decisão de indeferimento por si 

proferida, no âmbito da competência delegada a que se refere o ponto 198, desta acta. = 

208 – 360/338/237.05 – OBRAS PARTICULARES – Construção de um edifício 

destinado a arrumos - Recurso ========================================== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DIONÍSIO DA SILVA PEREIRA, presente à 

reunião  um pedido de recurso nos termos dos números 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, relativamente ao indeferimento do projecto de arquitectura da construção de um 

edifício destinado a arrumos, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de 

Paçô. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que se considere que o parecer técnico e o Despacho do 

Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA,  têm 
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perfeito enquadramento e legitimidade legal, mas considerando a Câmara a 

inconveniência desta decisão, face ao tratamento que deu a casos semelhantes, com 

base na argumentação de que a construção proposta se insere numa zona urbanizada e 

plenamente edificada, dotada de todas as infraestruturas básicas, distanciada da 

Estrada Nacional a mais de trinta e cinco  metros e integrada num lote onde existe uma 

construção licenciada antes da entrada em vigor do PDM - Plano Director Municipal, a 

mesma deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ============= 

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

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

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

209 – 360/338/398.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um edifício ============================================= 

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

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

MOIMENTALFER - Serralharia Civil, Limitada,  relativamente à construção de um 

edifício, que pretende levar a efeito no lote n.º 15, sito no Parque Industrial de Moimenta 

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

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

que, pelos motivos alí descritos, solicita a aprovação da pretensão, bem como requer a 

alteração ao loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 64-SV/DPOM/06, 

datada de 10 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a necessidade de proceder a uma alteração global do 

loteamento do Parque Industrial, a qual terá em consideração esta alteração, a Câmara 

deliberou, por unanimidade,  que a DPOM - Divisão de Planeamento e Ordenamento do 

Município - analise e emita parecer sobre este projecto, tendo em conta a área conjunta 

dos dois lotes. ======================================================== 

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

directamente respeito ao Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, o mesmo 

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

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

n.º6, do art.º 90.º, da  Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ======================== 

210 – 360/338/418.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - Pedido 

de autorização de alteração ao projecto inicial ============================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido proceder à audiência do Senhor 

HELDER DE JESUS TAVARES, relativamente à alteração ao projecto inicial de um 

estabelecimento comercial, que pretende levar a efeito no lote n.º 7, no loteamento a que 
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se refere o alvará n.º 05/97, sito no lugar denominado "Lagoa ou Covas do Barro", nesta 

Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, 

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

integrante  em que, pelos motivos alí descritos, solicita a aprovação da pretensão. -------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 66-SV/DPOM/06, 

datada de 13 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente que 

deverá apresentar a  devida alteração ao loteamento urbano, nos termos legais. ====== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião. ========================================= 

211 –  360/991/30.06 – OBRAS PARTICULARES - Pedido de certidão da 

constituição de compropriedade ======================================== 

========== Oriundo da Senhora HELENA MARIA DE JESUS MORAIS, 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 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 15-

LS/DPOM/2006, 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. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

212 – 710/714/300 – ENSINO PRÉ E PRIMÁRIO – Requalificação da Rede Pública da 

Educação Pré-Escolar ================================================= 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES, 

presente à reunião, para conhecimento, um ofício com a referência 37/2006-SA, 

informando da solicitação ao Ministério da Educação de esclarecimentos sobre a 

existência de um eventual programa de suspensão de estabelecimentos de educação 

pré-escolar.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em resposta a esta solicitação, foi prestada informação, pelo Gabinete da Senhora 

Ministra da Educação, na qual refere que não existe qualquer programa de suspensão 

de estabelecimentos de educação pré-escolar.-------------------------------------------------------- 

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

213 – 210/207/000 – INTERNATIONAL FRIENDSHIP LEAGUE – Acordo de 

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

ofício datado de 14 de Fevereiro, último, e registado nesta Câmara Municipal em 16 do 

mesmo mês, sob o n.º 1368, solicitando um Acordo de Cooperação entre esta Câmara e 

aquela Instituição. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 € 14.600,00 (catorze mil e seiscentos euros).--------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara reconheça como interessante esta parceria e 

cooperação, a mesma deliberou, por unanimidade, incumbir o Vereador em Regime de 

Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, de obter mais informações sobre as 

condições e custos directos envolvidos no âmbito do referido Acordo de Colaboração, 

bem como sobre a legitimidade institucional daquela organização. ================ 

214 – 020/022/000 – CÂMARA MUNICIPAL – LOUVORES – Clube Desportivo de 

Leomil =============================================================  

========== Oriundo do Vereador do Pelouro do Desporto, LUÍS CARLOS PEREIRA 

DA SILVA,  presente à reunião uma proposta de voto de louvor de mérito desportivo, ao 

CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL, cujo teor seguidamente se transcreve:------------------ 

------------- “PROPOSTA DE VOTO DE LOUVOR AO MÉRITO DESPORTIVO --------------- 

----- Prescreve a Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com alteração que lhe foi 

introduzida pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, no seu artº. 64º., nº. 4, alínea b), que 
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compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 

actividades do interesse Municipal, de natureza desportiva, recreativa ou outra.------------- 

----- Desde o momento em que o CDL - Clube Desportivo de Leomil - se inscreveu na 

AFV-Associação de Futebol de Viseu, beneficiou, tal como outras actividades 

desportivas sediadas no Concelho, do apoio financeiro logístico e de solidariedade  

desportiva, por parte desta Câmara Municipal.--------------------------------------------------------- 

----- Cumprido foi, pois, o que a Lei impõe neste particular. ---------------------------------------- 

----- Em boa hora tal apoio, nas suas diversas manifestações, foi prestado ao CDL, já 

que esta colectividade, inscrita oficialmente na AFV em 08 de Julho de 1993, logrou 

agora alcandorar-se   ao 1º. lugar da 3ª.  Divisão Distrital da série Norte, sagrando-se 

Campeão, ascendendo, por consequência, à 2ª. Divisão Distrital de Futebol.----------------- 

----- É de referir, todavia, por ser elementar obrigação, que as origens do CDL remontam 

a 1930, tendo na década de 50, participado em vários campeonatos  da então FNAT e 

mais tarde INATEL, sagrando-se campeão Distrital e alcançando um 3º. lugar Nacional.-- 

----- O Concelho conta, assim, com mais uma equipa vencedora a qual se transformou 

também em mensageira e embaixadora dos valores desportivos no Distrito.------------------ 

----- Na dupla qualidade de edil e de antigo praticante da modalidade, é dever que 

gostosamente cumpro – pretendendo honrar a memória de alguns dos fundadores do 

CDL e enaltecer o brio e o bairrismo dos actuais Dirigentes, Atletas e Associados – 

propor um voto de louvor ao mérito desportivo, ao CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL, 

devendo, para o efeito, o referido voto ser concretizado, também, com a entrega, no jogo 
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da final para apuramento do vencedor da 3ª. Divisão Distrital, de troféu alusivo ao 

evento.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a referida 

proposta de voto de louvor de mérito desportivo, encarregando o Vereador em Regime 

de Tempo Inteiro, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, de, no jogo final para 

apuramento do vencedor da 3ª. Divisão Distrital da  A.F. Viseu, proceder à entrega de 

um troféu de reconhecimento, ao Clube Desportivo de Leomil, alusivo a este facto 

desportivo.=========================================================== 

215 – 020/022/000 – CÂMARA MUNICIPAL – LOUVORES – Escola Prática de 

Andebol de Moimenta da Beira  ========================================= 

========== Oriundo do Vereador do Pelouro do Desporto, LUÍS CARLOS PEREIRA 

DA SILVA,  presente à reunião uma proposta de voto de louvor de mérito desportivo à 

ESCOLA PRÁTICA DE ANDEBOL DE MOIMENTA DA BEIRA,  cujo teor seguidamente 

se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------- “PROPOSTA DE VOTO DE LOUVOR AO MÉRITO DESPORTIVO --------------- 

----- Prescreve a Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com alteração que lhe foi 

introduzida pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, no seu artº. 64º., nº. 4, alínea b), que 

compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 

actividades do interesse Municipal, de natureza desportiva, recreativa ou outra.------------- 

----- Dentro deste quadro a Câmara Municipal dispôs-se também a apoiar a EPAMB - 

Escola Prática de Andebol de Moimenta da Beira.---------------------------------------------------- 
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----- A referida escola num esforço louvável e a todos os títulos meritório, proporciona a 

prática de andebol às camadas jovens do Município de Moimenta da Beira.------------------ 

----- Fruto de trabalho e treino profícuos e contínuo, as equipas de iniciados masculinos 

e de juvenis masculinos da EPAMB vão participar em provas Nacionais, depois de terem 

obtido classificações, nos campeonatos distritais, que lhes permitem tal objectivo.---------- 

----- A Câmara Municipal de Moimenta da Beira apoiou ao longo do ano desportivo de 

2005/2006, e continua a apoiar, a EPAMB, a diversos títulos em que se destacam, um 

apoio financeiro significativo, transportes em autocarros da edilidade e disponibilização 

do pavilhão gimnodesportivo, com todos os seus equipamentos.--------------------------------- 

----- Atento o interesse que o Andebol está a merecer no Concelho, já com mais de cem 

praticantes – sendo justo aqui trazer a pessoa  de JOSÉ MANUEL SOARES, que já 

ganhou o cognome de “O Pai do Andebol em Moimenta da Beira” -, proponho à Câmara 

Municipal que, em cerimónia para o efeito designado, manifeste o seu agradecimento 

aos jovens praticantes da modalidade, e os exorte a prosseguirem na prática de tal 

modalidade desportiva.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Proponho ainda um voto de louvor ao mérito desportivo à EPAMB - ESCOLA 

PRÁTICA DE ANDEBOL DE MOIMENTA DA BEIRA, devendo, para o efeito, ser 

entregue à mesma, na pessoa do Senhor José Manuel Soares, um troféu de 

reconhecimento a tal mérito.”------------------------------------------------------------------------------- 

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

atribuição de um louvor de mérito desportivo à referida Escola, pelo reconhecimento do 
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excelente trabalho desenvolvido pelos técnicos e atletas, consubstanciado na 

participação de duas equipas no Campeonato Nacional, e, ainda, pela crescente adesão 

dos jovens do Município na prática da modalidade.--------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, incumbir o Vereador em Regime de 

Tempo Inteiro, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, de organizar uma cerimónia, na 

qual, na pessoa do Senhor José Manuel Soares, procederá à entrega de troféus de 

reconhecimento, alusivos a estes factos desportivos. =========================== 

216 – 710/714/700 – ESCOLA PROFISSIONAL AGRÍCOLA DE LAMEGO – Pedido de 

parecer tendo em vista a abertura de novos cursos para o ano lectivo 2006/2007 =  

========== Oriundo da Escola Profissional Agrícola de Lamego, presente à reunião o 

ofício n.º 23/06, datado de 17 de Março, ultimo, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, solicitando parecer favorável 

para a organização da candidatura aos novos cursos para o ano lectivo 2006/2007.-------

---- Informa, ainda, o citado ofício, que o parecer deverá pronunciar-se acerca da 

abertura dos seguintes cursos: Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos; Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente e Técnico de 

Contabilidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável aos 

novos cursos pretendidos pela referida Escola Profissional. ======================  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

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

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

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

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

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

17H40. ============================================================= 
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