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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SEIS DE AGOSTO DO 

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

ACTA N.º 18/09 

========== Aos vinte e seis 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, 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. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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171 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA DE BALDOS, CASTELO, PAÇÔ, PERAVELHA E SEVER – Protocolo de 

Cooperação Técnica e Financeira – Assinatura ============================= 

========== Após terem sido aprovadas pela Câmara Municipal, as candidaturas 

apresentadas pelas Juntas de Freguesia supra mencionadas, foram convidados os 

respectivos Presidentes de Junta a estarem presentes nesta reunião para formalizarem 

o acto de assinatura dos respectivos Protocolos de Cooperação Técnica e Financeira. = 

ORDEM DO DIA 

01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

172 – 020/030/000 – INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA 

SOCIAL I.P. – Protocolo SAIVE – Serviço de Apoio ao Investidor e à Viabilização 

Empresarial ========================================================= 

========== Oriundo do Instituto referenciado em epígrafe, presente à reunião o “e-

mail”, datado de 29 de Julho, último, a enviar a minuta do Protocolo SAIVE – Serviço de 

Apoio ao Investidor e à Viabilização Empresarial, com o objectivo de apoiar a 

viabilização empresarial, que já vinha sendo dado às empresas devedoras no âmbito da 

recuperação extraordinária de dívida, através da criação de um projecto e equipa 

permanente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a adesão ao 

referido projecto, aprovando a respectiva minuta do Protocolo e autorizando o Senhor 

Presidente a proceder à sua assinatura. ==================================== 
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02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

173 - 110/110/000 – LICENÇAS DE ALUGUER PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS – 

Abaixo-assinado ===================================================== 

========== Presente à reunião um “abaixo-assinado” dos profissionais da praça de 

táxis, da Vila de Moimenta da Beira, que nesta acta se considera integralmente transcrito 

e dela fica a fazer parte integrante, a denunciar a prática de actos de concorrência 

desleal e ilegal, relativamente aos táxis sedeados na praça desta Vila. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, dar conhecimento deste 

protesto às entidades fiscalizadoras, designadamente à Guarda Nacional Republicana e 

à Fiscalização Municipal, para verificação do cumprimento do legalmente estabelecido 

relativamente a esta matéria. ============================================= 

174 - 110/195/000 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS URBANAS – PARCERIA PÚBLICA – ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E 

ALTO DOURO – PROTOCOLO DE BAIXAS ================================= 

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

reunião ordinária, realizada em 17 de Junho, último, exarada a folhas 5, ponto 6, deste 

livro de actas, em que foi deliberado aguardar a inventariação do plano de investimentos 

a concretizar na área deste Município e as implicações na tarifa a adoptar nesta parceria 

pública, presente à reunião o ofício da ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO 

DOURO, com a referência n.º OF/5572/09, datado de 21 do corrente mês, acompanhado 
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do protocolo de parceria pública, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, onde se manifesta a disponibilidade deste Município 

para integrar o contrato de parceria com vista à prestação de serviços integrados (alta e 

baixa) de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, não constituindo a 

respectiva assinatura, neste momento, uma decisão final. ----------------------------------------- 

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

vir a integrar o referido contrato de parceria pública, autorizando, desde já, o Senhor 

Presidente a proceder à assinatura do respectivo Protocolo. ===================== 

175 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS – Horário de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais =========================================== 

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

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

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

VÂNIA FILIPA PAIVA PEREIRA, com estabelecimento comercial de “Restauração”, sito 

na Avenida 25 de Abril, nº. 162 R/C, nesta Vila, dando conta que pretende praticar o 

seguinte horário: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Sábado, das 09H00 às 02H00, sem interrupção para o almoço e com encerramento 

semanal à Terça-Feira”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da respectiva informação favorável, da Fiscalização 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a referida informação favorável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o horário proposto. =================================== 
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176 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS – Horário de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais =========================================== 

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

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

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

OBJECTIVO RADICAL-BARES UNIPESSOAL LDA., com estabelecimento comercial de 

“Bebidas”, sito na Barragem do Vilar, Freguesia de Vilar, dando conta que pretende 

praticar o seguinte horário: ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Sábado, das 09H00 às 06H00, sem interrupção para o almoço e sem encerramento 

semanal”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação nº. 303/FIS, datada de 11 do corrente 

mês, da Fiscalização Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------- 

----- “Em cumprimento do despacho de V. Ex.ª, Sr.Vice-Presidente, datado de 07 do corrente mês, estes 

Serviços informam que o pedido não respeita o Regulamento de Horário e Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais, em vigor, neste Município, porquanto o funcionamento dos 

estabelecimentos, só é permitido  até as 02H00 do dia seguinte, durante todos os dias da semana,  

conforme o  estipulado no n.º 2 do art.º 2 do Regulamento em vigor. -------------------------------------- 

----- Contudo, e dada a localização do estabelecimento em causa, poderá a Câmara Municipal, se assim 

o entender e ao abrigo do n.º 2 do art.º 5 do citado regulamento, alargar o funcionamento deste até às 

06H00 do dia seguinte, durante os dias da semana, satisfazendo assim o pedido da requerente”. ------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara esteja disponível para autorizar o alargamento do 

horário, a mesma deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 6.º, do 

Regulamento de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, proceder 
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à prévia audição da Junta de Freguesia do Vilar e da Guarda Nacional Republicana. === 

177 – 380/374/000 – DOMÍNIO X – Reclamação por falta de segurança =========== 

========== Oriunda da empresa DOMÍNIO X, com sede em Tarouca, presente à 

reunião uma carta, datada de 30 de Julho, último, a solicitar que sejam tomadas as 

necessárias diligências de forma a serem garantidas as condições mínimas de 

segurança, provocadas pelo acampamento de pessoas de etnia cigana junto ao edifício 

do Mercado Municipal, sito nesta Vila, informando também a ocorrência de danos nas 

zonas comuns exteriores/ espaços do domínio público, junto ao referido equipamento. --- 

----- Submetido o assunto à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma prestou a 

informação nº. 304/FIS, datada de 14 do corrente mês, do seguinte teor: ---------------------

----- “Em cumprimento do despacho de V. Exª. Sr. Presidente, datado de 05 do corrente mês, informa-

se que os acampamentos denunciados pela reclamante, têm sido autorizados por V. Exª”. ---------------  

DELIBERAÇÃO: Após profunda análise das situações denunciadas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, suspender a utilização deste local para os fins referidos, 

devendo a Guarda Nacional Republicana e a Fiscalização Municipal confirmarem os 

argumentos e provas apresentadas nesta reclamação. ---------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, estudar um novo local que reúna as 

condições adequadas para aquele efeito. ===================================  

178 – 380/374/000 – CONSTRUÇÃO DE ARRUMOS AGRÍCOLAS – Construção 

irregularmente edificada – Demolição ==================================== 

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

reunião ordinária, realizada em 29 de Julho, último, exarada a folhas 109, ponto 108, 
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deste livro de actas, em que foi deliberado solicitar, ao Gabinete Jurídico, uma avaliação 

sobre o enquadramento legal das decisões tomadas, presente à reunião o processo, 

acompanhado do Parecer nº. 13/09, datado de 13 do corrente mês, do seguinte teor: ---- 

----- “Atenta a deliberação do Executivo Camarário, tomada em sua reunião ordinária, realizada no dia 

29 de Julho de 2009, e após a análise do processo, oferece-nos dizer o seguinte: ------------------------- 

----- Não nos parece, salvo melhor opinião, que a resolução para o caso sub judice passe apenas por 

uma participação ao Ministério Público, com base no crime de desobediência. ----------------------------- 

----- Dever-se-á, previamente, atender ao que estatui o artigo 106.º, e seguintes, da Lei 60/2007, de 4 

de Setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O artigo 106.º, do diploma acima citado, estabelece que o presidente da câmara municipal 

pode igualmente, quando for caso disso, ordenar a demolição (sublinhado nosso) total ou parcial 

da obra ou a reposição do terreno nas condições em que se encontrava antes da data de início das 

obras ou trabalhos, fixando um prazo para o efeito. ---------------------------------------------------------- 

----- A ordem de demolição ou de reposição a que se refere o n.º 1, é antecedida de audição do 

interessado, que dispõe de 15 dias a contar da data da sua notificação para se pronunciar sobre o 

conteúdo da mesma (cfr. n.º 3, do artigo 106.º, da Lei 60/2007, de 4 de Setembro). -------------------- 

----- Determina o n.º 4, do normativo que temos vindo a referir que, decorrido o prazo referido no n.º 1 

sem que a ordem de demolição da obra ou de reposição do terreno se mostre cumprida, o presidente 

da câmara municipal (sublinhado nosso), determina a demolição da obra ou a reposição do terreno 

por conta do infractor. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O n.º 1, do artigo 107.º, do diploma acima citado, estabelece que, sem prejuízo da 

responsabilidade criminal, em caso de incumprimento de qualquer das medidas de tutela da legalidade 

urbanística previstas nos artigos anteriores, o presidente da câmara pode determinar a posse 

administrativa do imóvel onde está a ser realizada a obra por forma a permitir a execução 

coerciva de tais medidas. (sublinhado nosso). ------------------------------------------------------------- 
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----- O acto administrativo que tiver determinado a posse administrativa é notificado ao dono da obra e 

aos demais titulares de direitos reais sobre o imóvel por carta registada com aviso de recepção. -------- 

----- A posse administrativa é realizada pelos funcionários municipais responsáveis pela fiscalização de 

obras, mediante a elaboração de um auto onde, para além de se identificar o acto referido no número 

anterior, é especificado o estado em que se encontra o terreno, a obra e as demais construções 

existentes no local, bem como os equipamentos que ali se encontrarem. ----------------------------------- 

----- A posse administrativa do terreno e dos equipamentos mantém - se pelo período necessário à 

execução coerciva da respectiva medida de tutela da legalidade urbanística, caducando no termo do 

prazo fixado para a mesma (cfr. n.º 7, do artigo 107.º da Lei 60/2007, de 4 de Setembro). -------------- 

----- Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 108.º, da Lei 60/2007, de 4 de Setembro, as 

quantias relativas às despesas realizadas nos termos do artigo 107.º, incluindo quaisquer 

indemnizações ou sanções pecuniárias que a administração tenha de suportar para o efeito, são de 

conta do infractor. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quando aquelas quantias não forem pagas voluntariamente no prazo de 20 dias a contar da 

notificação para o efeito, são cobradas judicialmente em processo de execução fiscal, servindo de título 

executivo certidão, passada pelos serviços competentes, comprovativa das despesas efectuadas, 

podendo ainda a câmara aceitar, para extinção da dívida, dação em cumprimento ou em função do 

cumprimento nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não obstante tudo quanto acima se expendeu, sempre se dirá que, salvo melhor opinião, o 

processo de demolição é da competência do Presidente da Câmara Municipal, e não do órgão 

executivo Câmara Municipal –  cfr. nesse sentido o artigo 68.º, n.º 2, alínea m), da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na sua redacção actual, cuja epígrafe é Competências do Presidente da 

Câmara - “Embargar e ordenar a demolição de quaisquer obras, construções ou edificações efectuadas 

por particulares ou pessoas colectivas, sem licença ou com inobservância das condições dela 

constantes, dos regulamentos, das posturas municipais ou de medidas preventivas, de normas 

provisórias, de áreas de construção prioritária, de áreas de desenvolvimento urbano prioritário e de 

planos municipais de ordenamento do território plenamente eficazes”. Assim sendo, ---------------------- 
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----- Poderão estar em crise as deliberações camarárias, tomadas sobre o caso sub judice, datadas de 5 

de Novembro de 2008; 17 de Dezembro de 2008 e 3 de Junho de 2009.” ---------------------------------- 

----- A propósito, presente à reunião uma carta do Senhor ANTÓNIO AMÂNCIO, 

residente no lugar do Marmelal, Localidade Vide, Freguesia de Rua, registada em 17 do 

corrente mês, sob o número 7048, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, a solicitar, pelos motivos ali descritos, que o Senhor 

JOSÉ FERREIRA GOMES CARDIA, seja notificado para demolir a referida construção 

irregularmente implantada, sob pena de ser determinada a posse administrativa da obra 

e consequente demolição, cujas despesas devem ser assumidas pelo referido 

proprietário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Face ao teor do Parecer do Gabinete Jurídico, atrás transcrito, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, que o Presidente da Câmara, no âmbito das suas 

competências, notifique o Senhor JOSÉ FERREIRA GOMES CARDIA, para proceder à 

demolição da referida construção, irregularmente edificada. ====================== 

“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

179 – 610/606/000 – MOINHOS DA TIA ANTONINHA, EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS, LDA – Licenciamento de restauração ocasional ================= 

========== Oriundo da Empresa supra referenciada, presente à reunião um 

requerimento, datado de 19 do corrente mês, em que requer autorização para realizar 

um fornecimento de restauração ocasional para um número médio de 150 pessoas e 10 

pessoas ao serviço, nos próximos dias 05 e 19 de Setembro. ------------------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação da Secção de Taxas e Abastecimento Público, 
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a mesma prestou a Informação n.º 37, datada de 25 do corrente mês, com o seguinte 

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

----- “ Requer a empresa em epígrafe uma vistoria para efeitos de obtenção de autorização para a “... 

Preparação de um fornecimento de restauração ocasional para um número médio de 150 pessoas e 10 

pessoas de serviço, para os próximos dias 5 e 19 de Setembro”. ------------------------------------------- 

----- Nos termos do artigo 19º., do Decreto-Lei 234/07, de 19 de Junho, a prestação de serviços de 

restauração ocasional, independentemente de ser prestado em instalações fixas ou amovíveis, fica 

sujeita a um regime extraordinário de autorização, observando-se, para o efeito, o estabelecido no 

artigo 19º., do Decreto-Lei 309/2002, de 16 de Dezembro, o qual refere que o requerimento é 

acompanhado da memória descritiva e justificativa do recinto, que se anexa, e que faz parte integrante 

do processo de obras particulares nº. 186/06. ---------------------------------------------------------------- 

----- De igual modo, o supra citado artigo 19º., do Decreto-Lei 309/2002, refere que sempre que a 

entidade licenciadora entenda necessário a realização de vistoria, deve esta realizar-se no prazo de 10 

dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesse sentido, caso se verifique esta necessidade, deverá ser designada a respectiva Comissão de 

Vistoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Como nota final, refere-se que idênticos pedidos foram formulados por esta empresa, tendo a 

Câmara Municipal, em suas reuniões realizadas em 16 de Julho de 2008 e 11 de Fevereiro, último, 

deliberado emitir as respectivas licenças, nos termos do disposto no artigo 19º., do Decreto-Lei nº. 

309/2002, de 16 de Dezembro, e do artigo 19º., da Lei nº. 234/2007, de 19 de Junho.” ----------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado o carácter ocasional da actividade proposta e tendo em conta os 

equipamentos de apoio existentes no Complexo Turístico, nomeadamente casas de 

banho e cozinha de apoio, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva 

licença, nos termos do disposto no artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de 

Dezembro, e do artigo19.º, da Lei n.º 234/2007, de 19 de Junho. ================== 
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02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

180 – 210/207/000 – CLUBE DE DESPORTO E RECREIO DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Época desportiva 2009/2010 – Atribuição de subsídio  ======================= 

========== Presente à reunião um ofício do Clube referenciado em epígrafe, datado 

de 03 do corrente mês, registado apenas no dia 21, sob o nº. 7182, a acompanhar a 

candidatura ao apoio municipal a atribuir, no âmbito do Regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo Desportivo, para a época desportiva 2009/2010. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a necessidade de criar condições financeiras para o 

arranque da nova época desportiva, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, ao 

Clube Desporto e Recreio de Moimenta da Beira, um adiantamento no montante de € 

10.000,00 (dez mil euros), por conta do apoio financeiro a atribuir, após análise da 

candidatura, nos termos regulamentares. ==================================== 

181 - 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – Clube de Recreio e 

Cultura de Paraduça – 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 construção de um edifício 

para o funcionamento da sua sede, prevendo, para o ano de 2009, um orçamento no 

valor de € 212.552,00 (duzentos e doze mil, quinhentos e cinquenta e dois euros). -------- 
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----- 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 da 

atribuição de uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, até ao montante de 

€ 25.000,00 (vinte e cinco mil euros). -------------------------------------------------------------------- 

----- 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 21 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 52.581,96 (cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e 

um euros e noventa e seis cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

Objectivo 2.5.1., Código 05 e Projecto nº 18/2008, no montante de € 25.033,50 (vinte e cinco mil, 

trinta e três euros e cinquenta cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 1541”. ------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à referida Associação, 

um apoio financeiro no montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), para os fins 

propostos, a pagar em duas tranches de € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), 

uma no corrente ano e outra em 2010. ===================================== 

182 - 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – Centro de 

Solidariedade Social Cabacense – 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 reconstrução do edifício 
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onde funcionou a antiga Escola Primária, que servirá para as futuras instalações da 

Associação, e onde funcionará o apoio domiciliário, prevendo, para o ano de 2009, um 

orçamento no valor de € 144.166,16 (cento e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e 

seis euros e dezasseis 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 da 

atribuição de uma comparticipação financeira da Câmara Municipal até ao montante de 

€ 36.041,54 (trinta e seis mil, quarenta e um euros e cinquenta e quatro 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 21 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 88.623,50 (oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e três 

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 € 41.000,00 (quarenta e um mil 

euros), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 1540,”. -------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à referida Associação, 

um apoio financeiro no montante de € 36.000,00 (trinta e seis mil euros), para os fins 

propostos, a pagar em duas tranches de € 18.000,00 (dezoito mil euros), uma no 

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

183 – 210/207/000 – ESCOLA DE ANDEBOL DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de 

revisão do subsídio atribuído por mérito desportivo ========================= 
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========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua 

reunião ordinária, realizada em 15 de Julho, último, exarada a folhas 66, ponto 67, deste 

livro de actas, em que foi deliberado atribuir um subsídio extraordinário de € 5.000,00 

(cinco mil euros), pelo reconhecimento do mérito desportivo alcançado, através da 

subida à 1ª. Divisão Nacional da equipa do escalão juvenil masculino, presente à reunião 

uma comunicação da colectividade referenciada em epígrafe, datada de 06 do corrente 

mês, informando que, pelas razões ali descritas, discorda da verba atribuída, pelo que 

solicita a revisão do mesmo. --------------------------------------------------------------------------------  

----- 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 21 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 37.285,37 (trinta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco 

euros e trinta e sete 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 € 20.000,00 (vinte mil euros), 

tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 1539,”. -- --------------------------------------------------- 

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

sobre o assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- A propósito, mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar a Escola de 

Andebol que a Câmara está disponível para ponderar a atribuição de um apoio 

financeiro para os fins propostos, a concretizar em função das novas responsabilidades 

assumidas, no âmbito da época desportiva de 2009/2010. =======================  
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 “Secção de Património e Aprovisionamento” 

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, LUÍS CARLOS PEREIRA DA 

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

alínea b), 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. ========================== 

184 – 130/151/000 – AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UM 

“CIBER-CAFÉ – ESPAÇO JUVENTUDE”, NO TERREIRO DAS FREIRAS, EM 

MOIMENTA DA BEIRA ================================================ 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

Proposta, datada de 18 de Junho, último, propondo a aquisição de um imóvel, sito no 

Terreiro das Freiras, nesta Vila, pelo preço global de € 100.000,00 (cem mil euros), 

destinado à instalação de um “Ciber-Café – Espaço Juventude”, cujo projecto está 

contextualizado na candidatura, já aprovada, no âmbito do Eixo 2 – Programa 

Operacional da Região Norte, do QREN, relativa ao projecto para a Regeneração 

Urbana do Centro Histórico de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da Informação n.º JP14/DOM/2009, datada de 20 

de Julho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, onde é feita a avaliação patrimonial do referido imóvel, segundo a qual 

o valor patrimonial do imóvel está avaliado em € 71.000,00 (setenta e um mil euros), 

tendo sido considerado o valor de € 20.000,00 (vinte mil euros), para o equipamento 
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nele instalado. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- 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 04/07010301, onde, em 18 de 

Junho, último, existia um saldo disponível de € 161.200,00 (cento e sessenta e um mil e duzentos 

euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.5.1., Código 03 e 

Projecto nº 45/2009, no montante de € 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos euros), tendo sido 

feita a nota de cabimento com o n.º 1163”. ------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando a avaliação feita pelos Serviços Técnicos, que aponta 

para valores similares aos da proposta apresentada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar a aquisição do imóvel identificado, pelo valor global de € 

100.000,00 (cem mil euros), a pagar em três anos, devendo ser celebrada a respectiva 

Escritura Pública de Compra e Venda, em conformidade. ======================= 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, regressou à reunião. =============================================  

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

========== O Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ausentou-se da 

reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea a), 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. ============================================== 

185 – 130/151/100; 310/302/433 - CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA – 
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Proposta de aquisição de terreno ======================================= 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, residente nesta 

Vila, presente à reunião uma comunicação, datada de 18 de Maio, último, registada em 

19 do mesmo mês, sob o n.º 4193, informando que aceita o preço de € 5,00 m/2 (cinco 

euros), proposto para aquisição de uma parcela de terreno, sito na zona das Lameiras 

ou S. Miguel, com a área de 2.650 m2, inscrito na matriz predial rústica de Moimenta da 

Beira com o n.º 1118, e destinada à construção do “Centro Escolar de Moimenta da 

Beira”, com a condição de ser reposto o muro de vedação existente, nas mesmas 

condições e materiais. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 14 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 133.619,28 (cento e trinta e três mil, seiscentos e 

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

no Objectivo 2.1.1., Código 02 e Projecto nº 8/2009, no montante de € 15.077,23 (quinze mil, setenta 

e sete euros e vinte e três cêntimos)”. ------------------------------------------------------------------------ 

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

referida parcela de terreno, pelo valor global de € 13.250,00 (treze mil, duzentos e 

cinquenta euros), devendo ser celebrada a respectiva Escritura Pública de Compra e 

Venda. ============================================================= 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES 
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FERREIRA, regressou à reunião. =========================================  

186 – 130/151/100; 310/302/433 - CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Aprovação de minuta do contrato-promessa =============================== 

========== Presente à reunião a Informação n.º NA/JUR/37, da SECÇÃO DE 

APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO, datada de 20 do corrente mês, que 

acompanha a Minuta do Contrato-Promessa de Compra e Venda, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, referente à 

aquisição de uma parcela de terreno, sito na zona da Alagoa, com a área de 1.156,00 

m2, inscrito na matriz predial rústica de Moimenta da Beira com o n.º 490, destinada à 

construção do “Centro Escolar de Moimenta da Beira”, a celebrar com o Senhor 

ANTÓNIO GOMES DA MARIANA, residente nesta Vila. ------------------------------------------- 

----- 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 04/070101 onde, em 17 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 120.369,28 (cento e vinte mil, trezentos e sessenta e 

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

Objectivo 2.1.1., Código 02 e Projecto nº 8/2009, no montante de € 6.827,23 (seis mil, oitocentos e 

vinte euros e vinte e três cêntimos)”. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta do 

contrato-promessa. ==================================================== 

187 – 130/151/000 – IMT – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES 

ONEROSAS DE IMÓVEIS – Firma “Beira-Santos, Táxi, Lda” – Aquisição de prédio 
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urbano – Pedido de isenção de IMT – Reapreciação do processo ============== 

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

reunião ordinária, realizada em 03 de Junho, último, exarada a folhas 210, ponto 187, do 

livro de actas 137, em que foi deliberado proceder em conformidade com a deliberação 

da Assembleia Municipal, que indeferiu a pretensão formulada pela Firma referenciada 

em epígrafe, presente novamente à reunião o processo, acompanhado de uma 

comunicação do gerente da referida empresa, que, pelas razões ali descritas, solicita a 

reapreciação do processo com vista ao deferimento da isenção do IMT. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de matéria que não é da competência da 

Câmara Municipal, a mesma deliberou, por unanimidade, remeter o assunto para 

apreciação da Assembleia Municipal. ====================================== 

188 – 130/151/100 – DIRECÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO – Casas de Magistrados 

de Moimenta da Beira – Venda em hasta pública – Direito de preferência ======== 

========== No seguimento da deliberação tomada pela Câmara Municipal, em sua 

reunião ordinária, realizada em 20 de Maio, último, exarada a folhas 156, ponto 134, do 

livro de actas 137, em que foi deliberado propor o preço de € 35.000,00 (trinta e cinco 

mil euros), como contrapartida para a realização de obras de conservação no Palácio da 

Justiça, a decorrer no prazo de dez anos, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado de um ofício da Direcção-Geral referenciada em epígrafe, informando 

que não pode aceitar o referido valor, em virtude do preço formalizado para os diversos 

Municípios ser de € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros), para cada imóvel. --------------- 
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DELIBERAÇÃO: Não entendendo as razões que estão na base do tratamento 

diferenciado dado a este Município, no que concerne aos valores praticados em 

protocolos de natureza similar com Municípios vizinhos, nomeadamente o Município de 

Celorico da Beira, a Câmara deliberou, por unanimidade, manter a decisão já tomada 

sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, lamentar que não seja reconhecido 

o grande esforço financeiro que esta Câmara Municipal terá que fazer na reparação dos 

referidos imóveis, considerando o adiantado estado de degradação em que os mesmos 

se encontram. ========================================================                              

“Tesouraria” 

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

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 25, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 379.081,62 (trezentos 

e setenta e nove mil, oitenta e um euros e sessenta e dois cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. € 266.890,31 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  € 112.191,31 

                                                                               TOTAL ....... € 379.081,62 

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

========== Quando eram 12H20, o Senhor Presidente interrompeu a reunião para 

almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse pela 14H30. = 
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REABERTURA DA REUNIÃO =========================================== 

========== Quando eram 14H30, pelo Senhor Presidente foi reaberta a reunião. ====  

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

190 - 310/302/340 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DE MOIMENTA DA 

BEIRA – O PRIMEIRO RELVADO – Erros e omissões do projecto ============== 

========== Oriundo da EMBEIRAL – EMPRETEIROS DAS BEIRAS, SA, adjudicatária 

da empreitada em epígrafe, presente à reunião uma carta, datada de 10 de Julho, 

último, registada nesta Câmara sob o n.º 6079, em 13 do mesmo mês, que acompanha 

a listagem de erros e omissões do projecto, que nesta acta se consideram integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual os erros e omissões do 

projecto ascendem a € 373.851,70 (trezentos e setenta e três mil, oitocentos e cinquenta 

e um euros e setenta cêntimos). --------------------------------------------------------------------------- 

---------- Relativamente a este assunto, a equipa projectista apresentou duas cartas, uma 

datada de 27 de Julho, último, e outra datada de 19 do corrente mês, registadas nesta 

Câmara sob o n.ºs 6629 e 7106, em 29 do referido mês e 19 do corrente mês, 

respectivamente, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a 

fazer parte integrante, segundo as quais, e pelos motivos ali descritos, os erros e 

omissões do projecto que consideram necessários para a execução da empreitada são 
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no montante de € 129.867,45 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e sete 

euros e quarenta e cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------------------- 

---------- Ainda relativamente a este assunto, o Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, prestou a informação n.º INF054/DOM/2009, datada de 19 do corrente 

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

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E FINANCEIRA, segundo a qual, “Esta despesa tem enquadramento na rubrica orçamental 

orgânica-económica 04/07010406, no projecto com o objectivo 2.5.2., código 01 e n.º 15/2008. -------- 

----- Em 18 de Maio de 2009, foi feito um cabimento no valor de € 829.017,00 (oitocentos e vinte e 

nove mil e dezassete euros), valor este de acordo com o cronograma financeiro apresentado para o ano 

de 2009, e que serviu de base à informação prestada ao Tribunal de Contas. ------------------------------ 

----- Dado que até à data não se verificou qualquer compromisso, depreende-se, com base em 

informação prestada pelo executivo e serviços técnicos, que a execução física da obra não corresponda 

ao previsto no respectivo cronograma financeiro (sendo inferior), pelo que, entendemos que a despesa 

aqui prevista (136.360,82 €) terá enquadramento no mesmo cabimento”. --------------------------------- 

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

1. Aprovar, nos termos dos artigos 26º. e 45º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, 

a realização dos referidos trabalhos a mais, no montante de 129.867,45 (cento e vinte e 

nove mil, oitocentos e sessenta e sete euros e quarenta e cinco cêntimos), formalizando-

os através de contrato adicional, que deve ser remetido ao Tribunal de Contas, nos 

termos e para efeitos da Resolução nº. 96/2006. ----------------------------------------------------- 

2. Notificar a firma adjudicatária para, nos termos do nº. 2, do artigo 110º., do Decreto-
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Lei nº. 59/99, de 2 de Março, apresentar caução de 5% do valor da Adjudicação; ---------- 

3. Remeter ao INCI – Instituto da Construção e do Imobiliário, cópia da informação 

técnica acima referida, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 46º., do 

acima referido diploma legal. ============================================= 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

191 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Permanente com a Junta de Freguesia de 

Leomil – Aprovação =================================================== 

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

reunião ordinária, realizada em 12 de Abril de 2007, exarada a folhas 261, ponto 243, do 

livro de actas 124, em que foi deliberado aprovar, genericamente, a proposta de 

protocolo de cooperação permanente a celebrar com as Juntas de Freguesia, nos 

termos do disposto na alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, e após a referida proposta ter sido igualmente aprovada pela Assembleia 

Municipal, em sua sessão realizada em 28 do mesmo mês, presente à reunião o 

Protocolo especifico relativo à “Toponímia – Aquisição de placas para a Freguesia de 

Leomil”, conforme previsto no ponto V, da 3ª cláusula, apresentando uma estimativa 

orçamental no montante de € 4.000,00 (quatro mil euros), a que corresponde um valor 

máximo de comparticipação de € 1.663,20 (mil, seiscentos e sessenta e três euros e 

vinte cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Submetido o assunto à apreciação técnica do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, o mesmo prestou a seguinte informação: ---------------- 

----- “A presente informação surge no seguimento da solicitação da Junta de Freguesia de Leomil para 

que lhe seja concebido apoio financeiro para a aquisição e instalação de placas de toponímia na Vila de 

Leomil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o exposto pela Junta de Freguesia em causa, existe a necessidade de instalar 80 

unidades de placas de toponímia. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Tendo em conta o custo unitário das placas há algum tempo adquiridas e instaladas em Moimenta 

da Beira, (neste caso, de 19,75€), a aquisição das 80 unidades de toponímia agora em causa importará 

em 1.580,00€, (montante este, ao qual deverá ser acrescentado o valor do I.V.A.). ---------------------- 

----- Recorda-se que essas placas de toponímia têm as seguintes características: ------------------------- 

----- ⇒ Em chapa de alumínio de 2mm de espessura; ------------------------------------------------------- 

----- ⇒ Com as dimensões totais de 0,45m x 0,25m; -------------------------------------------------------- 

----- ⇒ De cor branca com inscrições a preto em vinil autocolante; ----------------------------------------- 

----- ⇒ Com brasão da freguesia, nome da rua e cercadura. ------------------------------------------------ 

----- Atenda-se que, ao custo de aquisição das placas deverá ser acrescentado o valor da sua 

instalação, bem como o do material que será necessário para a fixação das placas, (como por exemplo, 

parafusos e, eventualmente, prumos metálicos). Neste capítulo, poder-se-á adiantar que, por 

comparação com estimativas feitas noutras situações em tudo idênticas, este valor deverá ser de cerca 

de 400,00€, (aos quais deverá ser acrescentado o valor do I.V.A.).----------------------------------------- 

----- Assim, (por comparação com os financiamentos atribuídos neste capítulo a outras Juntas de 

Freguesia), no total, a intervenção pretendida pela Junta de Freguesia de Leomil poderá ser financiada 

em 2.376,00€, (incluindo já o valor do I.V.A. à taxa legal em vigor)”.--------------------------------------- 

----- 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 considerações técnicas previstas no artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de 
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Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânica-económica 03.02/08.05.01.02., onde em 

12 do corrente mês existia uma dotação orçamental disponível de 8.309,02€, e estando previsto no 

Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 05, e com o nº. 16/2006, onde existe uma 

dotação de 7.828,88 €”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura, considerando o valor 

elegível de despesa de € 2.376,00 (dois mil, trezentos e setenta e seis euros), a que 

corresponde um valor de comparticipação de € 1.663,20 (mil, seiscentos e sessenta e 

três euros e vinte cêntimos), referente a 70 % do valor elegível. =================== 

192 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 

Freguesia de Ariz – Aprovação ========================================== 

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

reunião ordinária, realizada em 22 de Outubro de 2008, exarada a folha 58, ponto 054, 

do livro de actas 135, em que foi deliberado aprovar, genericamente, a proposta de 

protocolo de cooperação técnica e financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, 

para o ano de 2009, nos termos do disposto na alínea b), do nº. 6, do artigo 64º., da Lei 

nº. 169/99, de 18 de Setembro, e após a referida proposta ter sido igualmente aprovada 

pela Assembleia Municipal, em sua sessão realizada em 21 de Novembro do mesmo 

ano, presente à reunião a candidatura da Junta de Freguesia de Ariz, com vista à 

elaboração do referido Protocolo relativo às obras de “CONSTRUÇÃO DO 

POLIDESPORTIVO DE ARIZ”, apresentando uma estimativa orçamental no montante de 
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€ 37.146,61 (trinta e sete mil, cento e quarenta e seis euros e sessenta e um cêntimo), a 

que corresponde um valor de comparticipação de € 22.287,97 (vinte e dois mil, duzentos 

e oitenta e sete euros e noventa e sete cêntimos), correspondente a 60%, do valor 

máximo elegível, de acordo com o mapa em anexo. ------------------------------------------------- 

----- A referida ficha de candidatura trás inserta as seguintes informações: ------------------- 

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico: “Em termos técnicos, as 

intervenções julgam-se urbanisticamente adequadas para os locais em causa e, por isso, entendem-se 

em condições de ser aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto às estimativas orçamentais que acompanham os estudos apresentados, julgam-se 

adequadas aos trabalhos, materiais e equipamentos previstos”. -------------------------------------------- 

----- B – Parecer da Divisão Económica e Financeira: “Este encargo reúne as condições previstas 

na alínea d), do ponto 2.3.4.2., da execução orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental 

orgânica-económica 0303/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 51.491,44 

€, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.2., código 10, e com o nº. 

11/2009, onde existe uma dotação de 22.745,47 €”. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura, considerando o valor 

elegível de despesa de € 37.146,61 (trinta e sete mil, cento e quarenta e seis euros e 

sessenta e um cêntimo), a que corresponde um valor de comparticipação de € 22.287,97 

(vinte e dois mil, duzentos e oitenta e sete euros e noventa e sete cêntimos), referente a 

60% do valor elegível. ================================================== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 
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“Loteamentos e Obras Particulares” 

193 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 

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

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, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, 

“PROCESSO SIMPLES DEFERIDO, COM CONDICIONANTES”, “PROJECTO DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDO” 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. ----------------------------------------------------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- AURELIANO JORGE FERNANDES, para construção de arrumos agrícolas, com a 

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

de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 149.09. --------------------------------------------------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO, COM CONDICIONANTES: ================== 

----- MARIA ISABEL CORREIA DA SILVA, para ocupação da via pública em 10 m2, que 

pretende levar a efeito na Rua do Canto, na localidade de Prados de Cima, Freguesia de 
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Rua, a que se refere o Proc.º n.º 125.09, devendo a requerente salvaguardar a normal 

circulação de trânsito de veículos e peões, na via em causa. ------------------------------------- 

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

----- MANUEL GOMES DA SILVA, para ampliação de um edifício destinado a arrumos 

agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Treleira”, Freguesia de Ariz, 

a que se refere o Proc.º n.º 140.07. ----------------------------------------------------------------------- 

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

----- MARIA DOROTEIA DE ANDREIA VEIGA, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Outeiro, na Vila de Leomil, a que se 

refere o Proc.º n.º 11/09. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

respeito a um familiar do Senhor Presidente da Câmara, 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. ================================================= 

194 – 360/337/11.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia para 

construção de um parque ecológico ===================================== 

========== Oriundo do Senhor LUIS PAULO SOEIRO NASCIMENTO CORREIA 

ALVES, presente à reunião um pedido de informação prévia para construção de um 
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parque ecológico, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Penedo dos 

Trabalhos”, Freguesia do Vilar. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 181-RJ/DPOM/09, 

datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Técnico Superior, 

Engenheiro Civil, RUI JORGE MARANTES DIAS GOMES CORREIA e à Chefe da 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, para procederem a 

uma reapreciação do processo, tendo em conta os antecedentes que ocorreram no 

âmbito da OPG5, conjugando-os com o Regulamento do POAV – Plano de 

Ordenamento da Albufeira do Vilar. ======================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Senhor Presidente da Câmara, JOSÉ 

AGOSTINHO GOMES CORREIA, regressou à reunião. ======================== 

195 – 360/338/424.94 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de engenharia de  

especialidades – Construção de um armazém de arrumos agrícolas - Reaprovação   

========== No seguimento do Despacho, da Chefe DE DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao 

Senhor SAUL DE CARVALHO GOMES, relativamente à reaprovação da construção de 

um armazém de arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado 
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“Caldeirão”, Freguesia de Castelo, 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 184-RJ/DPOM/09, 

datada de 12 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

engenharia de especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção. === 

196 – 360/338/502.99 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Alteração ao projecto de arquitectura inicial de uma habitação unifamiliar =======  

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 

RICARDO DUARTE MORAIS, relativamente à alteração ao projecto de arquitectura 

inicial de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 3, a que se 

refere o alvará de loteamento 03/07, sito no lugar denominado “Poça Nova”, na Vila de 

Moimenta da Beira, 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 189-RJ/DPOM/09, 

datada de 17 do corrente mês, do seguinte teor: ----------------------------------------------------- 
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-----“A presente informação surge no seguimento da resposta dada pelo requerente ao despacho do Sr. 

Vereador em Regime de Tempo Inteiro Dr. Jorge de Jesus Costa de 2009/04/06, que por sua vez surgiu 

perante o teor da informação técnica destes serviços com o n.º83-RJ/DPOM/2009 de 2009/03/31. ------ 

----- O requerente entregou os elementos solicitados, assim, julgam-se reunidas as condições para que 

a pretensão seja submetida a deliberação final, se a Exm.ª Câmara assim o entender. ------------------- 

----- No acto do levantamento do alvará de licença de construção, os serviços administrativos, devendo 

devolver ao requerente, um exemplar do projecto de redes prediais de águas e esgotos devidamente 

carimbado”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

engenharia de especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção, 

devendo os serviços administrativos entregar ao requerente um exemplar do projecto de 

redes prediais de águas e esgotos, devidamente carimbado. ===================== 

197 – 360/338/152.07 – OBRAS PARTICULARES – Construção de um posto de 

abastecimento de combustíveis, com capacidade de 40.000 litros de gasóleo 

rodoviário para consumo próprio da Empresa Joalto Rodoviária das Beiras, S.A == 

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

reunião ordinária realizada em 03 de Junho, último, exarada a folhas 221, ponto 199, do 

livro de actas 137, em que, relativamente à construção de um posto de abastecimento 

de combustíveis com capacidade de 40.000 litros de gasóleo rodoviário para consumo 

próprio da Empresa Joalto Rodoviária das Beiras, S.A, que a PETROGAL S.A – 

PETRÓLEOS DE PORTUGAL, pretende levar a efeito na Central de Camionagem, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, foi deliberado “Depois de uma profunda reflexão sobre o assunto (...) 

nesta fase, solicitar aos serviços Técnicos da DPOM – Divisão de Planeamento e Ordenamento do 
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Município, um parecer técnico que incida, essencialmente, nas questões de enquadramento legal e de 

segurança para o projecto, proposto”, presente de novo à reunião o referido processo, 

acompanhado da informação técnica n.º 167-RJ/DPOM/09, de 23 de Julho, último, bem 

como parecer da Autoridade Nacional de Protecção Civil, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali 

descritos, emitem pareceres favoráveis. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Chefe da DIVISÃO 

DAS OBRAS MUNICIPAIS, para em articulação com a Chefe da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, providenciarem a junção do 

protocolo de financiamento, para conhecimento de eventuais clausulas impostas pela 

Direcção-Geral de Transportes Terrestres, referentes à construção da Central de 

Camionagem de Moimenta da Beira e ao uso dos espaços anexos. ================ 

198 – 360/338/92.09 – OBRAS PARTICULARES -  Projectos de arquitectura e de 

engenharia de especialidades – Construção do Polo Educativo de Leomil ======= 

========== Oriundo da Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO 

DO MUNICÍPIO, presente à reunião a informação n.º 127-OS/DPOM/09, datada de 19 

do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, relativamente à construção do POLO EDUCATIVO DE LEOMIL, que a 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira, pretende levar a efeito na E.B.1 de Leomil, Av. 

Leontino da Fonseca Martins, na Vila de Leomil. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à avaliação técnica e financeira efectuada pela DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, solicitar à equipa projectista, CARLOS ALMEIDA MARQUES 

ARQUITECTURA E URBANISMO, LD.ª, adequada e ajustada reformulação do projecto, 

de forma a que os valores sejam harmonizados com os preços de referência aprovados 

pelo Ministério da Educação. ============================================= 

199 – 360/344/38.07 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de certidão 

constitutiva de propriedade horizontal de um edifício de habitação e comércio === 

========== Oriundo do Senhor AUGUSTO DE JESUS VEIGA, presente à reunião um 

pedido de certidão da constituição de propriedade horizontal, relativamente à um edifício 

de habitação e comércio, sito no lote n.º 1, no loteamento a que se refere o alvará n.º 

8/89, sito no lugar denominado “Outeiro do Sino”, nesta Vila de Moimenta da Beira. ------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 125-

OS/DPOM/09, datada de 19 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no artigo 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva certidão, em 

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

200 – 360/991/55.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 
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========== Oriundo dos Senhores LÍDIA ANDRADE REBELO e ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA, presente à reunião um pedido de parecer, relativamente à constituição de 

compropriedade resultante da partilha de bens rústicos, nos termos do disposto no 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 128-

OS/DPOM/09, datada de 25 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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 

16H30. ============================================================= 
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O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 


