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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SETE DE JUNHO DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 13/06  

========== Aos sete dias do mês de Junho 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. ===================================== 

01 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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105 – 020/023/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Resolução Política aprovada na XXIII Assembleia Geral do Conselho dos 

Municípios  e Regiões da Europa (Innsbruck,  Áustria, 10-12 de Maio de 2006 ==== 

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

circular nº. 69/2006-LP, datada de 24 de Maio, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a enviar a declaração política 

aprovada na Assembleia Geral do Conselho dos Municípios e Regiões da Europa, para 

debate e eventual aprovação desta Câmara Municipal. De igual modo, exorta este 

Município a subscrever o lançamento oficial da “Carta Europeia para a Igualdade das 

Mulheres e Homens na Vida Local”. ---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento dos conteúdos programáticos da 

Assembleia Geral do Conselho dos Municípios e Regiões da Europa e deliberou, por 

unanimidade, subscrever a referida “Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e 

Homens na Vida Local”. =================================================   

02.02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

106 – 110/195/003 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO SUL – 

Elaboração de um Estudo Prospectivo sobre os Cenários de Desenvolvimento  do 

Território da Associação de Municípios do Vale do Douro Sul ================= 

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

ofício nº. 0301, datado de 24 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a informar que pretende realizar um estudo 
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da região Douro Sul, que integra 10 Municípios, com o objectivo de identificar e 

potenciar as vantagens comparativas da própria região, de modo a identificar projectos 

intermunicipais que possam ser submetidos ao QREN, pelo que solicita à Câmara que 

informe da intenção ou não em participar neste estudo, cujo valor por município deverá 

situar-se em € 3.000  (três mil 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 0102/080701 onde, em 02 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 11.000,00 (onze mil euros), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades Municipais no objectivo 3. 1., código 01 e projecto nº. 42/2004, no montante 

de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros). ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o interesse estratégico do estudo proposto, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para aderir à proposta, bem 

como transferir para a referida Associação os encargos inerentes à sua elaboração. === 

02.02 DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

107 – 210/207/000 – CASA DO POVO DE LEOMIL - SECÇÃO DE FOLCLORE – 

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

========== Oriundo da Casa do Povo em epígrafe, presente à reunião um ofício 

datado de 10 de Maio, último, e registado nesta Câmara Municipal em 11 do mesmo 

mês, sob o n.º 3469, a solicitar um subsídio para fazer face às despesas com a época de 
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folclore em 2006.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da Secção de Contabilidade:---------------------------

----- "No âmbito da alínea b), do nº. 4, do artigo 64º., da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

alterado pela Lei 5-A/2002, "Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a 

actividades de interesse municipal ... apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 

no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 

recreativa ou outra....-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais informa que este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico – 

económica 04/040701 onde, em 24 de Maio último, existia um saldo disponível de € 

48.568,74 (quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e oito euros e setenta e quatro 

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 € 10.065,00 (dez mil e 

sessenta e cinco euros)”.------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A  Câmara  deliberou,  por  unanimidade,   manifestar    

disponibilidade   para atribuir  à  Casa  do  Povo  de  Leomil   um  subsídio  no   

montante de  €  3.750,00 (três  mil,  setecentos  e cinquenta  euros),  para  os  fins   

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

108 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO 

PERIMETRO DE LEOMIL – Pedido de Subsídio ============================= 

========== Oriundo da  Associação em epígrafe, presente à reunião um ofício datado 

de 29 de Maio, último, e registado nesta Câmara Municipal em 31 do mesmo, sob o n.º 
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4044, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de € 20.000,00 (vinte mil  euros), 

para assegurar devidamente a manutenção da Equipa de Sapadores Florestais e a 

operacionalidade do equipamento que lhe está atribuído.------------------------------------------ 

----- Traz inserta a seguinte informação da Secção de Contabilidade:---------------------------

------ "No âmbito da alínea a), do nº. 4, do artigo 64º., da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

alterado pela Lei 5-A/2002, "Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a 

actividades de interesse municipal ... Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e 

organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de obras 

ou eventos de interesse municipal, bem como à informação e defesa dos direitos dos 

cidadãos....------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais informa que este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico – 

económica 0303/080701 onde, em 02 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

36.000,00 (trinta e seis mil euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais no objectivo 1.2.1., código 05 e projecto nº. 06/2005, no montante de € 

5.000,00 (cinco mil euros)”. --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à difícil situação económica do Município e de acordo com a 

actual disponibilidade financeira, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à 

Associação de Produtores Florestais do Perímetro de Leomil um subsídio no montante 

de € 5.000,00 (cinco mil euros), com vista a permitir o reequipamento e 

operacionalização das acções de vigilância. ================================= 

109 – 210/207/000 – ENSINO RECORRENTE E EXTRA ESCOLAR – 
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COORDENAÇÃO CONCELHIA DE MOIMENTA DA BEIRA  - Actividades do Ensino 

Recorrente – Pedido de Subsídio ======================================== 

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

21 de Dezembro de 2005, exarada a folhas 184, ponto 192, do livro de actas nº 123, em 

que foi deliberado solicitar à Coordenação Concelhia de Moimenta da Beira elementos 

para que possa ser equacionada uma justa comparticipação municipal, presente à 

reunião o ofício n.º 28, datado de 30 de Maio, último, e registado nesta Câmara 

Municipal em 31 do mesmo mês, sob o n.º 4063, informando sobre as actividades 

programadas a desenvolver, e número de formandos inscritos, pelo que solicita a 

atribuição de um subsídio no valor de € 4.000,00 (quatro mil euros), para fazer face às 

despesas decorrentes com as referidas actividades. ------------------------------------------------ 

----- Traz inserta a seguinte informação da Secção de Contabilidade: --------------------------

------ "No âmbito da alínea a), do nº. 4, do artigo 64º., da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

alterado pela Lei 5-A/2002, "Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a 

actividades de interesse municipal ... Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e 

organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de obras 

ou eventos de interesse municipal, bem como à informação e defesa dos direitos dos 

cidadãos....------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais se informa que este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico – 

económica 04/040301 onde, em 01 do corrente mês, existia um saldo disponível de €   

11.748,72 (onze mil, setecentos e quarenta e oito euros e setenta e dois cêntimos)”. ----- 



 FlFlFlFl.122 

______________ 

 
                                                           06.06.07 

 
Livº .  125L ivº .  125L ivº .  125L ivº .  125     

                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, atribuir um subsídio ao Ensino 

Recorrente e Extra Escolar - Coordenação Concelhia de Moimenta da Beira - no 

montante de € 3.000,00 (três mil euros), para os fins propostos. ================== 

110 – 210/207/000 -  JUNTA DE FREGUESIA DE SEVER- Pedido de Subsídio ===== 

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

reunião um ofício datado de 19 de Maio, último, e registado nesta Câmara Municipal em 

22 do mesmo mês, sob o n.º 3732, solicitando a atribuição de um subsídio mensal no 

montante de € 300,00 (trezentos euros), para as despesas de funcionamento do posto 

médico de Sever, no ano de 2006. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da Secção de Contabilidade:---------------------------

----- "No âmbito da alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

alterado pela Lei 5-A/2002, "Compete à Câmara Municipal, no que respeita às suas 

relações com outros órgãos autárquicos... "Deliberar sobre formas de apoio às 

freguesias.... ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais se informa que este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico – 

económica 04/04050108 onde, em 29 de Maio último, existia um saldo disponível de € 

750,00 (setecentos e cinquenta euros), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades Municipais no objectivo 2.2.1., código 0201 e projecto nº. 16/2004, no 

montante de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros)."--------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir mensalmente à Junta 

de Freguesia de Sever um subsídio de € 125,00 (cento e vinte e cinco euros), devendo, 
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para o efeito, ser criado o respectivo enquadramento orçamental. ================= 

111 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2006 - 

3ªAlteração – Conhecimento ============================================ 

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

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

folhas 3, ponto 004, do livro de actas n.º 123, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do 

artigo 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro,  presente à reunião a 3ª. Alteração ao Orçamento, no montante de 

380.570,02 (trezentos e oitenta mil, quinhentos e setenta euros e dois cêntimos) a que 

corresponde, igualmente, a 3ª. Alteração às Grandes Opções do Plano, no montante de 

€ 361.500,00 (trezentos e sessenta e um mil e quinhentos euros), na coluna de 

inscrições/reforços, e de € 333.100,00 (trezentos e trinta e três mil e cem euros), na 

coluna de diminuições/anulações, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante,  aprovada por Despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, datado de 10 de Maio, último. ------------------------------------------------------------------ 

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

112 – 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 Maio, último, que nesta 

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

montante de € 988.541,07 (novecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e um 
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euros e sete cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

113 – 310/312/000 – BASE – GABINETE DE ARQUITECTURA, URBANISMO E 

DESIGN, LDª. – Cedência de Direitos – Cessão de Posição Contratual ========== 

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

sem número, datado de 17 de Abril, último, acompanhado da Informação da Secção de 

Aprovisionamento e Património, com o n.º NA/23/2006, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, solicitando, pelas razões ali 

expostas, autorização para ceder os seus direitos e obrigações, referentes a todos os 

trabalhos que se encontram em vigor neste Município, à firma “Sétimo – Arquitectura, 

Ldª.”, cujos sócios gerentes são os mesmos.---------------------------------------------------------- 

----- O referido processo vem acompanhado do Parecer Jurídico n.º 15.06, datado de 16 

de Maio, último, segundo a qual deverá ser celebrada Escritura de Cessão da Posição 

Contratual, nos termos do artigo n.º 68.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho.-----  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cessão de posição 

contratual proposta, mantendo a responsabilidade subsidiária da BASE, nos termos 

referidos no parecer jurídico. ============================================= 

114 – 130/145/000 – ARRANJO URBANÍSTICO DA ROTUNDA DO ECOMARCHÉ – 

Minuta do Contrato Administrativo ====================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 
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27 de Dezembro, do ano de 2004, exarada a folhas 129, ponto 117, do livro de actas n.º 

119, em que foi deliberado adjudicar todo o serviço ao escultor FRANCISCO LUCENA, 

presente à reunião um DESPACHO, do Senhor Presidente da Câmara, datado de 26 de 

Maio, último, do seguinte teor:------------------------------------------------------------------------------

------  “1- Nos termos e para os efeitos do artigo 64.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

Junho, aprovo a minuta do contrato administrativo do arranjo urbanístico da rotunda 

junto ao Ecomarché, no Município de Moimenta da Beira, devendo a mesma ser 

enviada ao adjudicatário, para aceitação, nos termos dos n.ºs 1 e 2, do artigo 65.º, do 

referido diploma legal, determinando que, nos  termos e para os efeitos dos artigos 69.º 

e 70.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, seja prestada caução no valor de 5% 

sobre o valor da adjudicação.------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2- Nos termos e para os efeitos do disposto do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, que este despacho seja ratificado na próxima reunião de 

Câmara a realizar após a sua emissão”.----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho de 

aprovação da minuta, nos termos e para os efeitos do disposto do n.º 3, do artigo 68.º, 

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

115 - 130/147/000 – EDIÇÃO DO LIVRO DE POEMAS “O CANTO DAS FRAGAS”, DA 

AUTORA MANUELA DE AZEVEDO ====================================== 

========== Oriundo da Autora do Livro de Poemas “O Canto das Fragas”, supra 

referida, presente à reunião uma carta, datada de 23 de Maio, último, acompanhada de 



 FlFlFlFl.126 

______________ 

 
                                                           06.06.07 

 
Livº .  125L ivº .  125L ivº .  125L ivº .  125     

                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 

                                                                   
 

uma cópia do referido livro, solicitando que esta Câmara Municipal adquira alguns 

exemplares do livro, cujo teor constitui uma homenagem às suas raízes beirãs e às 

vivências inesquecíveis nestas “terras do paraíso”.-------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da Secção de Contabilidade:---------------------------

----- "No âmbito da alínea b), do nº. 4, do artigo 64º., da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

alterado pela Lei 5-A/2002, "Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a 

actividades de interesse municipal ... apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 

no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 

recreativa ou outra...". Mais se informa que este encargo tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico – económica 04/070109 onde, em 31 de Maio, último, existia um 

saldo disponível de € 41.166,98 (quarenta e um mil, cento e sessenta e seis euros e 

noventa e oito cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais 

no objectivo 2.5.1, código 010202 e projecto nº. 75/2002, no montante de € 10.189,56 

(dez mil, cento e oitenta e nove euros e cinquenta e seis cêntimos)."--------------------------- 

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

adquirir cinquenta exemplares, para apoiar a edição do referido livro. ============== 

116 – 130/150/700 – CONCURSO PARA A CESSÃO DO DIREITO DE USUFRUTO, 

DURANTE QUATRO MESES, DE UM ESPAÇO COM 40 M2, QUE CONTÉM 

IMPLANTADA UMA ESTRUTURA EM MADEIRA COM A ÁREA DE 18 M2 NA PRAIA 

FLUVIAL DA BARRAGEM DO VILAR – Adjudicação ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 
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10 de Maio, último, exarada a folhas 31, ponto 32, deste livro de actas, em que foi 

deliberado proceder à abertura de um concurso de Oferta Pública, para a cessão do 

direito de usufruto da estrutura referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

DESPACHO do Senhor Presidente da Câmara, datado de 26 de Maio, último do 

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

----- ”1.º Considerando a Acta de abertura e análise de propostas do Concurso para a 

cessão do direito de usufruto, durante quatro meses, de um espaço com 40 m2  que 

contém implantada uma estrutura em madeira, com a área de 18 m2, na praia fluvial da 

Barragem do Vilar, do Júri nomeado;--------------------------------------------------------------------- 

----- 2.º Considerando que o início do contrato da referida cessão de exploração do 

direito de usufruto, deverá ter início a 1 de Junho de 2006, prolongando-se até ao final 

do mês de Setembro de 2006;-----------------------------------------------------------------------------

----- 3.º Considerando o disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 14 de 

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

----- DECIDO:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Adjudicar a cessão de exploração do direito de usufruto, de um espaço com 40 

m2 que contém implantada uma estrutura em madeira, com a área de 18 m2, na praia 

fluvial da Barragem do Vilar, pelo período de quatro meses, ao Senhor José António 

Castro Aguiar, pelo valor de € 1.920,00 (mil novecentos e vinte euros), com dispensa de 

contrato escrito, nos temos do n.º 1, alínea a), do artigo 59.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de Junho;--------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- b) Que seja notificado o adjudicatário para que proceda ao pagamento de cinquenta 

por cento da adjudicação, no valor de € 960,00 (novecentos e sessenta euros), devendo 

os restantes cinquenta por cento ser pagos nos primeiros oito dias do mês de Agosto de 

2006, dando, assim, cumprimento à deliberação da Câmara Municipal, de 10 de Maio de 

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

----- c) Submeter este despacho à ratificação, na próxima reunião da Câmara 

Municipal”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho de 

adjudicação, nos termos e para os efeitos do disposto do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 

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

117 – 130/151/100 – LOTEAMENTO SITO NO LUGAR DO ALTO DO FACHO 

DESIGNADO POR “LOTEAMENTO DO SENHOR CAMILO” – Alteração ao Alvará de 

Loteamento n.º 4/83, de 20 de Dezembro de 1983, actualizado pelo Apenso de 26 

de Julho de 1989 ===================================================== 

========== Oriundo do Assistente Administrativo, NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, 

presente à reunião a Informação NA/11/2006, datada de 10 de Março, último, 

acompanhado pelo Parecer, do Gabinete Jurídico, n.º 14.06, datado de 16 de Maio, 

último, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte 

integrante, informando, pelos motivos ali expostos, que deverá vigorar o alvará n.º 4/83, 

de 20 de Dezembro, actualizado pelo apenso de 26 de Julho de 1989.------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor do parecer jurídico, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, manter em vigor o referido Alvará n.º 4/83, de 20 de Dezembro, 

actualizado pelo Apenso de 26 de Julho de 1989, para todos os efeitos legais. ======= 

118 – 130/151/700 – RESTAURANTE SNACK/BAR DA PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES 

– Acta do Concurso para a Concessão, em Regime de Cessão de Exploração, do 

Bar/Restaurante do Complexo da Praia Fluvial de Segões ==================== 

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

10 de Maio, último, exarada a folhas 38, ponto 37, deste livro de actas, em que foi 

deliberado promover nova hasta pública, nos termos legais, para a concessão, em 

regime de cessão de exploração, do estabelecimento referenciado em epígrafe, 

presente à reunião a Acta do Concurso, datada de 29 de Maio, último,  que nesta acta 

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

que, pelos motivos ali expostos, o adjudicatário do referido espaço é o Senhor ALBANO 

NETO SILVA, residente em Vila Nova de Paiva, pelo valor mensal de € 307,50 

(trezentos e sete euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor.--- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à adjudicação da 

concessão, em regime de cessão de exploração, pelo período de um ano, a contar do  

dia 01 de Junho de 2006, do Bar/Restaurante da Praia Fluvial de Segões,  ao Senhor 

ALBANO NETO SILVA, residente em Vila Nova de Paiva, pelo valor mensal de € 307,50 

(trezentos e sete euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. =  

“Tesouraria” 

119  -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 
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========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 06, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 145.366,39 (cento e 

quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis euros e trinta e nove cêntimos), assim  

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

                                      a) Dotações Orçamentais ...................................... €  41.800,88   

                                      b) Dotações Não Orçamentais..............................  € 103.565,51 

                                                                               TOTAL ......................    € 145.366,39       

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

120 - 310/300/200 – SANEAMENTO – Conclusão do Saneamento de Fornos – 

Instalação de Fossa Séptica ============================================ 

========== Oriundo do Senhor Vereador a Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO DE 

PAIVA MATOS, presente à reunião uma Proposta, datada de 31 de Maio, último, com o 

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

---------- “Dado que se encontra concluída toda a rede de saneamento da localidade de 

Fornos, Freguesia de Moimenta da Beira, resta-nos construir a fossa séptica para 

funcionamento do sistema. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Depois de ter deparado com algumas dificuldades no localização da fossa a 

construir, uma vez que as condições de acesso e a indisponibilidade do espaço, 



 FlFlFlFl.131 

______________ 

 
                                                           06.06.07 

 
Livº .  125L ivº .  125L ivº .  125L ivº .  125     

                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 

                                                                   
 

verificaram-se, finalmente encontrou-se a solução capaz para a conclusão da referida 

obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Proponho a atribuição de uma indemnização no valor de € 2.175,00 (dois mil, cento 

e setenta e cinco euros), por 870,00 m2 à Sra. D. Olivia Maria Duarte Pereira, viúva, 

residente no Bairro do Organop, 40, 4º. Esq., em Abravesses, Viseu, pela utilização 

daquela área para a instalação da fossa séptica.” ----------------------------------------------------  

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

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

orgânico-económica 0302/07010403 onde, em 1 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 47.126,12 (quarenta e sete mil, cento e vinte e seis euros e doze 

cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 

2.4.3, com o Código 010101 e número de Projecto 52/2002, com a dotação de € 

7.384,42 (sete mil, trezentos e oitenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos). -------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a indemnização 

proposta, no montante de € 2.175,00 (dois mil, cento e setenta e cinco euros), à Senhora 

D. Olívia Maria Duarte Pereira, devendo a aquisição da referida parcela de terreno ser 

traduzida na celebração de um contrato-promessa. ============================ 

 “Vias de Comunicação e Transporte” 

121 - 310/302/154 - CONSTRUÇÃO DA VARIANTE ESCOLAR E ÁREAS 

ADJACENTES - ARRUAMENTO DE ACESSO AO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO - 

Paragem dos Trabalhos =============================================== 
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========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro 

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

referência INF179/DOM/2006, datada de 23 de Maio, último, com o seguinte teor:---------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre à fiscalização da 

referida empreitada informar o seguinte: ---------------------------------------------------------------- 

----- - Os trabalhos encontram-se paralisados desde meados de Janeiro do corrente ano 

de 2006; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Os motivos do atraso consequente no Plano de Trabalhos contratual são 

completamente alheios à vontade do Dono de Obra, não lhe podendo, por isso, ser 

imputados, aliás, conforme registo efectuado no Livro de Obra em 17 de Maio do 

corrente ano de 2006, subscrito quer pela fiscalização, quer pelo representante da firma 

adjudicatária; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - A firma adjudicatária informou a fiscalização da empreitada que os seus problemas 

internos se encontram em vias de resolução, os quais estarão na origem desta paragem 

dos trabalhos, não garantindo uma data certa para o efeito e reinicio daqueles; ------------- 

----- - Nesta altura, tendo em atenção que o prazo para execução da empreitada termina 

no próximo dia 12 de Julho do corrente ano de 2006, prevê-se que já não seja possível 

para a adjudicatária terminar os trabalhos no prazo contratual; ----------------------------------- 

----- - Assim, propõe-se à Câmara Municipal, no cumprimento do disposto no número um 

do Art.º 161.º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, que a adjudicatária seja notificada 

para apresentar , no prazo máximo de 11 dias, o Plano dos diversos trabalhos que em 
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cada um dos meses seguintes conta executar, com indicação dos meios de que se vai 

servir, sob pena de lhe ser aplicado o disposto no número dois do mesmo artigo”. --------- 

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

Chefe da DOM, devendo ser notificada a firma adjudicatária em conformidade. ======= 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

122 - 310/302/394 – REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE LEOMIL, 

LARGO DO OUTEIRO - Conta Final ====================================== 

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

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

referência INF178/DOM/2006, datada de 15 de Maio, último, 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, 

que deverá ser remetida à firma adjudicatária, nos termos e para efeitos do nº. 1, do 

artº. 222º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. ===========================  

123 – 310/302/408 – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
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GIMNODESPORTIVO DE MOIMENTA DA BEIRA – QCA III - APROVAÇÃO DO 

CONTRATO-PROGRAMA ============================================== 

========== Oriundo da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, presente à 

reunião o ofício nº. 325/06, Proc.1.3.142, datado de 05 do corrente mês, registado sob o 

nº. 4203, em seis do mesmo mês, que acompanha o contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo no âmbito do QCA III, relativo à obra do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Moimenta da Beira, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, para análise a aprovação. ----------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido contrato-

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

124 - 310/302/412 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA VILA DE 

LEOMIL - Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra – Aprovação ==== 

========== Oriundo do Chefe da Divisão de Obras Municipais, EDUARDO MANUEL 

MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação n.º 182/DOM/2006, datada de 31 

de Maio último, que acompanha o plano de segurança e saúde para a execução da obra 

em epígrafe, com o seguinte teor:------------------------------------------------------------------------- 

----- “Face ao previsto na legislação em referência proponho que a Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira, no papel de dono de obra, proceda à nomeação do coordenador de 

segurança, o qual, dentro do espírito do regime, de separação de responsabilidades, 

não aconselha a acumulação das funções de fiscal da obra com as correspondentes ao 

coordenador de segurança em obra. --------------------------------------------------------------------- 
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----- Em cumprimento do disposto no Art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de 

Outubro, e apesar de não se encontrar ainda nomeado o Coordenador de Segurança em 

Obra, venho propor desde já a aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a 

Execução da Obra.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança 

e Saúde para a execução da referida obra, nomeando o Chefe da DIVISÃO DE 

ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, como 

Coordenador de Segurança da mesma. =====================================  

125 - 310/997/000 - LEGISLAÇÃO ======================================== 

========== Presente à reunião, para conhecimento, o DIÁRIO DA REPÚBLICA, 

datado de 3 de Maio, último, Número 85, I – B Série, onde é publicada a Portaria n.º 

430/2006, de 03 de Maio de 2006, a fixar, para vigorar em 2006, o preço da habitação 

por metro quadrado de área útil (Pc), a que se refere a alínea c) do n.º 2 do artigo 5º. do 

Decreto – Lei n.º 141/88, de 22 de Abril. ----------------------------------------------------------------

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

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 15H10,  pelo Presidente da Câmara, foi reaberta a reunião.=  

03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 
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“Loteamentos e Obras Particulares” 

126 - 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 " PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA", "PROCESSOS SIMPLES", 

"PROCESSOS SIMPLES COM CONDICIONANTES", " PROCESSO SIMPLES 

INDEFERIDO", "PROJECTO DE ARQUITECTURA", "PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES" e " PROJECTO DE INSTALAÇÃO DE ARMAZENAGEM DE 

GASES DE PETRÓLEO LIQUEFEITO" 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: ---------------------------------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: ====================================== 

========== SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOIMENTA DA BEIRA, para 

Ampliação de um Lar de Idosos, que pretende levar a efeito no Bairro do Aguiar, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 9/06; -------------------------------------   

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

----- PAULA MARIA DE OLIVEIRA LOPES MACIEIRA, para pintura de muros, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Campos", na localidade de Paraduça, 
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Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 166.06; ----------------------------------------- 

----- JOÃO RIBEIRO TEIXEIRA, para construção de  arrumos agrícolas, com a área de 

28 m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proc.º n.º 168.06; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO LUCENA DO ESPÍRITO SANTO, para construção de arrumos agrícolas, 

com a área de 12 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Bairro Alto", na 

localidade e Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 174.06. --------------------------- 

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

----- RAUL LOUREIRO DOS SANTOS, para construção de arrumos agrícolas com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "São Miguel", na 

Freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 13.06, devendo o requerente 

entregar o documento de legitimidade até ao próximo mês de Agosto, inclusivé; ------------ 

----- MANUEL DOMINGOS CARDOSO MARTINHO, para construção de um muro de 

vedação com 13 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Carril", na 

localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 164.06, devendo 

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

----- FILIPE DE CARVALHO REBELO, para construção de um muro de vedação com 51 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Covas do Barro", nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 167.06, devendo o requerente solicitar à 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o alinhamento do referido muro; -----------------------------------

----- VERISSIMO FERREIRA DIAS, para substituição de um telhado, com a área de 
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80m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Carril", Freguesia de Peravelha, 

a que se refere o Proc. n.º 169.06, devendo o requerente manter a estrutura resistente 

sem qualquer alteração; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ARMANDO JESUS FERREIRA, para construção de um muro de vedação com 15 

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

Proc.º n.º 172.06, devendo o requerente solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o 

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

----- ERMELINDA NATÁRIO FERREIRA MORAIS, para reconstrução de um muro de 

vedação com 40 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Pai Barbara", 

na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 173.06, 

devendo a requerente solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o alinhamento do referido 

muro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ GOMES ZEFERINO, para construção de arrumos agrícolas com a área de 

45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Relva", na localidade e 

Freguesia de Peravelha, a que se refere o Proc.º n.º 175.06,  devendo a construção 

agora pretendida não ter ligação com a já existente. ------------------------------------------------ 

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

----- MARIA ALCINA LEMOS PEREIRA, para construção de arrumos agrícolas, com a 

área de 40 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Arais", na localidade 

de Vila Cova, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 123.06, dado que a 

implantação pretendida está localizada em " espaços florestais" e num terreno com a 
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área de 400m2, não cumprindo, assim, o PDM em vigor, por não possuir a área mínima 

sobrante de 10.000 m2. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- DETALHES DE SONHO - SALGADOS E PASTELARIA , LDA, para adaptação 

interior do rés-do-chão de um edifício para pastelaria, sito no lote n.º 1, no lugar 

denominado "Chão das Vinhas", Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 

22.06; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- GOMERSINDA FERNANDA MARTINS SILVA CARVALHO, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Vale Velho ou S. 

João", na localidade de Vide, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 64.06; ------- 

----- MANUEL MOTA ALVES, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Outeiro da Orca", na Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 134.06; -------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ FERNANDO SILVA CARVALHO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 1, no loteamento respeitante ao alvará 

n.º 07/98, sito no lugar denominado "Beira Paradinha", Freguesia de Moimenta da Beira, 

a que se refere o Proc.º n.º 157.06; ----------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO ALMEIDA BATISTA, para ampliação de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Covas do Barro", nesta Vila de Moimenta 

da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 181.06. ---------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES: ================== 
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----- MANUEL JESUS HORTENSO, para ampliação de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito na Rua da Cal, na Vila de Leomil, a que se refere o Proc. n.º 

399.05, devendo o requerente entregar o original do documento de legitimidade, emitido 

pela Conservatória do Registo Predial; ------------------------------------------------------------------ 

----- RUI AMANDIO DE FIGUEIREDO CLEMÊNCIO, para reconstrução de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no Eirô, na Vila de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 57.06, devendo o requerente entregar os documentos em falta, 

aquando da entrega dos projectos de especialidades; ---------------------------------------------- 

----- MÁRIO RODRIGUES, para alteração de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado "Vessadas", na Freguesia de Caria, a que se refere o 

Proc.º n.º 106.06, devendo o requerente entregar os elementos em falta, aquando da 

entrega dos projectos de especialidades; --------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO DE ALMEIDA PLÁCIDO, para reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da Costeira, na localidade de 

Toitam, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 119.06, devendo o 

requerente entregar as peças desenhadas em falta e efectuar a anexação dos dois 

artigos a instruir, até à entrega dos projectos de especialidades. -------------------------------- 

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

----- PEDRO MIGUEL PEREIRA PARENTE, para construção de uma habitação, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Eira da Quinta", Freguesia de Peva, a que 

se refere o Proc.º n.º 319.05; -------------------------------------------------------------------------------  
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----- MARIA SALETE MACEDO CASIMIRO, para ampliação de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Alto do Pombo", nesta Vila 

de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 1.06; ------------------------------------------- 

----- JOSÉ PIMENTA PEREIRA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "S. Miguel", Freguesia de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 66.06. --------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE INSTALAÇÃO DE ARMAZENAGEM DE GASES DE PETRÓLEO 

LIQUEFEITO - EMISSÃO DE LICENÇA: ==================================== 

----- REPSOL BUTANO PORTUGAL, R.B.S.A, para instalação de armazenagem de 

gases de petróleo liquefeito, constituída por um reservatório subterrâneo, com 

capacidade útil de 2,40 m3, que pretende levar a efeito na Rua D. Afonso Henriques, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 506.03. ------------------------- 

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

127 – 360/338/162.75 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de alteração do uso do 

piso do Rés-do-Chão ================================================== 

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

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

OLÍVIA CRUZ PEREIRA, relativamente à alteração do uso do piso do rés-do-chão, de 

um edifício, sito na avenida 25 de Abril, n.º 16, nesta Vila de Moimenta da Beira, 

presente à reunião o processo, acompanhado da resposta por escrito, do seguinte teor: - 

----- "(...) vem, por este meio, solicitar a V. Ex.ª a alteração do uso, do rés-do-chão do 
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edifício situado na Av. 25 de Abril n.º 16, para comércio, de acordo com o disposto nos 

números 1 e 2 do artigo 79º. do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e 

Taxas do Município de Moimenta da Beira. O referido edifício diz respeito ao processo 

de licenciamento número 162/75. -------------------------------------------------------------------------

----- De acordo com o disposto na alínea a) do número 1 do artigo 38.º do Decreto-Lei 

número 243/86, de 20 de Agosto, as instalações sanitárias devem ser, sempre que 

possível, ser separadas por sexos. Contudo, informa-se que o espaço em questão 

possui uma instalação sanitária mas, apenas se destina a comércio tradicional, e não a 

comércio de serviços, onde estarão, no máximo uma ou duas pessoas. ----------------------- 

----- Face ao exposto solicita-se que V. Ex.ª se digne deferir o presente pedido de 

alteração do uso do edifício para o piso em questão". ----------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 58-

OS/DPOM/2006, datada de 23 de Maio, último, 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 a alteração do uso do 

piso de rés-do-chão. ===================================================   

128 – 360/338/222.00 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Reconstrução e ampliação de uma casa de habitação ======================= 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar o parecer em falta ao Senhor 

JOÃO CARLOS DE CARVALHO PINTO, relativamente à reconstrução e ampliação de 

uma casa de habitação, que pretende levar a efeito na Estrada Nacional, na localidade 

de Vila da Rua, Freguesia de Rua, 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 81-

RJ/DPOM/2000, datada de 31 de Maio, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável com condicionantes. -------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença de construção, desde que o requerente, no 

acto do levantamento do alvará de licença, comprove o pedido junto do IEP. ========= 

129 – 360/338/381.00 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura e 

especialidades ======================================================= 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO JOAQUIM DE JESUS SANTOS, presente à 

reunião a alteração da construção de um edifício destinado a avicultura, sito na 

localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria. ------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 141-

SV/DPOM/2006, datada de 30 de Maio, último, em que, pelos motivos alí descritos, 

emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

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

130 – 360/338/585.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

18 de Janeiro, último, exarada a folhas 40, ponto 034, do livro de actas n.º 124, em que 

foi deliberado conceder um prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor MANUEL DOS SANTOS 

para entregar os elementos em falta, relativamente à alteração de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Senhora da Livração", 

Freguesia de Sever, presente à reunião o processo acompanhado dos elementos em 

falta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 76-

RJ/DPOM/2006, datada de 30 de Maio, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer desfavorável. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar novamente ao 

requerente os documentos em falta, sem os quais o projecto não pode ser devidamente 

informado. =========================================================== 

131 – 360/338/393.04 – OBRAS PARTICULARES – Alteração de um posto de 

abastecimento de combustíveis (Projecto de Especialidades)  ================= 



 FlFlFlFl.145 

______________ 

 
                                                           06.06.07 

 
Livº .  125L ivº .  125L ivº .  125L ivº .  125     

                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 

                                                                   
 

========== Oriundos da TOTAL PORTUGAL PETRÓLEOS S.A., presentes à reunião 

os projectos de especialidades relativos à alteração de um posto de abastecimento de 

combustíveis, sito na E.N. 226 ao Km 46 700, na Avenida 25 de Abril, nesta Vila de 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 79-

RJ/DPOM/2006, datada de 31 de Maio, último, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

132 – 360/338/151.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Ampliação de arrumos agrícolas ======================================== 

========== 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 JOSÉ MANUEL MARTINS DA CRUZ CARVALHO, relativamente à ampliação de 

arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Forninho", 

Freguesia de Paçô, presente à reunião o processo acompanhado dos elementos em 

falta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 117-

SV/DPOM/2006, datada de 15 do corrente mês, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável, desde que sejam entregues os Pormenores 

Construtivos, de acordo com o previsto na alínea e), do n.º 3, do art.º 11.º, da Portaria 

1110/2001, de 19 de Setembro. --------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente, aquando da entrega dos projectos de 

especialidades, entregar os elementos solicitados na informação técnica supra. ======= 

133 – 360/338/177.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de um armazém - Legalização ================================= 

========== 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 CAIXA 

DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO, relativamente à legalização de uma construção de 

um armazém, sito no lugar denominado "Cardal", na localidade de Arcas, Freguesia de 

Sever, 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 144-

SV/DPOM/06, datada de 30 de Maio, 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 de construção. ===================== 

134 – 360/338/178.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 
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Construção de uma habitação unifamiliar ================================= 

========== Oriundos do Senhor ANTÓNIO TEIXEIRA, presentes à reunião os 

projectos de especialidades relativos à construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Barroca", Freguesia de Sever. ---------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 143-

SV/DPOM/2006, datada de 30 de Maio, 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 de construção. ======================  

135 – 360/338/209.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 

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

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

solicitando os elementos em falta ao Senhor ANTÓNIO DE JESUS BATISTA, 

relativamente à reconstrução de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito 

na Rua da Lameira, na localidade de Vila da Rua, Freguesia de Rua, 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 78-

RJ/DPOM/2006, datada de 30 de Maio, último, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável, desde que a Câmara aceite a declaração entregue 

pelo requerente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a referida declaração, 

aprovar os projectos de especialidades e emitir a respectiva licença. ===============  

136 – 360/338/398.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião de Câmara realizada 

em 29 de Março, último, exarada a folhas 219, ponto 209, do livro de actas n.º 124, em 

que foi deliberado solicitar, aos técnicos da DPOM - Divisão de Planeamento e 

Ordenamento do Município, uma análise e parecer sobre este projecto, tendo em conta 

a área conjunta dos dois lotes, relativamente à construção de um edifício, que a Firma 

MOIMENTALFER - SERRALHARIA CIVIL, LIMITADA,  pretende levar a efeito no lote n.º 

15, no loteamento a que se refere o alvará n.º 01/98, sito no Parque Industrial de 

Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, acompanhado da informação técnica 

n.º 146-SV/DPOM/06, datada de 31 de Maio, último, 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 a requerente entregue a Certidão emitida 

pela Conservatória do Registo Predial devidamente rectificada, de acordo com o 

estipulado na alínea b), do n.º 1, do art.º 11.º, da Portaria nº. 1110/2001, de 19 de 

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

arquitectura, devendo a requerente, entregar a Certidão emitida pela Conservatória do 

Registo Predial devidamente rectificada, aquando da entrega dos projectos de 

especialidades. ======================================================= 

137 – 360/347/05.05 – LOTEAMENTOS PARTICULARES – Operação de loteamento - 

Entrega de novos elementos =========================================== 

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

01 de Março, último, exarada a folhas 137, ponto 127, do livro de actas n.º 124, em que 

foi deliberado solicitar ao Gabinete Jurídico a análise da escritura de compra e venda do 

lote n.º 1, a que se refere o alvará de loteamento n.º 4/82, pela Firma LACTICÍNIOS DO 

PAIVA, S. A, relativamente ao projecto de operação de loteamento, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado "Fragas da Forca", nesta Vila de Moimenta da Beira, 

presente à reunião o processo acompanhado de novos elementos e do parecer jurídico, 

que nesta acta se considera integral mente transcrito e dela fica a fazer parte integrante . 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 29-

LS/DPOM/2006, datada de 05 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 os antecedentes deste processo, e no sentido de evitar 

litígio judicial que possa prejudicar as partes envolvidas, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade,  incumbir o Senhor Presidente da Câmara de promover adequadas 

negociações que possam compensar algumas irregularidades processuais. ========== 

138 – 360/991/67.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão de 

emparcelamento ===================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ JOÃO AFONSO, presente à reunião um 

requerimento em que requer certidão em como três prédios contíguos, sitos no lugar 

denominado "Vale", na localidade de S. Martinho, Freguesia de Peva, podem ser 

anexados, sem que o processo tenha de ser objecto de qualquer operação de 

loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 26 - 

LS/DPOM/2006, datada de 31 de Maio, último,  em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

139 – 360/991/69.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer - 

Constituição de Compropriedade ======================================== 

========== Oriundo dos Senhores CRISTINA MARIA SANTOS DIAS e CARLOS 

JOSÉ SANTOS DIAS, 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. --------------------------------------------------- 
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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 27 - 

LS/DPOM/2006, datada de 31 de Maio, último,  em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

140 – 360/998/000 – OBRAS PARTICULARES – Estimativas orçamentais ======== 

========== Oriundo da AICCOPN - Associação dos Industriais da Construção Civil e 

Obras Públicas, presente à reunião um ofício circular, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente às estimativas 

orçamentais de obras sujeitas a licenciamento municipal, tendo em vista o cumprimento 

do disposto no n.º 3, do art.º 31.º, do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 09 de Janeiro. -----------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, actualizar os preços médios por 

metro quadrado de construção, cujos valores a adoptar devem ser, a partir do próximo 

dia 01 de Julho, os seguintes: ------------------------------------------------------------------------------ 

1. HABITAÇÃO SOCIAL -  € 275, 00 (duzentos e setenta e cinco euros), por m2; --------- 

2. HABITAÇÃO CORRENTE - € 350, 00 (trezentos e cinquenta euros), por m2; ----------- 

3. CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL - € 175,00 (cento e setenta e cinco euros), por m2; ----- 

4. ARRUMOS, CAVES, SÓTÃOS, ANEXOS E AGRO-PECUÁRIA - € 150, 00 (cento e 

cinquenta euros), por m2. ============================================= 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 
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“Educação, Cultura e Desporto” 

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

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

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 nº. 1, do artº. 44º., do 

Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o nº 6, do artº. 90º., do Decreto-

Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. ======================================== 

141 – 130/150/000 / 710/999/000 – CONTROLE E GESTÃO DE VIATURAS – 

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOBOS UIVAM – PEDIDO DE 

AUTOCARRO ======================================================== 

========== Oriundo da Associação referida em epígrafe, presente à reunião um ofício 

com a referência G/40/2006, datado de 02 de Maio, último, solicitando a cedência de um 

autocarro com 40 lugares para o transporte do Grupo Etnográfico e Folclórico Lobos 

Uivam, no dia 10 de Junho, para Viana do Castelo, e no dia 15 de Junho para Leiria.------ 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL,   

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

----- “A Divisão de Acção Social e Cultural, informa que para o próximo dia 10 de Junho, 

as viaturas deste Município, se encontram todas cedidas, pelo que, não é possível 

satisfazer tal pedido”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Do mesmo modo, traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO 

ECONÓMICA E FINANCEIRA, com o seguinte teor:------------------------------------------------- 
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----- “No âmbito da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º, da lei 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela lei 5-A/2002 “ Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a 

actividades de interesse municipal…apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no 

apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 

recreativa ou outra…------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais se informa que a esta Associação se atribuiu um subsídio em 2004 no 

montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) para consolidação do grupo 

etnográfico e folclórico, restando pagar 1.000,00 (mil euros), e em 2006, atribuiu-se um 

subsídio no montante de € 6.684,14 (seis mil seiscentos e oitenta e quatro euros e 

catorze cêntimos), para renovação de trajes e utensílios musicais.------------------------------ 

----- Mais se informa que:------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 

04/04.07.01, onde, em 24 de Maio, existe um saldo disponível de € 48.568,74 (quarenta 

e oito mil, quinhentos e sessenta e oito euros e setenta e quatro cêntimos), estando o 

mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.5.1, código 0104 e n.º 

37/2004, com a dotação € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros)”.------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à referida Associação o 

Relatório de Contas do ano de 2005 e o Plano de Actividades para o ano de 2006, tendo 

em vista atribuir um subsídio para deslocações e promoção de outras actividades do 

grupo de folclore. ====================================================== 

REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 
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========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JORGE DE JESUS COSTA 

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

142 – 610/999/000 – AGRICULTURA E FLORESTAS, COMÉRCIO, INDUSTRIA E 

ABASTECIMENTO PÚBLICO – DIVERSOS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO ========= 

========== Oriundo do senhor MANUEL SOUSA SANTOS, presente à reunião um 

ofício sem número, datado de 11 de Maio, último, solicitando que seja emitida 

declaração a  ser entregue no Instituto de Emprego e Formação Profissional, com vista a 

criação do próprio emprego, no âmbito do Programa de Estímulo à Oferta de Emprego. - 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer interesse público na 

instalação pretendida, devendo ser emitida declaração em conformidade. =========== 

143 – 710/704/000 – CULTURA - MONUMENTOS – Busto de Gabriel Fonseca ===== 

========== Oriundo do Centro de Saúde de Moimenta da Beira, presente à reunião um  

ofício, sem número, datado de 08 do mês de Março, último, informando que nada tem a 

opor quanto à iniciativa e o local escolhido para colocação de um Busto de Gabriel 

Fonseca.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da Arquitecta Assessora Principal, OLGA 

MARINA FONSECA SANTOS, a mesma prestou a seguinte informação:---------------------- 

----- “Em cumprimento do despacho do Sr. Presidente, informo que:---------------------------- 

----- O local pretendido pelo Sr. Padre Bento da Guia não está devidamente identificado 

pelo que não sei de que espaço se trata. Estas homenagens poderiam localizar-se em 

espaços nobres – largos, praças, …mas, como não estão previstos a execução de 
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qualquer um deles nos próximos tempos, poderão optar por dois lugares junto ao Centro 

de Saúde:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Junto à entrada principal do Centro de Saúde, na plataforma onde estão 

instalados os mastros para as bandeiras, alterando a implantação dos mesmos.------------ 

----- 2. Elaborar um projecto de execução de arranjos exteriores para a área ocupada 

neste momento como estacionamento na parte posterior do edifício do Centro de Saúde, 

para implantar a escultura em causa. A área poderia continuar como estacionamento 

ocupando a restante área com espaços ajardinados.------------------------------------------------ 

----- Se houvesse um levantamento actualizado do local, (com a localização das 

árvores), teria elaborado um estudo prévio para o local”.-------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o Senhor Padre Bento 

da Guia que recomenda a colocação do referido busto no patamar junto à entrada 

principal do Centro de  Saúde, disponibilizando-se para colaborar na instalação do 

referido monumento, devendo, no entanto, ser requerida prévia autorização da 

Administração Regional de Saúde, de Viseu. ================================= 

144 – 710/713/700 – MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVAS - PROVA 

NOCTURNA DE PERÍCIA AUTOMÓVEL DE S. JOÃO 2006 – Pedido de Alvará e 

Licença de Ruído ===================================================== 

========== Oriundo da Fiscalização Municipal, presente à reunião a informação n.º 

310/FISC, datada de 31 Maio, último, informando não haver inconveniente na emissão 

do Alvará e Licença de Ruído, solicitado pelo Rodas e Motores – Clube Motorizado de 
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Moimenta da Beira, com vista à realização da Prova Nocturna de Perícia Automóvel de 

S. João 2006.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da 

referida prova de perícia, devendo ser licenciada nos termos legais e regulamentares. == 

145 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – TRANSPORTES ESCOLARES 

========== Oriundo da E.A.V.T. -  Empresa Automobilística de Viação e Turismo, Lda, 

presentes à reunião os ofícios n.º 117/CS/2006 e 118/CS/2006,  datados de 22 Maio, 

último, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte 

integrante, apresentando as propostas para a realização dos transportes escolares no 

ano lectivo 2006/2007.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, de promover um 

estudo sobre a segurança e qualidade do transporte para os alunos, que deve 

perspectivar o enquadramento para um eventual acréscimo de encargos. =========== 

146 – 720/722/000 – MERCADO SOCIAL DE EMPREGO – PROGRAMA DE 

ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – Iniciativa Local de emprego (ILE’s) ======= 

========== Oriundo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Centro de 

Emprego de Lamego, presente à reunião o oficio circular n.º 1034, datado de 23 de 

Maio, último, para que, nos termos do estipulado na alínea a), do n.º 24, da Portaria 196- 

A/2001, de 10 de Março, com a redacção dada pela Portaria n.º 255/2002, de 12 de 

Março, a Câmara emita parecer sobre a candidatura ao Programa de Estímulo à oferta 
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de emprego – Iniciativa Local de Emprego (ILE’s), relativo ao processo de ERNESTO 

ALCINO E SILVA SANTOS.--------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A  Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

iniciativa local de emprego proposta, face à relevância sócio-económica do projecto a 

implementar. ========================================================= 

147 – 710/732/000 – REORDENAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO – 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA ================ 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária, 

realizada em 02 do corrente mês, presente novamente o processo, tendo o Senhor 

Presidente feito uma síntese da posição do  Conselho Municipal de Educação, que 

maioritariamente se inclinou para a concretização de apenas três centros escolares, 

localizados em Moimenta da Beira, Leomil e Vila da Rua, excluindo o centro escolar 

previsto para Alvite, por entender que as razões apontadas na proposta se poderiam 

aplicar também a outras localidades. --------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo Executivo foi feita uma reflexão sobre as virtualidades e implicações das 

soluções preconizadas no estudo prévio da Carta Educativa, tendo por base as 

projecções da evolução do número de alunos até 2016, incluindo uma estimativa dos 

custos envolvidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda, numa análise de um contributo positivo para o necessário reordenamento da 

rede educativa, o Executivo reflectiu sobre as vantagens de um outro cenário, 

eventualmente com um grande centro escolar e mais quatro ou cinco pólos educativos, 
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perspectivando uma solução de melhor equilíbrio e sustentabilidade, privilegiando a 

manutenção de espaços educativos como importantes factores de desenvolvimento 

rural. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nestes contextos, e considerando: ------------------------------------------------------------------

1. A sensibilidade manifestada pelo Conselho Municipal de Educação; ------------------------

2. Que, genericamente, a Câmara reconhece virtualidades numa proposta que possa 

contemplar outros centros educativos; -------------------------------------------------------------------

3. Que qualquer decisão de configuração da Carta Educativa implicará um compromisso 

político e social de longo prazo, a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à 

Assembleia Municipal a discussão desta matéria, tendo em vista a obtenção de uma 

solução mais abrangente, sólida e consensual. =============================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

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

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

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

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

20H00.============================================================== 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

 


