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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOZE DE AGOSTO DO ANO DE 

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

ACTA N.º 17/09 

========== Aos doze dias do mês de Agosto do ano de dois mil e nove, nesta Vila de 

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

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

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

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

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

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

FERREIRA e ISABEL MARIA SOARES PINTO, 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. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artº. 64º., 
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da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR a falta do Vereador, ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, ausente por 

razões profissionais. =================================================== 

01 ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

137 - 020/015/008 – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – Transferência de 

Competências em matéria de Educação – Resposta do Governo =============== 

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

presente à reunião um “e-mail”, datado de 16 de Julho, último, a enviar cópia da 

resposta do Ministério da Educação às questões formuladas sobre a 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” 

138 - 110/195/008 – ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO – Tarifa para o 

ano de 2009 relativa ao fornecimento de água e tratamento de efluentes – 

Aplicação retroactiva ================================================= 

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

15 de Julho, último, exarada a folhas 55, ponto 56, deste livro de actas, em que foi 

deliberado não assumir os encargos resultantes da aplicação retroactiva das tarifas 

supra mencionadas, para o ano de 2009, presente à reunião o ofício n.º 5043/09, datado 

de 25 do referido mês, da empresa referenciada em epígrafe, a informar que discorda da 
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referida deliberação tomada por esta Câmara Municipal, pelo que não pode deixar de 

cobrar o valor correspondente à diferença entre o valor pago e a actualização das 

tarifas, informando, também que, em caso de incumprimento, recorrerá a todos os 

mecanismos legais para a resolução da contenda. --------------------------------------------------- 

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

sobre este assunto, que deverá ser concertada no contexto da Associação de 

Municípios do Vale do Douro Sul. ========================================= 

139 - 150/167/200 – PEDIDOS DE LICENCIAMENTO PARA LANÇAMENTO DE 

FOGUETES e OUTRAS FORMAS DE FOGO ================================ 

======== Presentes à reunião os requerimentos dos Senhores JÚLIO DE ALMEIDA 

CASTRO e VITOR MANUEL DE JESUS GOMES, em representação da Comissão de 

Festas em honra de São Bartolomeu, a realizar na localidade de Vilar, Freguesia de 

Vilar, e da Comissão de Festas em honra de Nossa Senhora dos Remédios, a realizar 

na localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos, respectivamente, 

requerendo, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 29.º, do Decreto-Lei nº. 

124/2006, de 28 de Junho, autorização prévia para posterior licenciamento de 

lançamento de foguetes e outras formas de fogo, a realizar nas datas das referidas 

festas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 29.º, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, autorizar as 

utilizações de fogo de artifício requeridas. =================================== 
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140 - 150/167/200 – PEDIDOS DE LICENCIAMENTO PARA LANÇAMENTO DE 

FOGUETES e OUTRAS FORMAS DE FOGO – Despacho de Deferimento - 

Ratificação ========================================================== 

======== Presentes à reunião os requerimentos dos Senhores CARLOS ALBERTO DA 

COSTA PEREIRA e JOÃO DE JESUS LOPES, em representação da Comissão de 

Festas em honra de S. Domingos, a realizar na localidade de Prados de Baixo, 

Freguesia de Rua, e da Comissão de Festas em honra de Nossa Senhora de Fátima, a 

realizar na localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, respectivamente, 

requerendo, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 29.º, do Decreto-Lei nº. 

124/2006, de 28 de Junho, autorização prévia para posterior licenciamento de 

lançamento de foguetes e outras formas de fogo, a realizar nas datas das referidas 

festas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os referidos pedidos trazem inserto Despacho do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, do seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Deferido, à reunião de Câmara para ratificação”. ------------------------------------------------------ 

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

termos e para os efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 14 de 

Setembro, ratificar o Despacho que autorizou o referido licenciamento. ============= 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

141 – 210/200/300 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 
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Dívidas do Estado aos Municípios ======================================= 

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

Circular n.º 105/2009-AG, datada de 21 de Julho, último, acompanhado da cópia de uma 

nova solicitação feita ao Senhor Secretário de Estado do Orçamento, no sentido do 

Ministério das Finanças proceder ao pagamento das dívidas aos Municípios, conforme 

foi anunciado por Sua Excelência, o Senhor Ministro do Estado e das Finanças. ----------- 

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

142 – 210/200/300 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Criação do Fundo para o Investimento Local ============================== 

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

25 de Março, último, exarada a folhas 231, ponto 199, do livro de actas 136, em que foi 

deliberado concordar integralmente com a proposta apresentada, presente à reunião a 

Circular 107/2009-AG, datada de 23 de Julho, último, acompanhada de uma cópia da 

posição do Conselho Directivo da ANMP, aprovada na sua última reunião, relativamente 

à ausência de resposta por parte do Governo para a criação do “Fundo de Investimento 

Local”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

143 - 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – Santa Casa da 

Misericórdia de Moimenta da Beira – Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição 

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado à construção de um parque 

infantil, a instalar no recinto da Santa Casa da Misericórdia de Moimenta da Beira, 

prevendo, para o ano de 2009, um orçamento no valor de € 21.671,89 (vinte e um mil, 

seiscentos e setenta e um euros e oitenta e nove cêntimos). ------------------------------------- 

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

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

ser atribuído uma comparticipação financeira até ao montante de € 7.223,96 (sete mil, 

duzentos e vinte e três euros e noventa e seis cêntimos). ----------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/080701, onde, em 06 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 79.998,50 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e 

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

Objectivo 2.3.2., Código 04 e Projecto nº 50/2008, no montante de € 55.000,00 (cinquenta e cinco mil 

euros), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 1446, no valor de € 7.223,96”. ------------------ 

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

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

apoio financeiro no montante de € 7.000,00 (sete mil euros), para os fins propostos. === 

144 - 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – Santa Casa da 
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Misericórdia de Moimenta da Beira – Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição 

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

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

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

27 lugares, prevendo, para o ano de 2009, um orçamento no valor de € 87.844,67 

(oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro euros e sessenta e sete cêntimos). --- 

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

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

ser atribuído uma comparticipação financeira até ao montante de € 18.750,00 (dezoito 

mil, setecentos e cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------- 

----- “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 04/080701, onde, em 12 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 142.774,54 (cento e quarenta e dois mil, setecentos e 

setenta e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.1., Código 02 e Projecto nº 3/2008, no montante de € 

25.000,00 (vinte e cinco mil euros), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 1481, no valor de 

€ 9.375,00”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

apoio financeiro no montante global de € 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta 

euros), para aquisição de uma viatura de 27 lugares, a pagar em duas tranches de € 
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9.375,00 (nove mil, trezentos e setenta e cinco euros), uma no corrente ano e outra em 

2010. ============================================================== 

145 - 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – Santa Casa da 

Misericórdia de Moimenta da Beira – Candidatura para o ano de 2009 – Atribuição 

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

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado a obras de beneficiação e 

remodelação do lar, cozinha e construção de um centro de dia para idosos, prevendo, 

para o ano de 2009, um orçamento no valor de € 819.405,31 (oitocentos e dezanove 

mil, quatrocentos e cinco euros e trinta e um cêntimos). ------------------------------------------- 

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

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

ser atribuído uma comparticipação financeira até ao montante de € 152.897,58 (cento e 

cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete euros e cinquenta e oito cêntimos). ---- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/080701, onde, em 12 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 133.399,54 (cento e trinta e três mil, trezentos e 

noventa e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no Objectivo 2.3.2., Código 04 e Projecto nº 50/2008, no montante de € 

102.776,04 (cento e dois mil, setecentos e setenta e seis euros e quatro cêntimos)”. -------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

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

apoio financeiro no montante global de € 100.000,00 (cem mil euros), para os fins 

propostos, a pagar em duas tranches de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), uma no 

corrente ano e outra em 2010. =========================================== 

146 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE RUA – Construção do Caminho 

Agrícola da Barroca – Dívida – Pedido de subsídio ========================== 

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

28 de Janeiro, último, exarada a folhas 42, ponto 035, do livro de actas 136, em que foi 

deliberado manifestar disponibilidade para transferir o montante de € 31.368,25 (trinta e 

um mil, trezentos e sessenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos), para a referida 

Autarquia, sendo esta ajuda suplementar concedida no contexto do encerramento 

definitivo deste processo, presente novamente à reunião o referido processo após terem 

sido criadas as respectivas condições orçamentais para o efeito. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à Junta de Freguesia 

da Rua um apoio financeiro suplementar, no montante de € 31.368,25 (trinta e um mil, 

trezentos e sessenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos), para liquidação da dívida 

assumida no âmbito da obra supra mencionada. ============================== 

147 – 230/270/000 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS =========================== 

========== Por iniciativa do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião a 

relação de todos os pagamentos autorizados durante os meses de Junho e Julho, 
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últimos, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer 

parte integrante, nos montantes de € 2.180.499,85 (dois milhões, cento e oitenta mil, 

quatrocentos e noventa e nove euros e oitenta e cinco cêntimos) e de € 4.777.635,17 

(quatro milhões, setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e trinta e cinco euros e 

dezassete cêntimos), respectivamente. ----------------------------------------------------------------- 

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

 “Secção de Património e Aprovisionamento” 

148 – 130/151/100 ; 310/302/174 – BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRO EM 

ALVITE – Ocupação de parcela de terreno – Indemnização =================== 

========== Oriundo do Senhor FIEL DAVID FERNANDES, proprietário de dois 

imóveis sitos na Rua do Outeiro, na Vila de Alvite, presente à reunião uma carta, datada 

de 8 de Julho, último, registada em 14 do mesmo mês, sob o n.º 6148, solicitando uma 

indemnização pela cedência de duas parcelas de terreno, necessárias à beneficiação do 

referido arruamento, no valor de € 870,00 (oitocentos e setenta euros). ----------------------- 

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

ESTRATÉGICO, a mesma prestou, em 20 de Julho último, a informação n.º 50-

LS/DEPE/2009, do seguinte teor: “A presente informação surge perante o despacho do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Agostinho Gomes Correia, para que o signatário “mande 

avaliar a situação reclamada”. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em causa, está a proposta de indemnização que o requerente pretende que lhe seja atribuída pela 

disponibilidade de duas parcelas de terreno, uma com 41,00 m2 e outra com 17,00m2, ambas 

destinadas à beneficiação da Rua do Outeiro, em Alvite. ----------------------------------------------------- 
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----- Perante a reavaliação agora efectuada dessas áreas, no que diz respeito à primeira parcela, foi 

possível apurar que, na realidade, para a intervenção pretendida, apenas é necessária a disponibilidade 

de 36,00m2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Efectivamente, as áreas em causa são fundamentais para a execução da intervenção prevista para 

a Rua do Outeiro, tal como se encontra projectada. ---------------------------------------------------------- 

----- O requerente pretende uma indemnização de 15€ por m2 do terreno, o que desencadeia um valor 

total de 795,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Neste momento, encontra-se por decidir a eventual atribuição de outras indemnizações em 

situações em tudo idênticas”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/07010401, onde, em 06 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 142.595,14 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos 

e noventa e cinco euros e catorze cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais, no Objectivo 2.4.2., Código 02 e Projecto nº 2/2007, no montante de € 53.544,07 

(cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro euros e sete cêntimos), tendo sido feita a nota 

de cabimento com o n.º 1447”. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: No âmbito da beneficiação da obra em epígrafe, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, atribuir ao referido proprietário uma indemnização no montante de € 

795,00 (setecentos e noventa e cinco euros), pela ocupação de duas parcelas de 

terreno com a área total de 53 m2. ======================================== 

149 – 130/151/100; 310/302/174 – BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRO EM 

ALVITE – Ocupação de parcela de terreno e reconstrução de muro – Indemnização  

========== Oriundo do Senhor MÁRIO TEIXEIRA LOPES, proprietário de uma parcela 
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de terreno sito na Rua do Outeiro, na Vila de Alvite, presentes à reunião duas cartas, 

datadas de 16 de Abril e 6 de Julho, últimos, solicitando, inicialmente, uma 

indemnização no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), pela cedência do referido 

terreno e construção de um muro de vedação. ------------------------------------------------------- 

----- Após negociação do valor em causa, informa que aceita o valor de € 460,00 

(quatrocentos euros), proposto por esta Câmara Municipal, correspondente a 46 m2 de 

terreno cedido, solicitando uma indemnização justa pela reconstrução do muro, cuja 

despesa foi de € 3.000,00 (três mil euros). ------------------------------------------------------------- 

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

ESTRATÉGICO, a mesma prestou, em 20 de Julho último, a informação n.º 50-

LS/DEPE/2009, do seguinte teor: “A presente informação surge perante o despacho do Sr. 

residente da Câmara Municipal para que o Chefe da Divisão de Obras Municipais “diligencie a devida 

avaliação dos custos do muro rectificado”. -------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo em conta que, numa primeira fase, este processo foi avaliado e analisado pelo signatário, o 

Chefe da DOM solicitou ao mesmo que avaliasse também a solicitação que o requerente veio agora 

apresentar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em causa está o facto do requerente pretender que, (para além da indemnização que lhe foi 

proposta pela cedência de uma área de 46,00m2), lhe seja atribuída ainda uma outra indemnização no 

valor de 3.000,00€, neste caso, pela reconstrução de um muro com 46,00m de comprimento, 

(correspondendo a um valor de 65€ por metro de muro construído). --------------------------------------- 

----- Relativamente a esta questão, pode-se adiantar que, pelas informações obtidas no local, o muro 

reconstruído confinante com a via pública, onde, efectivamente, terá ocorrido a cedência, o tem apenas 

cerca de 32,0m de comprimento. ------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Assim, confirmando-se que se tratam de apenas 32,0m lineares de muro, (e admitindo que este 

muro terá um custo de construção de 65€ por metro), o valor da indemnização seria de 2.080,00€”. --- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/07010401, onde, em 06 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 144.675,14 (cento e quarenta e quatro mil, 

seiscentos e setenta e cinco euros e catorze cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no Objectivo 2.4.2., Código 02 e Projecto nº 2/2007, no montante de € 

55.624,07 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro euros e sete cêntimos), tendo sido feita a 

nota de cabimento com o n.º 1445”. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido proprietário 

uma indemnização suplementar no montante de € 2.080,00 (dois mil e oitenta euros), 

pela reconstrução do muro que foi necessário demolir, no âmbito da beneficiação da 

obra em epígrafe. =====================================================  

150 – 130/151/100 ; 310/302/174 – BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRO EM 

ALVITE – Ocupação de parcela de terreno – Demolição de um palhal - 

Indemnização ======================================================= 

========== Oriundo do Senhor MANUEL DA ASSUNÇÃO, proprietário de uma parcela 

de terreno sito na Rua do Outeiro, na Vila de Alvite, presente à reunião uma carta, 

datada de 05 do corrente mês, a solicitar uma indemnização no valor de € 2.700,00 

(dois mil e setecentos euros), pela cedência de uma parcela de terreno com a área de 

18 m2, onde tem instalado um palhal, bem como a reposição do muro de vedação. ------- 
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----- 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 0302/07010401, onde, em 12 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 470.123,71, estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no Objectivo 2.4.2., Código 12 e Projecto nº 59/2009, no montante de € 

149.670,00, tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 1445”. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: No âmbito da beneficiação da obra em epígrafe, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, atribuir ao referido proprietário uma indemnização no montante de € 

2.700,00 (dois mil e setecentos euros), pela ocupação da referida parcela de terreno, 

onde se encontrava instalado o referido palhal. =============================== 

151 – 130/151/100; 310/302/174 – BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRO EM 

ALVITE – Ocupação de duas parcelas terreno – Indemnização ================ 

========== Oriundo do Senhor MOISÉS SILVA LOPES, proprietário de duas parcelas 

de terreno, sitas na Rua do Outeiro, na Vila de Alvite, presente à reunião uma 

comunicação, datada de 05 do corrente mês, a solicitar uma indemnização global no 

valor de € 330,00 (trezentos e trinta euros), pela cedência de duas parcelas de terreno, 

estando um palhal instalado numa das referidas parcelas. ---------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/07010401, onde, em 06 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 144.675,14 (cento e quarenta e quatro mil, 
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seiscentos e setenta e cinco euros e catorze cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no Objectivo 2.4.2., Código 02 e Projecto nº 2/2007, no montante de € 

55.624,07 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro euros e sete cêntimos), tendo sido feita a 

nota de cabimento com o n.º 1445”. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: No âmbito da beneficiação da obra em epígrafe, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, atribuir ao referido proprietário uma indemnização no montante de € 

330,00 (trezentos e trinta euros), pela ocupação das referidas parcelas de terreno. ==== 

152 – 130/151/100; 310/302/174 – BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRO EM 

ALVITE – Ocupação de uma parcela de terreno – Reposição do portão – 

Indemnização ======================================================= 

========== Oriunda do Senhor MÁRIO RODRIGUES DA SILVA, residente na Vila de 

Alvite, presente à reunião uma comunicação, datada de 11 do corrente mês, informando 

que não pretende qualquer indemnização pela parcela de terreno a ocupar, no âmbito da 

beneficiação da obra em epígrafe, na condição de ser reposto o muro de vedação igual 

ao existente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/07010401, onde, em 06 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 144.675,14 (cento e quarenta e quatro mil, 

seiscentos e setenta e cinco euros e catorze cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no Objectivo 2.4.2., Código 02 e Projecto nº 2/2007, no montante de € 

55.624,07 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro euros e sete cêntimos), tendo sido feita a 

nota de cabimento com o n.º 1445”. -------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido proprietário 

uma indemnização no montante de € 900,00 (novecentos euros), pela ocupação da 

referida parcela de terreno, bem como pela instalação de um portão idêntico ao 

existente, assumindo também a reposição dos muros e eventual transferência de 

árvores. ============================================================= 

153 – 130/151/100; 310/302/174 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRO EM ALVITE 

– Ocupação de uma parcela de terreno – Indemnização ====================== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO DA SILVA RIBEIRO, residente na Vila de Alvite, 

presente à reunião uma carta, datada de 29 de Maio, último, com o seguinte teor: “Tendo 

tomado conhecimento que essa Câmara Municipal pretende ocupar, para alargamento da estrada 

denominada rua do outeiro, em Alvite, um terreno que possuo, com a área de cerca de 1400 m2, no 

qual se pretenderá ocupar a área de 84 m2, solicito que me seja concedida uma indemnização no valor 

de € 1.260,00, à razão de € 15/m2. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Além do mais, solicito que seja construído um muro de vedação, em blocos, para substituir o muro 

em pedra existente”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, prestou a informação com a referência 48-

LS/DEPE/2009, datada de 5 de Julho, último, com o seguinte teor: “A presente informação 

surge perante o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Agostinho Gomes Correia, 

para que o signatário “confirme a situação reclamada”. ------------------------------------------------------ 

----- Em causa, está a proposta de indemnização que o requerente pretende que lhe seja atribuída pela 

disponibilidade de 84,00m2 de um terreno destinado à beneficiação da Rua do Outeiro, em Alvite. ------ 

----- Efectivamente, a área em causa é fundamental para a execução da intervenção prevista para a 

Rua do Outeiro, nomeadamente, para a constituição de lugares públicos de estacionamento, tal como 
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se encontram projectados. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O requerente pretende uma indemnização de 15€ por m2 do terreno, (o que desencadeia um valor 

total de 1.260,00€), bem como a construção de um muro de vedação, em blocos, em substituição do 

muro existente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à indemnização pretendida, informa-se que a Câmara Municipal atribuiu já uma 

indemnização na ordem dos 135€/m2, numa situação em tudo idêntica. ----------------------------------- 

----- Neste momento, encontra-se por decidir a eventual atribuição de uma indemnização a João Ribeiro 

numa situação, também, em tudo idêntica. ------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao muro de vedação pretendido pelo requerente, refira-se que poderá ser 

construído no âmbito da obra em curso. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

económica 0303/07010401, onde, em 24 de Julho último, existia um saldo disponível de € 153.945,94 

(cento e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.4.2., com o código 02 e 

número de projecto 2/2007, com a dotação de € 56.884,07 (cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e 

quatro euros e sete cêntimos)”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: No âmbito da beneficiação da obra em epígrafe, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, atribuir ao referido proprietário uma indemnização no montante de € 

1.260,00 (mil, duzentos e sessenta euros), pela ocupação de uma parcela de terreno 

com a área de 86 m2. ================================================== 

154 – 130/151/100; 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Aquisição de terreno ============================== 

========== Oriundo do Sr. AVELINO CASIMIRO, residente nesta Vila, presente à 
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reunião uma carta, datada de 21 de Julho, último, com o seguinte teor: “AVELINO 

CASIMIRO, casado, residente na Rua Outeiro dos Sinos n.º 34, em Moimenta da Beira, vem com 

referência ao assunto em epígrafe, na sequência da comunicação de 20/03/09 e de contactos com V. 

Exª., apresentar uma proposta para eventual consenso, nos termos seguintes: --------------------------- 

----- 1-A construção do Centro Escolar não está projectada no terreno de que é proprietário, 

nomeadamente, o inscrito na matriz sob o art.º 495º da freguesia de Moimenta da Beira. ---------------- 

----- 2-Segundo o estudo que está a ser feito, o eventual arruamento projectado fica situado na parte 

sul do prédio e precisamente em zona que se enquadra em zona urbana. ---------------------------------- 

----- 3-Não obstante o entendimento do signatário da dispensabilidade, actualmente, do dito 

arruamento, estará disposto a negociar a área de terreno necessário ao mesmo, de acordo com a planta 

que aqui junta e dá por reproduzida, conforme o combinado com V. Exª. no último contacto, atribuindo 

ao terreno a ocupar preço de € 50,00 por m2, atenta a sua natureza urbana. ----------------------------- 

----- 4-Acresce ao preço por m2 de terreno ocupado, ainda as seguintes condições: ---------------------- 

----- a)-preservação de todos os poços e furos existentes na área que vier a ser ocupada com o dito 

arruamento, conforme planta junta, de modo a garantir a continuação de rega da parte restante do 

prédio; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b)-construção do muro de vedação que separa o arruamento da parte restante do prédio em 

blocos de 1,50 metros de altura encimado com rede de 1,20 metros de altura. ---------------------------- 

----- -pagamento de todas as benfeitorias nomeadamente, todas as árvores de fruta e anexos. --------- 

----- c)-a vedação referida na al. b) poderá ser feita provisoriamente antes das obras do arruamento 

começarem e definitivamente com a sua conclusão. ---------------------------------------------------------- 

----- d)-que ao signatário seja concedido no âmbito do plano de urbanização da Vila uma zona de 

construção urbana que partindo do limite do arruamento abrange uma profundidade de 80 metros, 

conforme o assinalado na planta junta. ------------------------------------------------------------------------ 

----- e)-a pretensão da al. d) tem pleno cabimento pelo facto de com a cedência ainda que onerosa da 

parte ocupada com o arruamento, este servirá, por excelência, para beneficiar terceiros que viriam a 

recolher as benesses da Câmara Municipal, dando tão pouco em troca, ao ponto de poderem construir, 
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ficando essa possibilidade vedada ao signatário. -------------------------------------------------------------- 

----- f)-Em caso de aceitação do proposto na alínea d), deverá, na construção do arruamento ser 

definida a entrada do eventual loteamento que até lá, servirá de acesso ao prédio. ----------------------- 

----- g))-e assim sendo, seria o signatário fortemente penalizado. ------------------------------------------ 

----- Face ao exposto, está o signatário aberto a negociações. ---------------------------------------------- 

----- Fico a aguardar noticias.” --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o assunto baixe aos 

Serviços Técnicos da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, com 

vista a ser elaborado competente estudo sobre o enquadramento e integração 

urbanística da zona a intervencionar. ======================================= 

155 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Lote n.º 26 = 

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

dia 01 de Julho, último, exarada a folhas 32, ponto 35, deste livro de actas, em que foi 

deliberado demonstrar disponibilidade para viabilizar a integração dos lotes números 25 

e 26, no complexo industrial da empresa POLIMAGRA, devendo, para o efeito, a 

SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO estudar o respectivo 

enquadramento regulamentar, presente à reunião uma carta, datada de 14 de Julho, 

último, do Senhor ANTÓNIO AGUIAR SERRALHEIRO, proprietário do lote n.º 26, a 

informar que está disponível para a cedência do referido lote e solicitando que lhe seja 

cedido outro lote no Parque Industrial, com condições de aquisição idênticas. ---------------  

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

PATRIMÓNIO, a mesma prestou, em 16 de Julho, último, a informação NAJUR/32/2009, 

do seguinte teor: ”Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar V. Ex.a do seguinte:- 
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----- A escritura de compra e venda do lote n.º 26, do Parque Industrial de Moimenta da Beira foi 

celebrada no dia 23 de Outubro de 2003, tendo como outorgantes o Município de Moimenta da Beira, na 

qualidade de vendedor e António Aguiar Serralheiro, como comprador. ------------------------------------ 

----- Por requerimento, com datada de entrada de 14 de Julho do corrente, o titular do lote acima 

referido, manifesta a disponibilidade para ceder o lote n.º 26 à firma Polimagra – Granitos e Mármores 

Polidos, L.da, sob condição de a Câmara Municipal lhe assegurar a atribuição de um novo lote, nas 

mesmas condições do referido lote n.º 26. -------------------------------------------------------------------- 

----- Reportando-nos ao diploma legal que regulava a situação, o n.º 3, do Capítulo VIII, do anterior 

Regulamento do Parque Industrial de Moimenta da Beira, estabelecia que a compra e venda é celebrada 

sob condição do adquirente implementar a actividade industrial que indicou e de cumprir os prazos de 

construção e demais cláusulas acordadas, constando tudo da respectiva escritura (sublinhado 

nosso). Ora, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nos termos da clausula quarta da escritura acima mencionada, o Senhor António Aguiar 

Serralheiro comprometeu-se a concluir a obra no prazo de dois anos, a contar do dia 23 de Outubro de 

2003 (cujo prazo poderia ser, entretanto prorrogado por motivos devidamente justificados), sob pena 

de caducidade da respectiva escritura e consequente reversão do lote de terreno para a Câmara 

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

----- Consigna-se que nos Serviços da D.P.O.M., desta Câmara Municipal, e relativamente ao Lote n.º 

26, do Parque Industrial, propriedade do Senhor António Aguiar Serralheiro, apenas existe o processo 

referente à construção da unidade fabril, não se vislumbrando a emissão da competente licença 

de utilização, não obstante o prazo estabelecido para a referida construção já ter terminado no ano de 

2005. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Posto isto, e atendendo à pretensão do peticionante, de disponibilizar  a cedência do lote n.º 26 , 

do Parque Industrial de Moimenta da Beira, para a firma Polimagra – Granitos e Mármores Polidos, L.da, 

trazemos à colação o que dispõe o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento do Parque Industrial de Moimenta 

da Beira: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “As empresas singulares ou colectivas adquirentes dos lotes de terreno não podem alienar, a título 
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gratuito ou oneroso ou, sob qualquer forma, transferir para outrem a posse sobre a totalidade ou parte, 

dos lotes adquiridos, sem que para tanto sejam autorizados pela Câmara Municipal, que usufruirá do 

direito de preferência”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à condição plasmada no segundo parágrafo do requerimento a que se tem vindo a fazer 

alusão, isto é, de a Câmara Municipal assegurar ao peticionante a atribuição de um novo lote, nas 

mesmas condições do referido lote n.º 26, caberá ao Executivo Camarário pronunciar-se sobre a 

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

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

vir a ceder um lote, com área similar à do referido lote nº. 26, no âmbito da execução da 

3ª. Fase do Parque Industrial (ampliação), nas condições regulamentares então em 

vigor. ============================================================== 

156 - 130/151/200 - PATRIMÓNIO – BAIRRO DA NORUEGA - Alienação de diversos 

prédios urbanos – Regularização – Concessão de prazos para celebração das 

respectivas Escrituras Publicas de Compra e Venda – Alienação, através de “hasta 

pública” ============================================================ 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua 

reunião ordinária, realizada em 29 de Julho, último, exaradas a folhas 118, ponto 114, 

deste livro de actas, onde foi deliberado accionar os procedimentos administrativos que 

visem a alienação de todos os prédios urbanos referidos na Informação n.º 01/GAP/Chef 

G/2009, datada de 16 de Junho, último, do Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal ao 

Senhor Presidente, através de hasta pública, presente à reunião uma informação do 

Sector de PATRIMÓNIO, nº. NA/JUR/36, datada de ontem, com o seguinte teor: ----------- 

----- “Relativamente ao assunto em epígrafe, oferece-nos dizer o seguinte: ------------------------------- 
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----- Compulsado o processo destinado à alienação, através de hasta pública, dos dois prédios urbanos, 

sitos no Bairro da Noruega, Freguesia e Concelho de Moimenta da Beira, consigna-se que o Executivo 

Camarário, por lapso, na deliberação acima citada não nomeou a Comissão que presidirá ao referido 

acto. Pelo que, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urge indicar quem serão os membros da Comissão a que se faz alusão no parágrafo anterior.” ---------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, designar a seguinte Comissão:  

PRESIDENTE: PAULO ALEXANDRE MATOS FIGUEIREDO, Chefe da Divisão 

Económica e Financeira; ------------------------------------------------------------------------------------

VOGAIS EFECTIVOS: NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, Técnico Superior, que 

substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e PAULO MIGUEL RODRIGUES 

SOARES, Assistente Técnico. ----------------------------------------------------------------------------- 

VOGAIS SUPLENTES: ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa e JOÃO ANTÓNIO DE ANDRADE SILVA, Coordenador Técnico. ======                                                                                                                                                                                                                              

“Tesouraria” 

157 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 11, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 132.945,97 (cento e 

trinta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €   34.845,89 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €   98.100,08      

                                                                               TOTAL ....... € 132.945,97 
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03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transportes” 

158 - 310/301/120 - BENEFICIAÇÃO DA EM 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E 

PERAVELHA – Acção Ordinária n.º 416/03 e Acção Ordinária n.º 445/03 ========= 

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

15 de Julho, último, exarada a folhas 82, ponto 80, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar ao Chefe da DIVISÃO ADMINISTRATIVA e ao GABINETE 

JURÍDICO, a avaliação de um forma legal que possa obrigar o Eng.º Civil, JOÃO PINTO 

CARDOSO, a testemunhar no âmbito dos processos judiciais que decorrem e 

relativamente aos quais ele é uma testemunha chave, presente à reunião uma 

informação do Gabinete Jurídico, datada de 31 do mesmo mês do seguinte teor: “ Face à 

deliberação supra, informa-se que o Meritíssimo Juiz, do processo, que corre seus termos no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Coimbra, promoveu já as diligências necessárias para a inquirição de 

testemunhar Eng.º João Pinto Cardoso, conforme despacho que se junta.” =================== 

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

159 - 310/302/430 - ARRANJO URBANÍSTICO DA AVENIDA 25 DE ABRIL E RUA DR. 

SÁ CARNEIRO, EM MOIMENTA DA BEIRA – Danos causados por infiltrações – 

Indemnização ======================================================= 

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

20 de Maio, último, exarada a folhas 169, ponto 147, do livro de actas 137, em que foi 

deliberado solicitar ao Engenheiro Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, na 
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qualidade de fiscal da obra, que confirmasse a origem dos problemas reclamados, bem 

como a forma de os resolver definitivamente, presente à reunião um carta do Senhor 

ALBERTO LOUREIRO FERNANDES, residente nesta Vila, datada de 21 de Julho, 

último, registada sob o n.º 6417, em 22 do mesmo mês, com o seguinte teor: “Alberto 

Loureiro Fernandes, casado, com a actividade de Café – Restaurante sito na Avª. 25 de Abril, n.º 68, 

3620 – 304 Moimenta da Beira, contribuinte fiscal n.º 162 844 379, vem por este meio relembrar 

novamente V.Exa sobre estragos verificados no estabelecimento por más condições atmosférica. -------- 

----- Estes danos já foram comunicados por três cartas enviadas à Câmara Municipal directamente ao 

Sr. Presidente, situação esta que já se arrasta desde o início de Dezembro do ano findo, e até à 

presente data ainda nada me foi comunicada para a resolução deste caso. --------------------------------- 

----- Assim, agradecia mais uma vez a atenção de V.Exa para a resolução deste caso que se prolonga 

há mais de meio ano, causando diversos transtornos ao desenvolvimento da minha actividade comercial 

numa altura de crise financeira e económica, tendo em consideração que os prejuízos verificados foram 

causados por obras feitas pela Câmara na Avª. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, conforme 

é do Vosso conhecimento. Caso este meu problema não seja rapidamente resolvido e da melhor 

maneira possível, então eu recorrerei a outros meios legais”. ----------------------------------------------- 

---------- Relativamente a este assunto, o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, 

prestou a informação n.º 49/DOM/2009, datada de 3 do corrente mês, com o seguinte 

teor: “Relativamente ao assunto em epígrafe, importa informar o seguinte: ------------------------------- 

----- 1.º Após a recepção da primeira carta do requerente, o fiscal da empreitada em questão dirigiu-se 

ao local tendo verificado, na presença do representante da adjudicatária, terem ocorrido efectivamente 

as infiltrações reclamadas; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.º Em consequência disso, foi ordenado à adjudicatária que procedesse à resolução do problema, 

tendo a mesma executado à sua conta e risco a drenagem localizada de dois tubos de queda das águas 
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pluviais do telhado do edifício em causa, trabalho extraordinário este também acompanhado e 

testemunhado pelo requerente; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.º Não obstante, o requerente apresentar o custo da reparação de uma máquina de descascar 

batatas, que é, na primeira versão de 300,00 €, na segunda versão de 380,00 € e na terceira versão 

de 390,00 €, não havendo, por isso, conformidade entre as três versões, diga-se em abono da verdade 

que estes serviços não se encontram na posse de formação especializada para aferir o custo real da 

suposta reparação; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4.º Mesmo assim, na informação mencionada em epígrafe, aqueles fizeram referência ao custo da 

reparação da máquina de descascar batatas, com base na terceira versão do requerente, o qual foi 

adicionado ao custo das reparações de construção civil no interior da cave e relativas às anomalias 

identificadas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5.º A origem das infiltrações localizadas foi reparada /sanada conforme já referido acima; --------- 

----- 6.º No entanto, poderá sempre subsistir a dúvida relacionada com o facto daquelas infiltrações 

apenas terem ocorrido na cave do edifício referido, e não terem ocorrido, eventualmente, em mais 

nenhuma das outras caves, que também existem confinantes com o arruamento público objecto do 

mesmo tipo de obras de infra-estruturas; como contraponto, restará a garantia e boa-fé do requerente 

de que, antes destas obras de infra-estruturas, nunca ocorreram as infiltrações descritas.” -------------- 

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

E FINANCEIRA, segundo a qual, “este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 0302/07010401, onde, em 5 de Maio, último, existia um saldo disponível de € 820.349,59 

(oitocentos e vinte mil, trezentos e quarenta e nove euros e cinquenta e nove cêntimos), estando o 

mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.4.2., com o código 06 e número 

de projecto 36/2008, com a dotação de € 22.324,94 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e quatro euros 

e noventa e quatro cêntimos)”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Confirmando-se que a avaria na máquina resultou das infiltrações que 

ocorreram na cave do estabelecimento comercial, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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atribuir ao referido comerciante uma indemnização no montante de € 300,00 (trezentos 

euros), pelos prejuízos causados no referido equipamento. ====================== 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

160 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Relatório Preliminar =========================================== 

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

15 de Julho, último, exarada a folhas 85, ponto 082, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar uma reavaliação do processo para determinar os preços a adoptar 

num próximo procedimento concursal, dada a discrepância verificada entre o preço base 

e os valores das propostas apresentadas, presente à reunião a informação nº. 

INF051/DOM/2009, do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, que nesta acta se 

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

equipa projectista apresentou uma cópia das medições e orçamento corrigidos, 

passando o preço base a ser de € 3.183.555,97 (três milhões, cento e oitenta e três mil, 

quinhentos e cinquenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos). ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando os valores agora apresentados, em consequência da 

reavaliação do projecto, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à equipa 

projectista para, no prazo máximo de 30 dias, a contar da notificação, efectuar as 

necessárias adaptações ao projecto, ajustando o preço base da obra a valores próximos 

do montante elegível considerado no “Programa Operacional Regional do Norte – ON 2 

– O NOVO NORTE”, que é de € 2.179.917,16 (dois milhões, cento e setenta e nove mil, 
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novecentos e dezassete euros e dezasseis cêntimos). --------------------------------------------- 

----- Neste contexto, mais foi deliberado, e também por unanimidade, anular o presente 

procedimento concursal, nos termos legais. ================================== 

161 - 310/387/013 - CANDIDATURAS QREN ON2 ============================ 

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

presente à reunião um “e-mail” datado de 17 de Julho, último, registado sob o n.º 6295, 

em 20 do mesmo mês, com o seguinte teor: “Em sequência da n/ circular nº. 98, de 17.07, 

junto enviamos a Vª. Exª. um conjunto de propostas aprovadas pelo Conselho Directivo da ANMP na 

sua reunião de 14 de Julho, e que já foram apresentadas ao Senhor Ministro do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. ------------------------------------------------- 

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

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

162 - 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 

identificam, “PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO”, “PROJECTO DE 

ARQUITECTURA DEFERIDO, COM CONDICIONANTES”, “PROJECTO DE 

ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” e “PROJECTO DE ENGENHARIA 
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DE ESPECIALIDADES DEFERIDO, COM CONDICIONANTES” que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 

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

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

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

----- JOAQUIM AGOSTINHO PAIVA PEREIRA, para alteração da construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Fonte”, na 

localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 247.07. --------- 

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

----- JOSÉ MÁRIO RIBEIRO FERNANDES, para reconstrução e ampliação de arrumos, 

que pretende levar a efeito na Rua da Capela, Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proc.º n.º 73.09, devendo o requerente entregar a Certidão do Registo Predial, aquando 

da apresentação dos Projectos de Especialidades. ------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============== 

----- LEONILDE DOS SANTOS GOMES, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado “Val do Conde”, Freguesia de Baldos, a 

que se refere o Proc.º n.º 208.08. ------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO, COM 

CONDICIONANTES: =================================================== 

----- VITOR MANUEL FERNANDES MALAIA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Muro, na Vila de Alvite, a que se refere 



 FlFlFlFl. 
______________ 

 
                                                           09.08.12 

 
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 

                                                                   

 

170

o Proc.º n.º 257/08, devendo os serviços administrativos, no acto do levantamento do 

alvará de licença de construção, devolver ao requerente um exemplar do projecto de 

redes prediais de águas e esgotos e águas pluviais, devidamente carimbado. No 

entanto, alerta-se, o requerente, para o cumprimento do plano de acessibilidades 

durante a execução da obra. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

163 – 360/337/12.08 – 380/374/000 – 320/316/000 - OBRAS PARTICULARES – 

Informação Prévia – Construção de uma avicultura – Resposta  da CCDRN – 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte – Ministério do 

Ambiente do Ordenamento do Território ================================== 

========== Nos seguimentos das deliberações tomadas em reuniões ordinárias 

realizadas em 22 de Abril, último, exarada a folhas 68, ponto 058, e em 20 de Maio, 

último, exarada a folhas 175, ponto 152, ambos do livro de actas 137, em que foi 

deliberado”... remeter as preocupações ora manifestadas ao Ministério do Ambiente e da Agricultura, 

no âmbito da emissão dos respectivos pareceres”, relativamente ao abaixo assinado dos 

moradores da Freguesia de Paradinha, sobre a informação prévia da construção de um 

aviário,  que o Senhor LUIS FILIPE SEIXAS, pretende levar a efeito no lugar 

denominado “ S. Miguel”, Freguesia de Paradinha, presente à reunião a resposta, por 

escrito, da CCDRN – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

– Ministério do Ambiente do Ordenamento do Território, bem como ARH Norte – 
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Administração da Região Hidrográfica do Norte I.P, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante.------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento das informações da CCDRN – 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e da ARH – 

Administração da Região Hidrográfica do Norte I.P, tendo deliberado, por unanimidade, 

remeter à ARH as reclamações apresentadas pelos munícipes, bem como dar 

conhecimento da decisão e dos documentos recentemente recebidos das entidades aos 

reclamantes. ========================================================= 

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

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

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

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

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

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

proferida, no âmbito da competência a que se refere o ponto 162, desta acta. ======== 

164 – 360/338/40.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura  - 

Construção de uma moradia unifamiliar - Recurso ========================== 

========== Oriundo do Senhor ADRIANO DE JESUS VEIGA, presente à reunião o 

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

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

acta se considera integralmente transcritas e dela fica a fazer parte integrante, 
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relativamente  ao pedido de construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado “Lage de Pestana”, na localidade de Beira Valente, 

Freguesia de Leomil. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Apesar da alteração da implantação que provocou uma redução de 

afastamento frontal, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

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

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

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

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

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

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

respeito a um familiar do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, 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. ====================================================== 

165 – 360/338/309.80 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

ampliação e alteração de um armazém de frutos e produtos hortícolas ========= 

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

22 de Abril, último, exarada a folhas 70, ponto 060, do livro de actas 137, em que foi 

deliberado “... informar o requerente que a Câmara só poderá avaliar o processo se forem 
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apresentados os artigos matriciais que irão constituir a parcela única e, face à sua área global, poderá 

conduzir à aprovação ou não pretensão requerida”, relativamente à ampliação e alteração de 

um armazém de frutos e produtos hortícolas que o Senhor JOSÉ PAIVA MENDES, 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Verdogal”, Freguesia de Sever, presente à 

reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito, que nesta acta se considera 

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

descritos, solicita a aprovação da pretensão. ---------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 166 -

SV/DPOM/09, datada de 30 de Julho, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

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

arquitectura, devendo o requerente apresentar a Certidão da Conservatória do Registo 

Predial, devidamente rectificada, aquando da apresentação dos projectos de 

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

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

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

Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, regressou à reunião. ============== 

166 – 360/338/438.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Aditamento ao Proc.º n.º 438.05, para construção de uma habitação unifamiliar – 

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

25 de Fevereiro, último, exarada a folhas 169, ponto 143, do livro de actas 136, em que 

foi deliberado “ Dado que não é cumprida a mancha de implantação permitida pelo Regulamento do 

loteamento, (...), indeferir a pretensão. Mais foi deliberado,(...), informar a requerente que a pretensão 

poderá a vir a ser aprovada, desde que seja apresentada a devida alteração ao loteamento”, 

relativamente à alteração da construção de uma habitação unifamiliar, que a Senhora 

ANA SOFIA MORGADO, pretende levar a efeito no lote n.º 16, no loteamento a que se 

refere o alvará n.º 8/79, sito no lugar denominado “Lagarteira”, Freguesia de Moimenta 

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

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

que, pelos motivos ali descritos, solicita a reavaliação e aprovação do processo. ----------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 157-

SV/DPOM/09, datada de 23 de Julho, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

parecer desfavorável. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os casos similares existentes no mesmo loteamento, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em reunião ordinária, 

realizada em 25 de Fevereiro, último, exarada a folhas 169, ponto 143, do livro de actas 

136, e aprovar o projecto de arquitectura referente às alterações apresentadas. ------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que a DPOM – Divisão de 

Planeamento e Ordenamento do Município, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, 
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conclua a inventariação de todas as construções similares, neste loteamento, 

preparando a alteração global do loteamento, de forma a harmonizar todo este espaço 

urbano. =============================================================   

167 – 360/338/392.07 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

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

Senhor RUI MANUEL DE JESUS SOARES, relativamente à construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Chão de Fora”, 

Freguesia de Rua, 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 155-

SV/DPOM/09, datada de 21de Julho, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a nova localização é mais favorável que a anterior, 

e dado que não existe oposição à nova implantação por parte do proprietário do prédio 

confinante, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. == 

168 – 360/999/16.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de parecer solicitado pelo 

Ministério da Economia – Direcção Regional de Economia do Norte, ao abrigo do 
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disposto do art.º 8.º, da Portaria n.º 1183/2003, de 10 de Outubro – Instalação de 

armazenagem de combustíveis ========================================= 

========== Oriundo do MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO, presente à 

reunião o pedido de emissão de parecer para a instalação de armazenagem de 

combustíveis líquidos, destinada ao enchimento de taras, para revenda e distribuição, 

constituída por dois reservatórios fixos e superficiais com a capacidade total de 25.000 

litros, que o Senhor SIDÓNIO CLEMÊNCIO DA SILVA, pretende levar a efeito na 

Avenida Principal/E.M. 529, na Vila de Alvite. --------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 168-RJ/DPOM/09, 

datada de 23 de Julho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

DELIBERAÇÃO: Dado que esta instalação de armazenagem de combustíveis vai 

permitir a deslocação de uma outra actividade similar situada no espaço urbano, e dado 

que se considera esta instalação como sendo um equipamento privado de interesse 

municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a localização pretendida. ==== 

169 – 360/347/1.08 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento – Entrega 

de elementos ======================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar elementos em falta ao Senhor 
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MÁRIO JOSÉ MARTINS SILVA e OUTROS, relativamente à operação de loteamento, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado “Lagoa”, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, presente à reunião, a resposta, por escrito, trazendo inserto, o despacho do 

Senhor Presidente, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam 

a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, confirmar os termos do acordo 

com os requerentes, no que se refere à cedência de terreno com área 690,00m2, para a 

execução do arruamento envolvente à Escola Preparatória. --------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, considerar como bastante a área 

entretanto cedida, no âmbito de cedências legalmente previstas no Plano Director 

Municipal. = ========================================================== 

170 – 360/991/51.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo da Senhora CUSTÓDIA DOS SANTOS CLARA presente à 

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

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

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

Ilegal-AUGI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 01/09, datada de 

12 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável. --------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva certidão, em 

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

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 

12H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


