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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZASSETE DE JUNHO DO ANO 

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

ACTA N.º 13/09 

========== Aos dezassete dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, nesta Vila 

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

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

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

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

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JORGE 

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

LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA 

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

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

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

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

distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 3, do art.º. 84º., da 

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

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H00. ===================================== 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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001 - 020/004/000 – MUNICÍPIO DO PESO DA RÉGUA –  Moção sobre o Património 

das Caldas de Moledo ================================================= 

========== Oriundo da ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PESO DA 

RÉGUA, presente à reunião um ofício, sem referência, datado de 06 de Maio, último, a 

remeter cópia da Moção, aprovada em sessão ordinária, realizada no dia 29 de Março, 

último, sobre o “Património das Caldas do Moledo”. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. Todavia, para que se possa tomar 

uma decisão adequadamente fundamentada, deliberou, por unanimidade, solicitar à 

Entidade Regional de Turismo do Douro a sua posição sobre o assunto. ============ 

002 - 020/015/008 - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – Perguntas ao Ministério 

da Educação ======================================================== 

========== Oriundo do Grupo Parlamentar do PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, 

presente à reunião um “e-mail”, datado de 29 de Maio, último, a enviar as perguntas 

formuladas pelos Deputados José Soeiro e João Oliveira ao Ministério da Educação, 

sobre os “Protocolos e Contratos de Execução Celebrados entre o Governo e as 

Câmaras Municipais, ao abrigo do Decreto-Lei nº. 144/08, de 28 de Julho” e 

“Transferência de Competências para os Municípios, em Matéria de Educação”. ----------- 

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

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

003 – 110/192/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – PROJECTO DE 



 FlFlFlFl.3 
______________ 

 
                                                           09.06.17 

 
Liv º .  138L iv º .  138L iv º .  138L iv º .  138     

                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 

                                                                   

 

“REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS ESCOLARES” === 

========== Oriunda da Chefe da DIVISÃO DA ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, 

presente à reunião a Informação n.º 29/DASC/2009, datada de 09 do corrente mês, 

acompanhada do Projecto de Regulamento de Atribuição de Auxílios Económicos 

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

parte integrante, para análise e eventual aprovação, por parte da Câmara Municipal, nos 

termos do disposto na alínea a), do nº. 7, do artº. 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de Janeiro. ------------------------ 

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

Regulamento, devendo o mesmo ser submetido à apreciação pública, nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 118.º, do Código de Procedimento Administrativo, após o 

que deverá ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e para 

efeitos do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

004 – 110/192/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – PROJECTO DE 

“REGULAMENTO DO CARTÃO SOCIAL MUNICIPAL” ======================== 

========== Oriunda da Chefe da DIVISÃO DA ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, 

presente à reunião a Informação n.º 30/DASC/2009, datada de 09 do corrente mês, 

acompanhada do Projecto de Regulamento do Cartão Social Municipal, que nesta acta 

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

análise e eventual aprovação, por parte da Câmara Municipal, nos termos do disposto 
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na alínea a), do nº. 7, do artº. 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara concorde, genericamente, com a criação do 

“Cartão Social Municipal”, prosseguindo os fins visados no referido projecto de 

regulamento, a mesma deliberou, por unanimidade, incumbir o Vereador, JORGE DE 

JESUS COSTA, de objectivar melhor as medidas e benefícios que o integram, bem 

como de apresentar uma projecção de todos os custos financeiros envolvidos. ======= 

005 – 110/192/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – PROJECTO DE 

“REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS” =============== 

========== Oriunda da Chefe da DIVISÃO DA ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, 

presente à reunião a Informação n.º 31/DASC/2009, datada de 09 do corrente mês, 

acompanhada do Projecto de Regulamento de Utilização das Habitações Socais, que 

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

para análise e eventual aprovação, por parte da Câmara Municipal, nos termos do 

disposto na alínea a), do nº. 7, do artº. 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------- 

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

Regulamento, devendo o mesmo ser submetido à apreciação pública, nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 118.º, do Código de Procedimento Administrativo, após o 

que deverá ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e para 

efeitos do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
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Setembro. =========================================================== 

006 - 110/195/000 – ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, S.A. – 

Protocolo de parceria para investimentos em “baixa” ======================== 

========== Oriundo da Sociedade Anónima, ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO 

DOURO, presente à reunião o ofício com a referência 3357/09, datado de 28 de Maio, 

último, a enviar a minuta de um protocolo preliminar entre a ADP, Águas de Portugal, 

SGPS, S.A. Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro S.A. e vários Municípios, que nesta 

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

estabelecendo as bases de uma parceria pública para a prestação de serviços 

integrados de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais 

urbanas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aguardar a inventariação do 

plano de investimentos a concretizar na área do Município e as implicações na tarifa a 

adoptar nesta parceria pública. =========================================== 

007 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 32/2009 ========= 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 15/2009, datada de 29 de Maio, último, do seguinte teor: ---------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º JOÃO MORAIS RIBEIRO, residente na 

Rua das Lages, n.º 1, localidade e freguesia de Alvite, Município de Moimenta da Beira, foi instaurado o 

processo de contra-ordenação n.º 32/2009, por ter efectuado uma descarga de resíduos sólidos 

urbanos, em área florestal, constituídos por diversos materiais, nomeadamente os provenientes de 

limpeza de vacaria, restos de produtos de uso veterinário, lâmpadas, plásticos, metais, vidros e outros 
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menos representativos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que, o arguido, após ter sido devidamente notificado, compareceu para prestar 

declarações, alegando que deitou o lixo no local referido no Auto de Notícia de Contra-Ordenação 

porque já lá havia mais lixo de outras pessoas, e tinha conhecimento de que o local iria ser aterrado. No 

entanto, após ter sido informado que não podia colocar o lixo naquele local, de imediato o retirou, 

sendo que, neste momento o local está limpo. ---------------------------------------------------------------- 

-----Relativamente ao assunto supra referido a Fiscalização Municipal, prestou a informação n.º 

218/FISC., datada de 25 de Maio de 2009, do seguinte teor: ------------------------------------------------ 

-----“Dando cumprimento ao despacho de V.ª Ex.ª, Sr. Vice-Presidente, datado de 06 do corrente mês, 

cumpre-nos informar que, na deslocação ao local, estes Serviços verificaram que o acima identificado, 

já procedeu à limpeza do local em causa”. -------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o arguido procedeu à limpeza do local, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 

51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

008 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n.º 260/2008 ======== 

========= No seguimento do processo de contra-ordenação, instaurado ao Sr. JORGE 

FERNANDO TEIXEIRA SEMITELA, residente na Freguesia de Alvite, deste Município, 

arrendatário do estabelecimento comercial “Bazar”, sito na Central de Camionagem, por 

ter o seu estabelecimento aberto ao público e em funcionamento, comercializando vários 
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produtos alimentares, sem que para isso estivesse munido do respectivo alvará de 

autorização de utilização, passado por esta Câmara Municipal, presente à reunião o 

respectivo processo acompanhado do Parecer n.º 03.09, emitido pelo Gabinete Jurídico, 

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

----- ”As reais responsabilidades da Câmara Municipal e as obrigações do arrendatário são as que 

resultam, em primeiro lugar da Lei Civil e, em segundo lugar, do contrato meramente verbal celebrado 

entre as duas partes, que, exactamente por isso, isto é, por ser verbal, não existe nos documentos 

compulsados no processo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- As referidas responsabilidades deverão ser averiguadas e apuradas na contra-ordenação que, sob 

o n.º 260/2008, corre seus termos pelos Serviços competentes desta Câmara Municipal.”---------------- 

DELIBERAÇÃO: Após análise do processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, que 

o mesmo baixe à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

para, em articulação com o Gabinete Jurídico, avaliar o tipo de alvará/licença de 

utilização a emitir, com vista a dar o perfeito enquadramento legal à actividade 

desenvolvida no referido estabelecimento. =================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

009 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DO 

VILAR – Vigilância Balnear – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira ===== 

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

n.º 12/09/V, datado de 09 do corrente mês, solicitando uma comparticipação financeira 

mínima de € 2.000,00 (dois mil euros), para a prestação de serviço de apoio de 

vigilância balnear, na Praia Fluvial da Barragem do Vilar. ------------------------------------------ 
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----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ----------------

------ “Este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico – económica 04/040701 onde, em 

12 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 179.785,22 (cento e setenta e nove mil, 

setecentos e oitenta e cinco euros e vinte e dois cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades Municipais no objectivo 2.5.2., código 02 e projecto nº 21/2008, no montante de € 

48.000,00 (quarenta e oito mil euros)”. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a utilidade da acção proposta, num contexto de 

prevenção e sensibilização, bem como de melhor articulação com as entidades 

competentes para fazer vigilância e garantir a segurança a vários níveis, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, comparticipar este projecto no valor de € 1.000 (mil euros), 

estabelecendo, para o efeito, o respectivo protocolo de colaboração a vigorar nos meses 

de Julho, Agosto e primeira quinzena de Setembro. ============================ 

010 – 210/207/000 – CLUBE DE DESPORTO E RECREIO DE MOIMENTA DA BEIRA – 

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

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

sem número, datado de 31 de Maio, último, onde, pelos motivos ali expostos, solicita a 

atribuição de um subsídio extraordinário no valor de € 37.000,00 (trinta e sete mil euros), 

para fazer face a diversas despesas. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701 onde, em 16 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 175.985,22 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e 



 FlFlFlFl.9 
______________ 

 
                                                           09.06.17 

 
Liv º .  138L iv º .  138L iv º .  138L iv º .  138     

                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 

                                                                   

 

oitenta e cinco euros e vinte e dois cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais, no Objectivo 2.5.2., Código 02 e Projecto nº 21/2008, no montante de € 44.200,00 

(quarenta e quatro mil e duzentos euros)”. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Compreendendo a actual situação financeira do Clube supra 

referenciado, mas tendo em conta as normas que emanam dos Regulamentos que 

regem a concessão de apoios, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder, nos 

termos do artigo 14.º, do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo, 

um subsídio suplementar de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), destinado a 

premiar o mérito desportivo por: --------------------------------------------------------------------------- 

a) Subida ao escalão nacional da equipa de futebol feminino, com o valor de € 5.000,00 

(cinco mil euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 b) Presença na Final da Taça de Sócios de Mérito da Associação de Futebol de Viseu, 

com o valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). ======================== 

011 - 230/260/000 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2009 –  

4ª e 5ª. Alteração – Conhecimento ======================================= 

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

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

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

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. e 4ª Alteração ao Orçamento e às Grandes 

Opções do Plano, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, aprovada por Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado  
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de 3 de Março e 5 de Maio, últimos.----------------------------------------------------------------------- 

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

012 – 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 € 867.678,10 (oitocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito 

euros e dez cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

“Secção de Património e Aprovisionamento” 

013 – 130/151/100; 310/302/4333; 310/302/434 – EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE 

PÚBLICA DE TERRENOS – Construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira e 

Parque Desportivo de Moimenta da Beira – “O Primeiro Relvado” – Substituição 

do depósito em dinheiro, por garantia bancária ============================ 

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

20 de Maio, último, exarada a folhas 157, ponto 135, do livro de actas 137, em que foi 

deliberado accionar procedimento de consulta, convidando-se, pelo menos, três 

instituições bancárias, com vista à substituição do depósito em dinheiro por uma 

caução, presente à reunião o referido processo, acompanhado do relatório da Comissão 

de Análises de Propostas, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela 

fica a fazer parte integrante, segundo o qual a proposta mais vantajosa é a apresentada 
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pelo Banco BPI, S.A.. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido 

relatório de análise, devendo serem accionados os procedimentos tendentes à 

substituição do depósito em dinheiro pelas garantias bancárias. ================== 

“Tesouraria” 

014 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 16, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 2.332.814,47 (dois 

milhões, trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e catorze euros e quarenta e sete 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. € 2.234.574,32 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €      98.240,15 

                                                                               TOTAL ....... € 2.332.814,47 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

015- 310/302/149 - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS 

DO CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA – BAIRRO DO LOBATO, FREGUESIA 

DOS ARCOZELOS – Auto de Recepção Definitiva =========================== 

========== Oriundo da Comissão de Recepção, constituída pelo Chefe da DIVISÃO 

DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, 



 FlFlFlFl.12 
______________ 

 
                                                           09.06.17 

 
Liv º .  138L iv º .  138L iv º .  138L iv º .  138     

                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 

                                                                   

 

como representante desta Câmara e pelo Sr. Engenheiro Civil, JOAQUIM PEDRO 

QUINTELA PINTO, como representante da firma MANUEL DA COSTA AMARO & C.ª, 

LDA, presente à reunião o auto de recepção definitiva, datado de 01 do corrente mês, 

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

segundo o qual se verifica que os trabalhos se encontram executados de acordo com o 

inicialmente previsto e em condições de serem recebidos definitivamente. ------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

da empreitada em epígrafe, bem como cancelar as garantias e restituir os depósitos de 

garantia, nos termos legais. ============================================== 

016 – 310/302/408 – CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 

MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Auto de Medição de Trabalhos n.º 31 – TM 

– Aprovação ========================================================= 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, presente à 

reunião a Informação n.º INF003/DOM/2009, datada de 07 de Janeiro, último, que nesta 

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

qual, e pelas razões ali descritas, apresenta o Auto Rectificativo ao Auto de Medição de 

Trabalhos n.º 31-TM, para efeitos de aprovação. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o valor total do Auto de Medição n.º 31-TM não é 

alterado, a Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a referida informação 

técnica, aprovando o respectivo Auto Rectificativo. ============================ 

017 – 310/302/408 – CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 
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MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Conta Final – Aprovação ============== 

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

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a Conta Final da 

empreitada em epígrafe, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante, acompanhada da informação com a referência INF 

045/DOM/2009, datada de 16 do corrente mês, com o seguinte teor: --------------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, no seguimento das nossas anteriores 

informações relativas à CONTA DA EMPREITADA, realizada em 16/12/2008, elaborada dentro do prazo 

máximo de 44 dias úteis após a Recepção Provisória ( 20/11/2008 ), refere-se o seguinte: -------------- 

1.º A presente Conta da Empreitada constitui uma das formalidades, cuja documentação está a ser 

exigida, pelo Coordenador Nacional do QCA III – Desporto, como parte integrante do conjunto de 

documentos do encerramento do projecto em causa. -------------------------------------------------------- 

2.º A mesma foi rectificada via e-mail, no dia 5 de Junho de 2009, de acordo com a formalização 

exigida, também via e-mail, com origem em jpbessa@qcadesporto.gov.pt e luisca@qcadesporto.gov.pt, 

do Coordenador Nacional do QCA III – Desporto, tendo estes serviços só agora, no presente dia 16 de 

Junho de 2009, obtido a confirmação via telefone do próprio Coordenador Nacional, que a Conta da 

Empreitada está conforme e, por isso, em condições de ser aprovada pelo Dono de Obra, a Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, anexa-se a mesma à presente informação, para a respectiva aprovação e para posterior envio 

postal ao Coordenador Nacional do QCA III – Desporto.” ---------------------------------------------------- 

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 disposto no 

nº.1, do artº. 222º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. ===================== 

018 – 310/302/433 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 
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BEIRA – Apresentação de propostas – Prorrogação do prazo ================= 

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

20 de Maio, último, exarada a folhas 171, ponto 148, do livro de actas 137, em que, ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro, foi deliberado adoptar o 

procedimento de ajuste directo, com consulta a três empresas, aprovando também os 

respectivos caderno de encargos (condições gerais), estimativa orçamental, e convite, o 

qual determinava o dia 25 do corrente mês como prazo limite para entrega das 

propostas, presentes à reunião duas comunicações, uma da empresa EUSÉBIOS & 

FILHOS, S.A, de Amares, e outra da empresa SOMAGUE, do Porto, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, em que, pelas 

razões ali descritas, solicitam a prorrogação do prazo para apresentação das propostas.  

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, foi prestada a seguinte 

informação: “Nos termos do nº. 3, do artigo 64º., do Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de Janeiro, a 

pedido fundamentado de qualquer interessado, o prazo fixado para apresentação de propostas pode ser 

prorrogado por período considerado adequado”. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando como válidos os argumentos aduzidos pelas referidas 

empresas convidadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do 

prazo para entrega das propostas até ao próximo dia 08 de Julho, inclusive, pelo que, 

em consequência, devem os serviços administrativos da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS aplicar, sobre esta matéria, os procedimentos legais previstos. =========    

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 
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019 - 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 123, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 

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

identifica, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS” e “PROJECTO DE ENGENHARIA DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDO ” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 03 do 

referido mês de Novembro, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de 

Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA. ----------------------------------------------------------- 

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

----- MANUEL CARLOS PAIVA CARVALHO, para construção de arrumos agrícolas, com 

a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Levada”, Freguesia 

de Sever, a que se refere o Procº. n.º 60.09; ----------------------------------------------------------- 

----- ADELINO DOS SANTOS, para construção de um muro com 5 metros, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado “Corujeira”, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que 

se refere o Proc.º n.º 77.09. --------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ENGENHARIA DE ESPECILAIDADES DEFERIDO: ==============-

----- SÉRGIO MANUEL RIBEIRO TEIXEIRA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Monte Rodrigo”, Freguesia 
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de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 240.08. --------------------------------------------------------- 

020 – 360/337/03.09 – OBRAS PARTICULARES – Informação prévia – Construção 

de um aviário ======================================================== 

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

22 de Abril, último, exarada a folhas 69, 059, do livro de actas 137, em que, 

relativamente à construção de um aviário – CAE 01470, que o Senhor SIDÓNIO DE 

JESUS RIBEIRO, pretende levar a efeito na Freguesia de Leomil, foi deliberado “Tendo 

em conta as eventuais implicações de carácter ambiental que aparentemente, parecem existir, (...) 

solicitar à Junta de Freguesia de Leomil competente parecer sobre a pretensão formulada”, presente à 

reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito da Junta de Freguesia, do 

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

-----“ Sobre o assunto em epígrafe e dando resposta ao solicitado pelo v/ofício de 19/05/2009, 

referente ao Proc. 360/337/3/09, cumpre-me informar V. Ex.ª de que esta Junta de Freguesia deliberou 

não emitir parecer desfavorável sobre a construção do aviário em questão, uma vez que caberá às 

entidades sanitárias a salvaguarda da aplicação das normas legais em vigor. ------------------------------

----- Mais informo V. Ex.ª de que não tendo esta junta de Freguesia competências para avaliar as 

“eventuais implicações de carácter ambiental” que tal construção possa acarretar, entende que tal 

avaliação será da responsabilidade dos organismos competentes, incluindo a própria Câmara Municipal. 

----- Assim sendo e tendo como primordial o objectivo de incentivar todo e qualquer investimento que 

possa vir a nascer na Freguesia de Leomil, esta Junta de Freguesia não se oporá à construção do 

referido aviário, desde que sejam salvaguardadas, por quem de direito, todas as formalidades legais, 

sanitárias e ambientais que possam ser aplicadas a instalações agro-pecuárias desta natureza”. -------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à audiência do 
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interessado, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, bem como dar conhecimento, ao requerente, do parecer da Junta de 

Freguesia de Leomil. =================================================== 

021 – 360/338/424.94 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de um armazém de arrumos agrícolas - Reaprovação ============== 

========== Oriundo do Senhor SAUL DE CARVALHO GOMES, presente à reunião o 

pedido de reaprovação do projecto de arquitectura, relativamente à construção de um 

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

“Caldeirão”, Freguesia de Castelo. ----------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 110 -

SV/DPOM/09, datada de 25 de Maio, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

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

022 – 360/338/49.08 – OBRAS PARTICULARES – Alteração ao projecto de 

arquitectura – Construção de um edifício destinado a estabelecimento de bebidas  

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

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

OBJECTIVO RADICAL – BARES UNIPESSOAL, LD.ª, relativamente à alteração do 

projecto de arquitectura para a construção de um edifício destinado a estabelecimento 
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de bebidas, que pretende levar a efeito na localidade de Barragem do Vilar, Freguesia 

de Vilar, presente à reunião o processo, acompanhado dos elementos em falta. ------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 126-RJ/DPOM/09, 

datada de 26 de Maio, último, do seguinte teor: ------------------------------------------------------- 

-----“A presente informação surge no seguimento da resposta dada pela firma requerente ao despacho 

do Sr. Vereador em Regime de Tempo Inteiro Dr. Jorge de Jesus Costa de 2009/05/19, que por sua vez 

surgiu perante o teor da informação técnica destes serviços com o n.º 112-RJ/DPOM/2009 de 

2009/05/13. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Firma requerente entregou os elementos solicitados, assim, informa-se favoravelmente as 

alterações ao projecto de arquitectura. ------------------------------------------------------------------------

----- Salienta-se que às alterações realizadas, só se reflectiram, ao nível do projecto de arquitectura”.-- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao 

projecto de arquitectura. ================================================  

023 – 360/347/3.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela === 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Senhora MARIA 

DA CONCEIÇÃO EUSÉBIO MARQUES, relativamente ao destaque de parcela com a 

área de 1.500m2, denominada “Parcela B”, ficando como área restante a área de 

4.607m2, denominada “Parcela A”, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

“Penedo Gordo”, Freguesia de Leomil, presente à reunião a resposta, por escrito, em 

que, pelos motivos ali descritos, solicita a aprovação da arquitectura. ------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 93-OS/DPOM/09, 

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

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

favorável à pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho e Lei n.º 60/2007, 

de 04 de Setembro, pelo que poderá ser emitida a respectiva certidão, em conformidade. 

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

========== Tendo em conta que os assuntos a que se referem os pontos seguintes, 

dizem 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.º 6, do art.º 

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

024 – 360/347/4.03 – OBRAS PARTICULARES – Loteamento Urbano – Pedido de 

libertação de caução – Recepção Provisória =============================== 

========== Oriundo da Firma PLACOBEIRA – Planeamento e Construções da Beira, 

Ld.ª, com sede na Avenida 25 de Abril, n.º 36, R/Chão Esq.º, na Vila de Moimenta da 

Beira, presente à reunião um pedido de redução do valor da garantia bancária prestada, 

relativamente às obras de urbanização do loteamento n.º 01/02, a que se refere o alvará 
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n.º 01/2005, sito no lugar denominado “Poça Nova ou Tapadinha”, nesta Vila de 

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

----- Submetido o processo à Comissão de Vistoria, a mesma prestou o Auto n.º 4/09, 

datado de 29 de Maio, último, para efeitos de redução do valor da garantia bancária, que 

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

que, pelos motivos ali descritos, informa que a actual redução é no valor de € 

103.209,73 (cento e três mil, duzentos e nove euros e setenta e três cêntimos), ficando 

retido o valor de € 21.874,97 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e quatro euros e 

noventa e sete cêntimos), correspondente aos 15,64% do valor de caução inicial. --------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reduzir a garantia bancária no 

valor de € 103.209,73 (cento e três mil, duzentos e nove euros e setenta e três 

cêntimos), ficando retido o valor de € 21.874,97 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e 

quatro euros e noventa e sete cêntimos), correspondente a 15,64% do valor de caução 

inicial. ============================================================== 

025 – 360/347/2.08 – OBRAS PARTICULARES -  Loteamento Urbano – Operação de 

Loteamento ========================================================= 

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

08 de Outubro de 2008, exarada a folhas 31, ponto 025, do livro de actas 135, em que 

foi deliberado, proceder à audiência da Firma PLACOBEIRA – Planeamento e 

Construções da Beira, Ld.ª, com sede na Avenida 25 de Abril, n.º 36, R/Chão Esq.º, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, relativamente ao pedido de operação de loteamento, 
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que pretende levar a efeito no lugar denominado “Pomar ou Ónia”, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, novamente presente à reunião o referido processo, acompanhado 

da respectiva resposta, por escrito, em que, pelos motivos ali descritos, solicita o 

deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 89-OS/DPOM/09, 

datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

desfavorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder a uma nova audiência 

do interessado, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º, do 

Código do Procedimento Administrativo. ==================================== 

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador, JOSÉ EDUARDO 

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

026 – 710/714/700 - INSTRUÇÃO – OUTROS – Designação dos representantes do 

Município no Conselho Geral Transitório ================================== 

========== Oriundo do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MOIMENTA 

DA BEIRA, presente à reunião o ofício com a referência 949, datado de 01 do corrente 

mês, a solicitar a designação de 3 representantes do Município, no Conselho Geral, para 
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cumprimento do n.º 1, alínea e) do artigo 5.º e do n.º 10 do artigo 6.º do Regulamento 

Interno, do referido Agrupamento. ------------------------------------------------------------------------ 

----- O processo vem acompanhado de um “fax” remetido pelo Gabinete de Apoio à 

Presidência, ao referido Agrupamento, em 08 do corrente mês, informando que se 

mantêm os seguintes elementos anteriormente designados: “ LUÍS CARLOS PEREIRA 

DA SILVA, JORGE DE JESUS COSTA e ISABEL MARIA SOARES PINTO”. ---------------- 

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

concordar com a referida nomeação. ======================================= 

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 pelo Senhor Presidente da Câmara, Vereadores e por 

mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente distribuída, 

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

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

12H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 

 


