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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM QUINZE DE NOVEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E QUATRO =============================================== 

ACTA Nº. 25/04 

========== Aos quinze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quatro, nesta 

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

Câmara Municipal, comigo, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, Chefe da Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 5 de 

Novembro, de 2001, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, 

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS,  

JORGE DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA 

SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na 

qualidade de Presidente da Câmara e os outros na de Vereadores, para realizarem a  

presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião 

ordinária realizada no dia 09 de Janeiro de 2002, exarada a folhas  05, ponto 005, do 

livro de actas 103, cuja ordem  do dia  havia sido previamente distribuída a todos os 

seus membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de18 de 

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

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H05. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº. 1, do artº. 64º, 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR a falta à reunião de hoje da Vereadora, ELVIRA DA COSTA BERNARDINO 

DE MATOS FIGUEIREDO, por razões que se prendem com a sua actividade 

profissional. ========================================================== 

02.01 - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  

231 - 020/019/000 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE APOIO À TERCEIRA IDADE ===== 

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

ofício datado de 8 do corrente mês, a convidar o Senhor Presidente da Câmara e todos 

os Vereadores para participarem na festa de convívio para os associados, a decorrer  

nas instalações da ARTENAVE, no próximo dia 21. -------------------------------------------------

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

232 - 020/023/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - Lei 

nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro  - Lei das Comunicações Electrónicas ============ 

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

02 do corrente mês, ponto 118, exarada a folhas 116 a 118, do livro de actas n.º 118,  

em que, foi deliberado que o Chefe da Divisão Administrativa, de acordo com a 

legislação criada para o efeito, proceda à implementação do Regulamento nº. 38/42004, 

de 29 de Setembro,  tendo em conta a aplicação da taxa municipal de direitos de 

passagem (TMDP) a vigorar no ano de 2005, presente à reunião uma informação, 

datada de 10 do corrente mês, do Assistente Administrativo, NUNO  MIGUEL PEREIRA 
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ALVES,  que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante,  a informar sobre o conteúdo  da "Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro - Lei das 

Comunicações Electrónicas"  e mais concretamente da análise ao artº. 106º. da referida 

Lei e do Regulamento nº. 38/2004, de 29 de Setembro, com vista à implementação e 

fixação  do valor da referida taxa. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao exposto e apesar das dúvidas existentes relativamente ao 

funcionamento e incidência resultante da sua aplicação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, fixar a taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) em 0.25%, bem 

como estudar os procedimentos adequados à sua implementação.------------------------------

----- Mais foi deliberado, também por unanimidade, submeter este assunto à apreciação 

da  Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do cumprimento do disposto da 

alínea e) do nº. 2, do artº. 53º., da Lei 169/99 de 18 Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, com vista à sua efectiva aprovação.  

233 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 12/2004 – JORGE 

MANUEL LOPES DO NASCIMENTO – Decisão ============================== 

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

25 de Maio de 2004, exarada a folhas 7 e 8, do livro de actas n.º 116, em que a Câmara 

Municipal deliberou, mandar confirmar à Fiscalização Municipal os elementos aduzidos 

no auto de declarações do arguido, relativamente à infracção a que corresponde o 

processo de contra-ordenação n.º 12/2004, cujo auto de notícia, levantado no dia 24 de 

Janeiro último, pelo referido serviço de Fiscalização, dando conta que o Senhor JORGE 
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MANUEL LOPES DO NASCIMENTO, residente na localidade e Freguesia de Valverde, 

Concelho de Aguiar da Beira, tinha em exploração no seu estabelecimento denominado  

"ESTRELAS DA NOITE “, sito na Rua Aquilino Ribeiro, nesta Vila de Moimenta da Beira, 

1 máquina de diversão, ligada à corrente eléctrica, sem que a mesma existisse, como 

documento, o  tema de jogo, violando, assim, o disposto no n.º 4, do art.º 22.º, do  

referido Decreto-Lei, presente novamente à reunião o referido processo de contra-

ordenação, acompanhado da Informação n.º 668/FISC., elaborada por aqueles Serviços 

Municipais,  datada de 20 de Outubro último, do seguinte teor: ----------------------------------- 

----- "Em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal, datado de 09 de Fevereiro 

de 2004, informa-se que após nova deslocação ao estabelecimento de bebidas 

referenciado nos autos, se verificou que a máquina de diversão em questão possui todos 

os documentos necessários e correspondentes".----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, admoestar o arguido nos 

termos do artº. 51, do Decreto-Lei 433/82, de 27 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei 

244/95, de 14 de Setembro. ============================================== 

234 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 97/2002,  

REFERENTE À FIRMA “ PALIGRAN – GRANITOS ALTO PAIVA, LDA"- Decisão === 

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

23 de Fevereiro, último, exarada a folhas 141 e 142, do livro de actas n.º 114, em que, 

face às razões invocadas a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento 

da coima em 10 (dez) prestações mensais e iguais, alertando o arguido que se não se 
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licenciasse no prazo de 06 (seis) meses, a partir do momento desta decisão , a referida 

pedreira poderia ser encerrada definitivamente, cujo auto de notícia foi levantado no dia 

3 de Setembro de 2002, pela Fiscalização Municipal, dando conta que a firma “ 

PALIGRAN – GRANITOS ALTO PAIVA, LDA “, com sede no lugar do Vilacete, 

Freguesia de Alpendurada e Matos, Município de Marco de Canaveses, procedia à 

exploração de massas minerais, sem que para isso estivesse munida da respectiva 

licença de exploração, passada pela Câmara Municipal , violando, assim o disposto no 

n.º 1, do art.º 10.º, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, presente à reunião 

uma exposição da firma supra referida, datada de 15/09/2004, que nesta data se 

considera integralmente transcrita e dela  fica a fazer parte integrante, a solicitar o 

resfriamento da inclinação de encerramento da referida pedreira, dado que estaria em 

causa a viabilidade da empresa e consequentemente também algumas dezenas de 

postos de trabalho, quer directos quer indirectos, decorrentes da exploração da 

pedreira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserto o parecer n.º 16/04, elaborado pelo Gabinete Jurídico, datado de 27 de 

Outubro último, informando que como firma a “Paligran-Granitos Alto Paiva, Lda” está a 

proceder ao pagamento, em prestações, da coima no montante de 2.528,99 euros (dois 

mil e quinhentos e vinte e oito euros e noventa e nove cêntimos), que lhe foi aplicada 

pela contra-ordenação referenciada no art.º 59.º, n.º 1, alínea a), ou seja, pela 

exploração de massas minerais sem licença, restando agora à Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira, nos termos legais, aplicar a sanção acessória que consiste no 
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encerramento da pedreira.----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face às razões invocadas pela Empresa PALIGRAN, Granitos Alto 

Paiva Lda., a Câmara deliberou, por unanimidade, não aplicar, de momento, a sanção 

acessória prevista. --------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou,  por  uma questão de uniformidade de procedimentos e critérios de 

Justiça, conceder a esta Empresa e a todas as outras que se encontrem em situação 

similar, um último período de seis meses para a obtenção da necessária licença de 

exploração, sob pena de, ultrapassado este prazo, serem accionados os procedimentos 

de encerramento definitivo das respectivas explorações. ------------------------------------------- 

----- Assim, foi ainda deliberado que as respectivas empresas devem ser notificadas do 

conteúdo desta deliberação. =============================================       

235 – 150/168/400 – PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 141/2003 e N.º 

68/04 – Estabelecimento Comercial “ Supermercados Doce “– Decisão ========= 

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

18 de Outubro último, exarada a folhas 115, ponto 117, do livro de actas n.º 118 , em 

que, relativamente ao processo de contra-ordenção n.º 141/2003, foi deliberado, aplicar 

a coima de 500,00 (quinhentos euros) e custas do processo em 40,00 (quarenta euros), 

ou seja, o total de 540,00 (quinhentos e quarenta euros) e aplicar a sanção acessória do 

encerramento do dito estabelecimento, dado que o mesmo se encontra a laborar há 

mais de um ano sem licença, reiterando, assim, a posição já tomada em sua reunião 

ordinária realizada em 20 de Setembro último, nos termos do disposto no n.º 2, do art.º 
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27.º e na alínea b), do n.º 1, do art.º 28.º, do Decreto-Lei n.º 370/99, de 18 de Setembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2002, de 28 de Janeiro, cujos autos de notícia levantados 

um no dia 03 de Novembro de 2003 e o outro no dia 16 de Setembro, último, pela 

Fiscalização Municipal, dava conta que o estabelecimento de comércio alimentar 

denominado “ Supermercados Doce “, com sede na Rua Dr.º Sá Carneiro, n.º 23, 

propriedade do Senhor JOÃO MANUEL MARQUES TEIXEIRA, estava aberto ao público 

e em funcionamento, sem que, para isso, estivesse munido da respectiva licença de 

utilização, passada por esta Câmara Municipal, violando, assim, o n.º 1, do art.º 11.º, do 

Decreto-Lei n.º 370/99, de 18 de Setembro, presente à reunião os processos referidos 

em epígrafe, acompanhados de um requerimento do Senhor João Marques Teixeira 

Correia, datado de 3 de Novembro último, que nesta data se considera integralmente 

transcrita e dela  fica a fazer parte integrante, solicitando à Câmara Municipal que, 

atentos aos factos expostos, se digne considerar como justificado o não cumprimento 

dos prazos para obtenção da licença de utilização, absolvendo-o do pagamento de 

qualquer coima e do encerramento. ---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que para além da falta de licenciamento,  estiveram na 

base da decisão da Câmara razões de carácter higiénico-sanitário, e, no sentido de 

prevenir essencialmente defesa da saúde pública, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manter a determinação de encerramento, a qual deve ser cumprida 

imediatamente, sob pena de, não o fazendo, incorrer na prática de crime de 

desobediência, nos termos  do artº. 348 do Código Penal. ======================= 



 FlFlFlFl.229 
______________ 

 
                                                           04.11.15 

 
Liv º .  118L iv º .  118L iv º .  118L iv º .  118     

                MUNI CÍPIO DE MOIME NTA DA BEIRA  
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

02.02 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 “ Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

236 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS - Horário de Funcionamento de 

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

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

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

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

----- VICTOR MANUEL PAIVA SANTOS, com estabelecimento comercial de Sapataria, 

sito nesta Vila de Moimenta da Beira,  dando conta que pretende praticar o seguinte 

horário: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- "De Segunda a Sábado das 09H00 às 19H00, com interrupção das 12H30 às 

14H00 e encerramento semanal  ao Domingo” ================================ 

----- Segundo informação da Fiscalização Municipal , o horário pretendido está de       

acordo com o respectivo Regulamento. ----------------------------------------------------------------- 

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

237 - 380/383/000 - JORNAL " TERRAS DO DEMO"- Estacionamento na Av. 25 de 

Abril =============================================================== 

========== Oriundo do Jornal " TERRAS DO DEMO", presente à reunião o ofício nº. 

250/2004, datada de 03 do corrente mês, solicitando que lhe seja atribuído um lugar 

para estacionamento da viatura ligeira comercial, na Avenida 25 de Abril, a exemplo de 

outras situações já concedidas, dada a falta de estacionamento e a necessidade de 
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manter por perto a viatura de apoio ao jornal.---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o projecto URBCOM - Projecto de Urbanismo 

Comercial da Zona de Intervenção de Moimenta da Beira , tem já em estudo o regime de 

estacionamento a adoptar para a área em causa, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

informar o requerente que aguarde a conclusão desse projecto. =================== 

238 - 380/383/000 - PADRE MANUEL ADELINO RAMOS ABRUNHOSA  

Estacionamento na Avenida de S. João =================================== 

========== Oriundo do Padre MANUEL ADELINO RAMOS ABRUNHOSA, presente à 

reunião um requerimento, datada de 09 do corrente mês, a solicitar que lhe seja 

atribuído dois lugares de estacionamento da viaturas reservados ao "Serviço do Culto", 

na Avenida de S. João, do lado direito de quem sobe a Rua D. Carolina Guedes . --------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que aquela zona não apresenta um grande conflito de 

tráfego e que a solicitação dirigida se justifica, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir um lugar de estacionamento para o efeito requerido do lado direito, no sentido 

Bombeiros Voluntários - Fonte de S. João Baptista. ============================ 

239 -  380/995/000 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL - Firma Granitos Irmãos Soares == 

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

18 de Outubro último, exarada a folhas 116, ponto 118,  do livro de actas n.º 118, em 

que foi deliberado, entre outros aspectos, dar conhecimento da situação ocorrida à 

Empresa "Granitos Irmãos Soares", com vista a que se pronunciasse sobre a situação 

denunciada, presente á reunião uma carta da referida firma registada nesta Câmara 
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Municipal em  9 do corrente mês, sob o nº. 7242, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando sobre os factos 

ocorridos relativamente à explosão denunciada, ao mesmo tempo que, face aos 

argumentos apresentados, solicita o arquivamento do processo de contra-ordenação nº. 

79/200------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: No que diz respeito à exposição que se refere a matéria constante dos 

autos de contra-ordenação, a Câmara deliberou, por unanimidade, juntar a mesma ao 

processo,  para ulterior e oportuna decisão. -------------------------------------------------- 

Considerando a participação directa efectuada pelos Serviços da Fiscalização Municipal, 

e a oportuna decisão do executivo sobre esta matéria, e perante a gravidade do 

incidente ocorrido e das suas consequências directas e indirectas, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, reclamar junto da  Direcção-Geral dos Serviços Geológicos do Norte, 

uma avaliação urgente da situação, dado que há indicios de repetição dos mesmos 

factos provocando o que poderá continuar a por em perigo a segurança das populações. 

----- Ainda atendendo a que pode ser morosa uma intervenção adequada por parte da 

Direcção-Geral dos Serviços Geológicos do Norte e que novas ocorrências similares 

podem provocar o agravamento dos prejuízos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

solicitar ao Gabinete Jurídico enquadramento legal sobre a possibilidade da mesma 

accionar os mecanismos legais que levem à suspensão da actividade da exploração 

daquela pedreira, até que possa ser clarificado o modo de funcionamento, as condições 

de licenciamento e a assunção de responsabilidades. ----------------------------------------------
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----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que se for justificada, pelo teor do 

parecer jurídico e pela gravidade da situação, uma intervenção urgente do Presidente da 

Câmara, no sentido de suspender a actividade de exploração da pedreira, o mesmo o 

possa fazer, desde já legitimado por esta Câmara Municipal e, posteriormente, ratificada 

pelo mesmo órgão. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Deliberou ainda a Câmara, e também por unanimidade, avaliar os prejuízos 

causados no espaço público, participando directamente à empresa "Granitos Irmãos 

Soares", gestora da exploração da pedreira em causa, para efeitos de eventual 

indemnização. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Para reforço da argumentação do processo, a Câmara deliberou, finalmente, e 

ainda por unanimidade, determinar que a Fiscalização Municipal, ainda que 

empiricamente, proceda a um levantamento exaustivo de todos os prejuízos causados, 

bem como os meios que estiveram envolvidos na origem deste incidente, elaborando, 

sobre este procedimento, um relatório pormenorizado a ser presente à Câmara 

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

“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

240 – 150/158/000 – PUBLICIDADE =======================================                       

========== Oriundo da Firma RESIDOURO – Valorização e Tratamento de Resíduos 

Sólidos, S.A., com sede em Bigorne – Lamego, presente à reunião um requerimento a 

solicitar  autorização para colocação de um Outdoor (reclamo publicitário), e respectiva 

isenção das taxas de licenciamento, a colocar num local a definir pela Câmara 
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Municipal, por um período de um ano. ------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido  o  assunto  à  apreciação  da Secção de Taxas e Abastecimento 

Público, a mesma prestou a informação nº. 18/2004, de 08/11/2004, a informar que tal 

pedido de isenção, não está previsto no Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças da 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação de 

publicidade, isenta de taxa, em local a designar pelos Serviços Técnicos, desde que a 

mesma tenha carácter pedagógico e não fins comerciais, até porque a  autarquia é 

accionista desta Empresa, reconhecendo na sensibilização uma das partes mais 

importantes deste projecto ambiental. ======================================  

241 – 160/187/000 – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO RAMAL DE 

SANEAMENTO ======================================================= 

========== Oriundo da Senhora Maria do Céu Carvalho Filipe, residente na Rua do 

Forno Velho, na freguesia de Sarzedo, presente à reunião um requerimento a solicitar a 

isenção de pagamento do Ramal de Saneamento, alegando imensas dificuldades 

financeiras para proceder ao respectivo pagamento. ----------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção de Taxas e Abastecimento Público, a mesma 

informou que tal pedido não tem enquadramento legal. Contudo, e de acordo com o 

disposto no nº.1, do artigo 9º., “se o requerente assim o desejar, existe a possibilidade 

do pagamento ser efectuado até 12 prestações mensais iguais, em casos de 

comprovada debilidade económica”.----------------------------------------------------------------------
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------ Também a Técnica Superior de Serviço Social, MARIA MADALENA LARANJO 

RAMADA SOUTO RODRIGUES, informou que o agregado familiar tem carência  

económica, e tem uma filha com graves problemas de saúde. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dado que não há enquadramento legal para o pedido de isenção 

pretendido, a  Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o fraccionamento do 

pagamento da dívida em causa, em doze prestações mensais e iguais, nos termos 

informados. ==========================================================     

242 – 160/195/000 – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS === 

========== Oriundo do Senhor FRANCISCO FERREIRA BOTELHO, residente no 

Barracão, freguesia de Sever, Concelho de Moimenta da Beira, presente á reunião um 

requerimento, a solicitar a anulação da Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos, alegando 

estar ausente da sua habitação durante 11 (onze) meses do ano, dado que é emigrante 

na Suíça. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção de Taxas e Abastecimento Público, a mesma 

informou que tal pedido não tem enquadramento legal no Regulamento Municipal de 

Resíduos Sólidos Urbanos, informando ainda, que a tarifa aplicada ao referido 

consumidor, durante os meses em que está ausente, é de € 0,50 mensal (Tarifa Fixa). --- 

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

há enquadramento legal  para isenção do pagamento da tarifa de resíduos sólidos, pelo 

que o peticionário deverá continuar a proceder ao seu pagamento. ================  

243 – 160/195/000 – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS === 
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========== Oriundo do Senhor JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA BOTELHO, residente no 

Barracão, freguesia de Sever, Concelho de Moimenta da Beira, presente à reunião um 

requerimento, a solicitar a anulação da Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos, alegando 

estar ausente da sua habitação durante 11(onze) meses do ano, dado que é emigrante 

na Suíça. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção de Taxas e Abastecimento Público, a mesma 

informou, que tal pedido não tem enquadramento legal no Regulamento Municipal de 

Resíduos Sólidos Urbanos, informando ainda, que a tarifa aplicada ao referido 

consumidor, durante os meses em que está ausente, é de € 0,50 mensal (Tarifa Fixa).--- 

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

há enquadramento legal  para isenção do pagamento da tarifa de resíduos sólidos , pelo 

que o peticionário deverá continuar a proceder ao seu pagamento. ================  

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

244 – 210/200/400 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Imóveis Degradados – Majoração até 30% da Taxa Aplicável nos Termos do 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis =============================== 

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

circular n.º 139/2004/GJ, datada de 29 de Outubro último, informando que o Decreto-Lei 

287/2003, de 12 de Novembro, procedeu à reforma da tributação do património, tendo 

aprovado o Código do Imposto Municipal sobre imóveis e que o seu art.º 112,  



 FlFlFlFl.236 
______________ 

 
                                                           04.11.15 

 
Liv º .  118L iv º .  118L iv º .  118L iv º .  118     

                MUNI CÍPIO DE MOIME NTA DA BEIRA  
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

determina as taxas do imposto municipal sobre imóveis, que podem ser fixadas em cada 

ano pelos Municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal.------------------------

----- Informa ainda que, nos termos do disposto  no n.º 5 do art.º  112.º,  do referido 

Código, os Municípios podem majorar até 30%  a taxa aplicável a prédios urbanos 

degradados e que, nos termos do seu n.º 7, podem definir áreas territoriais 

correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam objecto de 

reabilitação urbana ou combate à desertificação, e majorar ou minorar até 30% a taxa a 

vigorar para o ano a que respeita o imposto, devendo para o efeito, as respectivas 

deliberações da Assembleia Municipal, ser  comunicadas à Direcção-Geral dos 

Impostos para vigorarem no ano seguinte, até 30 de Novembro de cada ano.---------------

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

245 – 210/207/000 – A.R.C.A. – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL 

ARCOZELENSE – Pedido de Ajuda Financeira ============================= 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe e no seguimento do 

ofício desta Câmara Municipal com o n.º 4906, datado de 08 de Setembro último, em 

que solicita àquela Associação elementos comprovativos das despesas assumidas, 

excepcionalmente, com a estadia prolongada, por motivos de avaria do autocarro, do 

Rancho Ucraniano,  o qual participou  no Festival Internacional de Folclore de Arcozelo 

da Torre,  presente à reunião um ofício sem número e sem  data, registado nesta 

Câmara Municipal em 28 de Outubro último, sob o n.º 6983, acompanhado de várias 

fotocópias de facturação realizada com a referida estadia.----------------------------------------- 
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----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

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

orgânico-económica  04/040701, onde, em 12 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 32.829,48 (trinta e dois mil, oitocentos e vinte e nove euros, e quarenta e 

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

objectivo 2.5.1., código 0102 e n.º 35/2004, no montante  de € 6.750,00 (seis mil, 

setecentos e cinquenta euros).----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a situação excepcional, involuntariamente criada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, comparticipar as despesas em causa, através da 

atribuição à Associação Recreativa e Cultural Arcozelense, de um subsídio de € 

1.000,00 (mil euros), para o efeito.=========================================  

246 – 230/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA – Antigo 

Jardim Autárquico -  Gastos com a Energia Eléctrica ======================== 

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

reunião o ofício n.º 82/JF, datado de 22 de Outubro último, acompanhado de fotocópias 

dos recibos do consumo de energia eléctrica, correspondente ao período em que 

funcionou naquelas instalações o Jardim Autárquico, cujo montante ascende a  € 942,65 

(novecentos e quarenta e dois euros, sessenta e cinco cêntimos), pelo que solicita a 

quitação do débito referido.--------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Electricista Municipal, AVELINO CASIMIRO 

ALVES, na sequência do despacho do Senhor Presidente, o mesmo informou o 
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seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- ”Dando cumprimento ao despacho do Sr. Presidente, cumpre-me informar que 

derivado à Junta de Freguesia só possuír um contador, a Câmara deverá apenas 

assumir 50% do consumo apresentado”.---------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  04/04050102, onde, em 8 de Novembro último, existia um saldo 

disponível de € 1.190,00 (mil, cento e noventa  euros).--------------------------------------------- 

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

Freguesia de Moimenta da Beira um subsídio de € 500,00 (quinhentos euros), destinado 

a comparticipar as despesas com o consumo de energia eléctrica gasta nas instalações 

do Jardim Autárquico. ================================================== 

247 – 230/260/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2005 ========================= 

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

circular 136/2004, datada de 28 de Outubro último, acompanhado do Parecer sobre a 

Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2005, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, informando, pelos 

motivos ali expostos, a sua posição face à referida Proposta de Lei.---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar, integralmente, com 

a posição assumida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, a propósito 
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deste assunto.======================================================== 

248 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2004 - 

12ª Alteração ======================================================== 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara foi presente à reunião a 12ª. 

Alteração ao Orçamento no  montante  de € 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil 

euros),  a que corresponde, igualmente, a 12ª. Alteração às Opções do Plano no 

montante de € 164.500,00 (cento e sessenta e quatro mil e quinhentos  euros), na 

coluna de inscrições/reforços, e de € 163.500,00 (cento e sessenta e três mil e 

quinhentos euros), na coluna das diminuições/anulações, de acordo  com as notas 

sobre  o processo orçamental e respectiva execução na parte relativa às modificações 

ao Orçamento, previstas no ponto 8.3.1., e na parte relativa às modificações do Plano 

Plurianual de Investimentos, previstas no ponto 8.3.2., das considerações técnicas a 

que se refere o artº 3º.,  do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, as quais se 

consideram integralmente transcritas nesta acta e dela ficam a fazer parte integrante. --- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente alteração 

orçamental.========================================================== 

249 – 230/270/000 – MUNICÍPIO DE TAROUCA – Associação de Pais da Engadina – 

Festa de Natal -  Pedido de Subsídio ===================================== 

========== Oriundo do Município referenciado em epígrafe, presente à reunião o 

ofício n.º 3126/04, datado de 04 do corrente mês, acompanhado de um e-mail e uma 

carta aberta da Associação de Pais da Engadina, informando que é intenção da referida 
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Associação levar a efeito uma Festa de Natal para as crianças da Comunidade 

Portuguesa, residentes na região de Graubünden, Suiça, com o envio de uma dupla de 

palhaços profissionais, estando o mesmo orçado em € 2.000,00 (dois mil euros), com 

IVA incluído, pelo que solicita a esta Câmara Municipal, conforme conversa telefónica 

havida, a atribuição de um subsídio no valor de € 500,00 (quinhentos euros). --------------- 

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

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

orgânico-económica  04/04050108, onde, hoje, existe um saldo disponível de € 2.000,00 

(dois mil  euros).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando a comunidade emigrante local, representada na região 

de Graubünden, Suíça, a Câmara deliberou, por unanimidade, comparticipar este 

projecto social, transferindo para a Câmara Municipal de Tarouca a importância de € 

500,00 (quinhentos euros), destinada aos fins propostos. ======================= 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

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

========== Considerando que o assunto que se segue diz respeito ao Vereador 

ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, por pertencer aos  órgãos dirigentes da Artenave 

Ateliê, Associação de Solidariedade Social, este ausentou-se da reunião. =========== 

250 – 130/999/000 – ARTENAVE, ATELIÊ – Associação de Solidariedade - Cedência 

de Pavilhão da Antiga Pré-Escola da Alagoa =============================== 

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



 FlFlFlFl.241 
______________ 

 
                                                           04.11.15 

 
Liv º .  118L iv º .  118L iv º .  118L iv º .  118     

                MUNI CÍPIO DE MOIME NTA DA BEIRA  
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

ofício n.º 316/04,  datado de 29 de Outubro último, informando que está a desenvolver 

acções de formação a pessoas com deficiência, nas áreas dos serviços domésticos, de 

agro-pecuária e jardinagem, cuja formação é prestada pela ECONAVE .---------------------- 

----- Informa ainda que, com o intuito de  melhorar a qualidade pedagógica do Curso de 

Formação, bem como de aumentar a produtividade da Econave, foram arrendados 

novos terrenos no Arcozelo da Torre, com a área de 41.000 m2, onde irá ser instalada 

toda a logística, tanto do pessoal como da maquinaria e ferramentas, pelo que solicita a 

esta Câmara Municipal a cedência do pavilhão da antiga Pré-Escola da Alagoa, bem 

como a autorização para a sua desmontagem, deslocação e montagem nos referidos 

terrenos, para acolhimento e formação teórica do pessoal, previsivelmente à volta de 30 

pessoas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os fins sociais a que se destina a Câmara deliberou, por 

unanimidade, doar o Pavilhão  do antigo Jardim de Infância de Moimenta da Beira, 

devendo, de imediato, ser elaborado pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal um 

projecto de requalificação ambiental para aquela zona.========================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador a tempo inteiro, ANTÓNIO 

PEDRO PEREIRA DIAS, regressou à reunião. =============================== 

251 – 130/151/700 – MUNICÍPIO DE MONTALEGRE – Rendas da Edp =========== 

========== Oriundo do Município referenciado em epígrafe, presente à reunião um 

ofício sem número, datado de 2 do corrente mês, e registado nesta Câmara Municipal 
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em 05 do mesmo mês, sob o n.º 7173, informando que, em virtude do processo de 

alteração da Lei das rendas da EDP ser   moroso e complicado,  irá avançar com uma 

acção judicial contra a EDP, a qual será disponibilizada a todas as Câmaras 

Municipais,.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

252 – 130/151/200 – BALDIOS TERRAS DE AQUILINO RIBEIRO – Cedência da 

Escola de Peva ====================================================== 

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

ofício n.º 08/2004, datado de 27 de Outubro último, solicitando a cedência das 

Instalações da Escola de Peva, em virtude de a mesma se encontrar desactivada, a qual  

será aproveitada para funcionamento da sua sede.--------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os fins sociais a que se destina, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, ceder as instalações da Escola de Peva à Comissão de Baldios 

“Terras de Aquilino Ribeiro”, devendo, para o efeito, ser elaborado o respectivo contrato 

de comodato.=========================================================  

253 – 130/151/200 – PARQUE INDÚSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Lote n.º 24-

B – FIRMA CODEMO – Comércio de Automóveis do Demo  =================== 

========== Oriundo da Firma referenciada em epígrafe, e no seguimento da 

deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 19 de Abril último, exarada a 

folhas 122, ponto 124, do livro de actas n.º 115, presente à reunião uma carta datada de 

06 de Outubro último, acompanhada da Informação da Técnica de 1ª Classe MARIA DE 
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LOURDES DE MOURA LOUREIRO, com n.º 15/04, datada de 08 do corrente mês, que 

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

informando, pelo motivos ali expostos, que a requerente não deu seguimento ao 

processo, nomeadamente com a apresentação dos projectos de especialidades em falta, 

estando o mesmo caducado, pelo que poderá solicitar a sua reaprovação, caso esteja 

interessada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERADO: Face à informação dos Serviços Técnicos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, não dar provimento às razões invocadas pelo requerente, isto porque se o 

processo não se concluir deve-se, apenas, às responsabilidades do requerente, pelo 

que esta situação deverá ser enquadrada na análise do conjunto de situações a  

apreciar pela Câmara Municipal, em próxima reunião.=========================== 

254 – 130/151/7000 – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO OU INDEMNIZAÇÃO DE 

BENFEITORIAS DO “PAVILHÃO”- Lugar das Queimadas – Barragem do Vilar ==== 

========== Oriundo do Técnico Superior Principal JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, e no seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada 

em 23 de Março do ano de 2001 e 22 de Março último, exarada a folhas 189, ponto 174, 

e folhas 13, ponto 14, do livro de actas 100 e 115, respectivamente, em que foi 

deliberado manter a acção de despejo, e, designar o Técnico Superior  Principal, JOÃO 

PEDRO MARQUES RODRIGUES, para efectuar uma avaliação informal às eventuais 

benfeitorias reivindicadas, presente à reunião a Informação n.º JP31/DOM/2004, datada 

de 13 de Outubro último, do seguinte teôr:--------------------------------------------------------------
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----- “Dando cumprimento à Deliberação de Câmara informa-se o seguinte:------------------- 

-----  - A construção está localizada no Bairro da Barragem de Vilar, em zona definida no 

PDM como “zona de reserva ecológica”;-----------------------------------------------------------------

----- - É constituída por 2 pavilhões contíguos, com divisória interior comum;------------------ 

----- - Têm uma área de implantação de 12,75x20,50 m = 261,40 m2 mais 10,00x20.,50= 

205,00 m2, num total de 466,40 m2;---------------------------------------------------------------------- 

----- - Só o espaço maior é que sofreu benfeitorias, pois era neste espaço que estava 

instalada a “Dancetaria”;-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - As benfeitorias foram apenas feitas num dos pavilhões, nomeadamente no de 

maior área.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Dados estes factos, desloquei-me ao local para confirmar as benfeitorias 

referenciadas verificando-se que efectivamente estão executados os trabalhos, no 

entanto não  é possível  confirmar se estas foram agora levadas a efeitos ou executadas 

desde o início, nomeadamente aquando da abertura, pelo que não é possível avaliar 

estes trabalhos”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando as questões que podem ser equacionadas neste 

processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:-------------------------------------- 

----- 1- Que o Técnico-Superior Principal, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

proceda a uma peritagem das benfeitorias que o reclamante alega ter realizado, 

devendo cingir-se, exclusivamente, à lista de trabalhos apresentados.-------------------------- 

----- 2- Que o Gabinete Jurídico emita competente parecer sobre se eventual 
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negociação, com a atribuição de indemnização, pode vir a prejudicar o processo ou 

acção de despejo em curso.============================================== 

"Tesouraria"  

255 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 12, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 109.615,98 (cento e 

nove mil, seiscentos e quinze euros e noventa e oito cêntimos)  assim  discriminado: ---- 

                                        a) Dotações Orçamentais ..................................... €   27.433,88 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ............................ €   82.182,10 

                                                                               TOTAL  .......................... € 109.615,98 

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

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

========== Quando eram 12H45, o Senhor Presidente da Câmara, interrompeu a 

reunião para almoço ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse 

pelas 14H30. ========================================================= 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

REABERTURA DA REUNIÃO  =========================================== 

========== Quando eram 14H55, pelo Senhor Presidente da Câmara, foi reaberta a 

reunião. =============================================================  

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 
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256 - 310/302/370 - CONSTRUÇÃO DE 8 CASAS - 2T2+4T3+2T4 - HABITAÇÃO 

SOCIAL - 2.ª FASE - BAIRRO DA FORMIGA, MOIMENTA DA BEIRA - Relatório ==== 

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

12 de Julho último, exarada a folhas 21 e 22, ponto 021, do livro de actas n.º 117, em 

que, face às repetidas paragens e abandono da obra, foi deliberado notificar a firma 

adjudicatária, JOSÉ DA CRUZ BERNARDES, para reiniciar os respectivos trabalhos sob 

pena de, não o fazendo, accionar os procedimentos que conduzam a um célere 

processo de posse administrativa e, consequente, rescisão do contrato, bem como 

aplicar as multas que estão legalmente previstas, nos termos do artigo 201.º, do 

Decreto-lei n.º 59/99, de 2 de Março. --------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado que o Técnico Fiscal da Obra, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, que, nos termos do n.º 5, do art.º 201.º, do Decreto-Lei acima referido, e 

antes da aplicação efectiva das multas referidas em epígrafe, elaborasse o competente 

auto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o referido Técnico apresenta o relatório, datado de 12 

do corrente mês de Novembro, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, no qual descreve a situação financeira da obra e que o 

valor das multas a aplicar é de € 62.171,07 (sessenta e dois mil, cento e setenta e um 

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

----- O referido processo vem acompanhado de uma Certidão, da Polícia de Segurança 

Pública – Esquadra de Alcobaça, a certificar que, no dia 11 de Setembro último, foi 
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notificado o Senhor José da Cruz Bernardes do teor do ofício  n.º 4213, datado de 22 de 

Julho último, do qual recebeu cópia. --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Na sequência da deliberação já tomada sobre esta matéria e 

materializando os procedimentos legais, a Câmara deliberou, por unanimidade, o 

seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 – Aplicar, nos termos do art.º 201.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, multa 

por incumprimento contratual, cujo valor ascende a € 62.171,01 (sessenta e dois mil, 

cento e setenta e um euros e sete cêntimos), tendo por base o cálculo apresentado no 

relatório respectivo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 – Notificar, nos termos do n.º 5, do art.º 201.º, do referido Decreto-Lei, a firma 

adjudicatária das multas legalmente aplicadas, para, no prazo de oito dias, deduzir a sua 

defesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3 – Rescindir, nos termos do art.º 235.º, da mesma disposição legal, o contrato de 

adjudicação, celebrado em 19 de Junho de 2001; ---------------------------------------------------- 

----- 4 – Dar conhecimento desta deliberação ao Instituto Nacional de Habitação. ====== 

257 - 310/302/397 - EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO 

EXTERNATO INFANTE D. HENRIQUE - Revisão de Preços - Aplicação dos índices 

para revisão final - Aprovação ========================================== 

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

MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a referência 

INF86/DOM/2004, datada de 2 do corrente mês, com o seguinte teor: -------------------------
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----- ”Relativamente ao assunto em epígrafe, apresenta-se o cálculo corrigido da Revisão 

de Preços mencionada e que diz respeito a todos os trabalhos realizados, incluindo 

todos os Autos de Medição do 1.º Contrato (adjudicação – 560.262,00 €) e do contrato 

adicional (139.813,80 €). ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O cálculo foi efectuado com base no plano de trabalhos e correspondente 

cronograma financeiro corrigido, aprovado em reunião de Câmara realizada em 

20/10/2003. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O valor apurado para a referida revisão de preços é de € 15.399,83, (quinze mil, 

trezentos e noventa e nove euros e oitenta e três cêntimos), valor que corresponde à 

diferença entre o valor apurado pelo cálculo automático em anexo, ou seja, € 32.872,00, 

e o valor provisório anteriormente apurado de € 17.472,17, ao qual já correspondeu a 

elaboração do Auto de Medição respectivo datado em 23/10/2003. ----------------------------- 

----- Mais se informa que o cálculo da Revisão de Preços agora apresentado teve 

suporte informático, tendo sido utilizado o Software Winsin, quer pela Câmara Municipal 

quer pela firma adjudicatária”. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

orgânico-económica 04/07010301 onde, nesta data, existe um saldo disponível de € 

22.481,70 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e um euros e setenta cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivos 2.1.1., 

com o Código 03 e número de Projecto 22/2002, com a dotação de € 22.481,70 (vinte e 
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dois mil, quatrocentos e oitenta e um euros e setenta cêntimos). -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de preços, no 

montante de € 15.399,83 (quinze mil, trezentos e noventa e quatro euros e oitenta e três 

cêntimos), nos termos do art.º 199.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ======== 

258 - 310/302/406 – OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE 

ALVITE, MOIMENTA DA BEIRA – Compensação dos trabalhos a menos não 

executados, por trabalhos a mais a executar efectivamente, e da mesma natureza 

dos primeiros - Proposta =============================================== 

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

MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a referência 

INF84/DOM/2004, datada de 4 do corrente mês, com o seguinte teor:--------------------------

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar V. Ex.ª do 

seguinte,: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1º. Ao longo da execução da empreitada em referência, tem-se verificado, no 

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

necessidade de executar trabalhos a mais com preços acordados que se consideram 

indispensáveis ao bom acabamento da empreitada, incluídos no mapa de medições e 

orçamento respectivo. A sua descrição parcelar e respectiva contabilização encontra-se 

anexa à presente e no mapa referido, correspondendo o valor total de € 12.729,00 e a 

executar efectivamente. A sua justificação encontra-se exarada em LIVRO de OBRA, no 

dia 24/09/04, cuja cópia se anexa. ------------------------------------------------------------------------ 
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----- 2.º Em caso de aceitação da presente proposta, a mesma implica autorização para 

substituir o valor contabilístico apurado para os trabalhos a menos não executados, ou 

seja, - 12.729,00 €, conforme mapa descritivo, pelo mesmo valor contabilístico que se 

deverá retirar do extracto do mapa geral dos trabalhos a mais, que se propõem executar 

efectivamente, conforme mapa descritivo respectivo, de forma a garantir o acabamento 

total da empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa V. Ex.ª que a presente compensação não traduz acréscimo da 

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

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

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

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

orgânico-económica 04/07010305 onde, nesta data, existe um saldo disponível de € 

61.314,21 (sessenta e um mil, trezentos e catorze euros e vinte e um cêntimos), estando 

o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivos 2.1.1., com o 

Código 06 e número de Projecto 26/2002, com a dotação de € 20.397,49 (vinte mil, 

trezentos e noventa e sete euros e quarenta e nove cêntimos) ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a substituição dos 

trabalhos a mais por trabalhos a menos, no valor de € 12.729,00 (doze mil, setecentos e 

vinte e nove euros). ==================================================== 

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

========== Tendo em conta que, no que se refere ao assunto que se segue, o 
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Vereador em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, 

presidiu à Comissão de Abertura de Propostas, relativo ao Concurso da Construção do 

Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Moimenta da Beira, o mesmo decidiu, motu 

próprio, ausentar-se da reunião. ========================================== 

259 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL  

DE MOIMENTA DA BEIRA - Acto Público de Abertura de Propostas - Recurso 

Hierárquico apresentado pela firma EDIVISA - Empresa de Construção, S.A. ===== 

========== Oriundo da firma EDIVISA – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO, S.A., com 

sede em Viseu, presente à reunião o recurso hierárquico, registado nesta Câmara sob o 

n.º 7122, de 3 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

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

----- O referido recurso vem acompanhado de uma informação da Comissão de Abertura 

de Propostas do concurso em epígrafe, datada de 9 do corrente mês, com o seguinte 

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

------ “Em cumprimento do despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 4 do 

corrente mês de Novembro, exarado no recurso hierárquico apresentado pela firma 

EDIVISA – Empresa de Construção, S.A., com sede em Viseu, concorrente ao concurso 

em epígrafe, a Comissão de Abertura de Propostas informa V. Ex.ª que, nos termos do 

art.º 88.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, analisou a reclamação apresentada 

pela firma acima identificada, no Acto Público de Abertura de Propostas, realizado nos 

dias 18 e 25 de Outubro último, não tendo dado provimento à mesma, decidindo excluir 
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a sua proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao recurso hierárquico agora apresentado, esta Comissão entende 

que o mesmo deverá, salvo melhor opinião, ser analisado e decidido pela Ex.ma 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Junto se anexa a acta de abertura de propostas e a reclamação apresentada pela 

Edivisa”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dada a evidente divergência existente entre a argumentação 

apresentada pela empresa Edivisa, Empresa de Construções, S.A., em sede de recurso 

hierárquico, e a defesa feita pela Comissão de Abertura de Propostas, com base na qual 

foi indeferida a reclamação apresentada pela mesma Empresa, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do 

Norte um parecer jurídico, com carácter de urgência, o qual servirá para fundamentar a 

decisão que vier a ser tomada pelo órgão executivo. ------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, igualmente, por unanimidade, suspender o prazo da tomada de 

decisão, notificando a empresa recorrente em conformidade. ===================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente , o Vereador ANTÓNIO HUMBERTO DE 

PAIVA MATOS, regressou à reunião. ======================================= 

260 - 310/308/000 - REDE ELÉCTRICA - Tarifa aplicável à Iluminação Pública em 

2005 =============================================================== 

========== Oriundo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, presente à 
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reunião um ofício, com a referência Circ. 137/2004/PB, datado de 28 de Outubro, último, 

registado nesta Câmara sob o n.º 7045, em 2 do corrente mês, com o seguinte teor: ------

----- “A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) colocou no presente 

ano, quer ao distribuidor, quer à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), 

algumas questões relativas ao tarifário em vigor no que se refere à tarifa a aplicar aos 

fornecimentos de energia eléctrica destinados a iluminação pública. --------------------------- 

----- Com efeito, considera a ANMP desajustadas e desadequadas as evoluções 

registadas para a tarifa da iluminação pública (IP), circunstância que tem conduzido a 

um acréscimo de custos suportados pelas Câmaras Municipais. Esta conclusão resulta 

da comparação entre a aplicação da tarifa de IP aos consumos de IP e a que resultaria 

da aplicação de uma tarifa bi-horária. -------------------------------------------------------------------- 

----- Por isso, e tendo em conta as propostas da ANMP, a Entidade Reguladora 

desenvolveu os estudos necessários, tendo considerado ser necessário introduzir 

alterações à situação em vigor. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Temos agora o prazer de informar V. Exª. que no próximo ano vigorará uma regra 

de facturação para o consumos de IP baseada na tarifa bi-horário. Tal significa que 

haverá uma redução de cerca de 18% nos custos que os municípios suportarão com a 

iluminação pública. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Estando em preparação os instrumentos previsionais para o próximo ano, tal 

redução deverá ser tida na devida conta”. -------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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261 - 310/399/000 - ACORDOS DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA COM AS JUNTAS 

DE FREGUESIA  ===================================================== 

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

MARTINS DA SILVA, presente à reunião uma informação, datada de 12 do corrente 

mês, com o seguinte teor:------------------------------------------------------------------------------------

----- “1º. No ano de 2003 e durante o corrente ano de 2004, tem vindo, sucessivamente, 

a Câmara Municipal de Moimenta da Beira a delegar competências nas suas Juntas de 

Freguesia, através de Protocolos, conforme quadro – síntese e respectivo, expediente 

que se anexam. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2º. A celebração dos referidos Protocolos foi procedida de definição de parâmetros 

de financiamento para Acordo de Colaboração Financeira com as Juntas de Freguesia  

no Município de Moimenta da Beira, cujos princípios, objectivos e níveis de 

comparticipação constam das actas da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, 

datadas de 02 e 16 de Dezembro de 2002, que igualmente se anexam. ----------------------- 

----- 3º. A este propósito refere o artigo 15º. da Lei 159/99, de 14 de Setembro que: ------- 

---------------------------- “Delegação de competências nas freguesias ------------------------- 

----- “ 1 – Por via do instrumento de delegação de competência, mediante protocolo, a 

celebrar com o município, a freguesia pode realizar investimentos cometidos àquele ou 

gerir equipamento e serviços municipais. --------------------------------------------------------------- 

----- 2 – O instrumento que concretize a colaboração entre municípios e freguesia deve 

conter expressamente, pelo menos: ---------------------------------------------------------------------- 
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----- a) A matéria objecto da colaboração; --------------------------------------------------------------- 

----- b) Referência obrigatória nas opções do plano, durante os anos de vigência da 

colaboração, quando se trata de matéria que nelas deva constar; ------------------------------- 

----- c) Os direitos e obrigações de ambas as partes; ------------------------------------------------ 

----- d) As condições financeiras a conceder pelo município, que devem constar 

obrigatoriamente do orçamento do mesmo durante os anos de vigência da colaboração; 

----- e) O apoio técnico ou em recursos humanos e os meios a conceder pelo município. “   

----- 4º. Refere-se, igualmente, no art.º 37º. da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterado 

pela Lei n.º 5-A72002, de 11 de Janeiro, que: --------------------------------------------------------- 

------------------------ “Competências delegadas pela câmara municipal ---------------------- 

----- “ 1- A junta de freguesia pode exercer actividades, incluídas na competência da 

câmara municipal, por delegação desta. ---------------------------------------------------------------- 

------ 2- A delegação de competência depende de aprovação dos órgãos representativos 

da freguesia e é efectuada com observância do disposto no artigo 66º..” ---------------------- 

----- 5º. Refere-se, finalmente, no artigo 66º., da referida Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

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

------------------------------- “Competências delegáveis na freguesia ----------------------------- 

----- “ 1 – A câmara, sob autorização da assembleia municipal, pode delegar 

competências nas juntas de freguesia interessadas, mediante a celebração de protocolo, 

onde figurem todos os direitos e obrigações de ambas as partes, os meios financeiros, 

técnicos e humanos e as matérias objecto da delegação. ------------------------------------------ 
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----- 2 – A delegação a que se refere o número anterior incide sobre as actividades, 

incluindo a realização de investimentos, constantes das opções do plano e do orçamento 

municipais e pode abranger, designadamente: -------------------------------------------------------- 

---- a) Conservação e Limpeza de valetas, bermas e caminhos; ---------------------------------- 

----- b) Conservação, calcetamento e limpeza de ruas e passeios; ------------------------------ 

----- c) Gestão e conservação de jardins e outros espaços ajardinados; ------------------------ 

----- d) Colocação e manutenção da sinalização toponímica; -------------------------------------- 

----- e) Gestão, conservação, reparação e limpeza de mercados retalhistas e de levante;  

----- f) Gestão, conservação e reparação de equipamento propriedade do município 

designadamente equipamentos culturais e desportivos, escolas e estabelecimentos de 

educação pré-escolar, creches, jardins-de-infância, centros de apoio à terceira idade e 

bibliotecas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- g) Conservação e reparação de escolas do ensino básico e do ensino pré-escolar; -- 

----- h) Gestão, conservação, reparação e limpeza de cemitérios, propriedade do 

município; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- i) Concessão de licenças de caça. ------------------------------------------------------------------ 

----- 3 ... . --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4 ... . “ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 6º. Face ao exposto, e no sentido de reiterar / confirmar os procedimentos e actos já 

praticados pela Câmara Municipal, em matéria de delegação de competências nas 

Freguesias, cujos Protocolos se anexam, os quais foram tacitamente autorizados pela 
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Assembleia Municipal, através da aprovação dos instrumentos de gestão financeira 

propostos pela Câmara Municipal, serve a presente informação para, expressa e 

especificamente, sugerir à Câmara Municipal a ratificação / autorização dos referidos 

Protocolos pelo órgão deliberativo, nos termos e para efeitos do cumprimento do 

disposto no art.º 15º. da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e art.ºs 37º. e 66º. da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro.” ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal a ratificação / autorização de todos os Acordos de Colaboração 

Financeiros celebrados com as respectivas Juntas de Freguesia, nos precisos termos e 

condições em que se encontram protocolados, dando, assim, efectivo cumprimento ao 

disposto no art.º 15.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e art.ºs 37.º e 66.º, da Lei 

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

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

262 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – Habitação social unifamiliares Tipo 

T2, T3 e T4 - Bairro da Formiga - Legalização da  1ª. Fase e 2ª. Fase ============ 

========== Oriunda da Técnica de 1ª Classe, MARIA DE LOURDES MOURA 

LOUREIRO, da Secção de Apoio Administrativo da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião a seguinte informação:---------------

----- " Pretende-se com esta informação esclarecer o seguinte: 1. Em reunião de Câmara 

realizada em 22 de Junho de 1998, foi aprovado o projecto de arquitectura para 30 
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(trinta) habitações unifamiliares sociais, Tipo T2, T3 e T4, a implantar no lugar 

denominado "Bairro da Formiga", nesta Vila de Moimenta da Beira; 1.1. Em reunião de 

Câmara realizada em 28 de Setembro de 1998, foram aprovados os projectos de 

especialidades relativos às mesmas habitações unifamiliares sociais, Tipo T2, T3 e T4. -- 

----- Acontece que: --------------------------------------------------------------------------------------------

----- As habitações, acima referidas, não foram licenciadas através de alvará de licença 

de construção nem de alvará de licença de utilização. ---------------------------------------------- 

----- Assim, sugere-se que: ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os projectos de arquitectura e especialidades sejam reaprovados e que sejam 

emitidas as licenças de construção para a 1ª.Fase, referentes ao Tipo T3, construídos 

nos lotes nºs. 19, 20, 21 e 22  e que após uma vistoria, sejam emitidas as respectivas 

licenças de utilização. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Dado que a 2ª Fase ainda se encontra em construção, sou de opinião que sejam  

emitidas licenças de construção para: -------------------------------------------------------------------

----- Tipo T2 - Lotes nº.s 3 e 4; ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Tipo T3 - Lotes nº.s 1, 2, 5 e 6" .--------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura e especialidades, e emitir as respectivas licenças de construção para os 

lotes da 1ª. Fase e 2ª. Fase. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que, relativamente às habitações 

unifamiliares sociais tipo T3 dos lotes nº.s 19, 20, 21 e 22,  seja feita a competente 
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vistoria pela respectiva Comissão, com vista à emissão da respectiva licença de 

utilização. =========================================================== 

263 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

========== Oriundo dos munícipes abaixo referenciados, presentes à reunião os 

seguintes processos designados “simples”, acompanhados da informação da 

Fiscalização Municipal: --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO PIMENTA PESTANA, para reconstrução de um telhado da sua casa de 

habitação, sita na Rua do Loureiro, na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, 

a que se refere o Procº. nº. 453.04; ----------------------------------------------------------------------- 

----- QUINTA DONA MOURA HOTELARIA, LDª., para diversas pinturas de um edifício, 

sito na Praceta Fernão Mergulhão, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Procº. nº. 453.04; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- HENRIQUE DE JESUS AMADO, para reconstrução de um telhado, com a área de 

90m2, sito na Estrada Municipal, na localidade de Granja de Paiva, Freguesia de Caria, 

a que se refere o Procº. nº. 456.04; ----------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL PINTO DIAS, para construção de um muro de vedação,  com 40 metros, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Quinta", na localidade de Vila Chã, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc. nº. 474.04; -------------------------------------------- 

----- NORBERTO MATA DE LEMOS, para reparação da armação do telhado e rebocos 

da sua casa de habitação,  sita na Rua do Bacelo, na localidade de Vila Chã,  Freguesia 

de Caria, a que se refere o Proçº. nº. 475.04; ---------------------------------------------------------- 
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----- MARIA DE JESUS HENRIQUE, para reparação de um telhado da sua casa de 

habitação, sita na Rua da Escola, nº. 2, na localidade e Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc. nº. 479.04; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- FILINTO GOMES MARCELO DA SILVA, para rebocos e substituição do telhado da 

sua casa de habitação, sita no Largo do Paço, na localidade e  Freguesia de Cabaços, a 

que se refere o Proc. nº. 480.04; -------------------------------------------------------------------------- 

----- VASCO ALBERTO FERREIRA BOTELHO,  para acabamentos da sua casa de 

habitação, sita no lugar denominado "Levada", na localidade e Freguesia de Sever, a 

que se refere o Proçº. nº. 481.04; ------------------------------------------------------------------------- 

----- CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LDª., para construção de uns arrumos, 

com a área de 36,55m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Alagoa", 

nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Procº. 483.04; ------------------------------  

----- FILIPE RODRIGUES PESQUEIRA, para acabamento de pinturas na sua casa de 

habitação, sita no lugar denominado "Rebolal", na Freguesia de Arcozelos, a que se 

refere o Proc. nº. 484.04; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- ANA MARIA DE JESUS PEREIRA SANTOS, para reconstrução do telhado da sua 

casa de habitação, sita na Rua da Calçada,  na Vila de Leomil, a que se refere o Proc. 

nº. 485.04; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetidos os processos à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação comum:------------------------------------------------------------------

----- “Informam estes Serviços não haver inconveniente na emissão da licença 
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requerida”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos e emitir as 

respectivas licenças. =================================================== 

264 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO MANUEL DA SILVA SOBRAL, presente à 

reunião um processo designado "simples", para a construção de uns arrumos agrícolas, 

com a área de 45m2,  que pretende levar a efeito no lugar denominado "Lages do 

Capitão", na localidade de Vide, Freguesia de Rua, a que se refere o Procº. nº. 506.04. - 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: ----------------

----- "O requerente pretende edificar uma construção destinada a arrumos agrícolas com 

a área de 45m2. Esta pretensão enquadra-se no disposto no nº.3, do artº. 16º., do 

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas de Moimenta da Beira pelo 

que se emite parecer favorável". -------------------------------------------------------------------------- 

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

respectiva licença de construção. =========================================  

265 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL FRANCISCO DE JESUS AGUIAR, presente 

à reunião um processo designado "simples", para acabamentos de uma habitação, sita 

na localidade Carapito, Freguesia de Peravelha. ----------------------------------------------------- 



 FlFlFlFl.262 
______________ 

 
                                                           04.11.15 

 
Liv º .  118L iv º .  118L iv º .  118L iv º .  118     

                MUNI CÍPIO DE MOIME NTA DA BEIRA  
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

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

prestou a seguinte informação comum:------------------------------------------------------------------

----- “Informam estes Serviços não haver inconveniente na emissão da licença requerida, 

devendo o requerente apresentar as telas finais, dada a existência de alterações nas 

fachadas relativamente ao projecto inicial”. ------------------------------------------------------------- 

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

respectiva licença, devendo o requerente apresentar as telas finais, dado que existem 

alterações nas fachadas relativas ao projecto inicial. =========================== 

266 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo dos munícipes abaixo referenciados, presentes à reunião os 

seguintes processos designados “simples com condicionantes”, acompanhados da 

informação da Fiscalização Municipal: ------------------------------------------------------------------- 

----- ISAURA JUBILADO DOS SANTOS GOMES, para  ocupação da via pública em 

40m2, que pretende levar a efeito  no Largo do Arco, na localidade e Freguesia de 

Cabaços, a que se refere o Procº. nº. 452.04; --------------------------------------------------------- 

----- CONSTRUÇÕES ANTÓNIO ALMEIDA & FILHO, LDª., para ocupação da via pública 

em 15m2 e para colocação de grua e materiais, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Alagoa", nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Procº. nº. 

473.04; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO FREIRA FRANCISCO, para ocupação da via pública em 10m2, para 
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lavagem de paredes e reparação de telhado com 96 m2, que pretende levar a efeito na 

Rua do Forno, na localidade e Freguesia de Peva, a que se refere o Procº. nº. 478.04. --- 

----- Submetidos os processos à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação comum:------------------------------------------------------------------

----- “ Informam estes Serviço não haver inconveniente na emissão da licença requerida, 

devendo o requerente assegurar a normal circulação de trânsito e de peões na via em 

questão". --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos e emitir as 

respectivas licenças, devendo os requerentes assegurar a normal circulação de trânsito 

e de peões, nas referidas vias. =========================================== 

267 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo dos munícipes abaixo referenciados, presentes à reunião os 

seguintes processos designados “simples com condicionantes”, acompanhados da 

informação da Fiscalização Municipal: ------------------------------------------------------------------- 

----- AVELINO DA SILVA, para construção de um muro de vedação, com 2 metros, que 

pretende levar a efeito na Rua Central, na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a 

que se refere o Procº. nº. 470.04; -------------------------------------------------------------------------

----- RUI FILIPE GOMES TAVARES, para reconstrução de um muro, com 70 metros, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Portela", Freguesia de Arcozelos, a que se 

refere o Procº. nº. 471.04; ------------------------------------------------------------------------- 
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----- CARLOS ALBERTO DA SILVA MARQUES, para construção de um muro de 

vedação, com 65 metros, que pretende levar a efeito no Bloco 41, Casa 4, na localidade 

da Barragem do Vilar, Freguesia de Vilar, a que se refere o Procº. nº. 482.04; -------------- 

----- Submetidos os processos à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação comum: ------------------------------------------------------------------

----- “Informam estes Serviço não haver inconveniente na emissão da licença requerida, 

devendo o requerente solicitar o alinhamento da construção pretendida".  -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos e emitir as 

respectivas licenças, devendo os requerentes solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, o 

respectivo alinhamento. ================================================= 

268 – 360/338/108.01 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de alterações de 

arquitectura e especialidades -  Reconstrução de uma casa de habitação ======== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta às Senhoras 

ACÉLIA VAZ CRUZ e MARIA VIRGINIA VAZ CRUZ, relativamente à reconstrução  de 

uma casa de habitação, sita no Largo do Forno, na localidade e Freguesia de Rua, 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação:-----------------

----- " A requerente apresenta os elementos solicitados pelo o ofício 2805 datado de 

04/Maio/18 e pela deliberação de Câmara nº. 246-360/338/108.01 tomada em RC, de 
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03/03/10, à excepção do documento de legitimidade. ----------------------------------------------- 

----- Relembra-se que  sobre o referido documento a  Exª Câmara estipulou o prazo de 

90 dias para a sua entrega desde a reunião de Câmara de 02/09/09. -------------------------- 

----- O projecto de alterações está em condições de merecer parecer favorável 

(arquitectura e especialidades)". -------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura e especialidades do projecto de alterações e emitir a respectiva licença. === 

269 – 360/338/190.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de uma vacaria  ============================================ 

========== Oriundo do Senhor MÁRIO DA SILVA RIBEIRO, presente à reunião o 

projecto de arquitectura relativo à construção de uma vacaria, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado "Fontainhas", na localidade e Freguesia de Alvite. -------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a  informação nº. 161-

OS/DPOM/2004, datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, aponta para o indeferimento. -----------------------------------------------------------------

----- Submetido também o processo à apreciação do Médico Veterinário Municipal, o 

mesmo prestou a informação nº. 6/2004, datada de 11 do corrente mês, que nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos 

motivos alí descritos, emite parecer favorável. -------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Dado que no local existem todas as infraestruturas necessárias para 

esta actividade, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

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

270 – 360/338/449.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Alteração e ampliação do Complexo Verdeal =============================== 

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

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

& FILHOS - Empreendimentos Turísticos, presente à reunião o processo, acompanhado 

dos projectos em falta, relativos  à  alteração e ampliação do Complexo Verdeal, sito no 

lugar denominado "Verdeal", Freguesia de Arcozelos. ------------------------------------------ ---

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação:-----------------

----- " 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 

2004/09/10, que por sua vez surgiu perante o teor da informação destes serviços com o 

nº. 85-RJ/DPOM/2004 de 2004/09/08. ------------------------------------------------------------------- 

----- O requerente procedeu à entrega dos elementos, conforme o solicitado, assim 

sendo, julgam-se reunidas as condições para que a pretensão seja submetida a 

deliberação final, se a Exmª. Câmara assim o entender". ------------------------------------------ 

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

especialidades e emitir a respectiva licença. =================================  
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271 – 360/338/584.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Alteração e ampliação de uma habitação unifamiliar ======================== 

========== Oriundo do  Senhor  CARLOS SOUSA DE JESUS, presente à reunião os 

projectos de especialidades relativos à ampliação e alteração de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado "Pauldres", na localidade e Freguesia de 

Peravelha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação:-----------------

----- " O requerente fez entrega dos projectos de especialidades respeitante ao projecto 

de arquitectura aprovado em Reunião de Câmara de 2004/09/20. ------------------------------- 

----- O requerente solicitou a isenção dos projectos: instalações telefónicas e 

telecomunicações, de alimentação de distribuição de energia eléctrica e de instalação de 

gás alegando que se trata"... apenas da ampliação de uma moradia para arrumos e 

garagens onde não se prevê a instalação...". ----------------------------------------------------------

----- Assim, julgam-se reunidas as condições para que a pretensão seja submetida a 

deliberação final, se a Exmª. Câmara assim o entender". ------------------------------------------  

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

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

272 – 360/338/188.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de uma moradia unifamiliar - Resposta à audiência do interessado=== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência  do Senhor ARNALDO 

MALAIA, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a 

efeito na Rua do Soalheiro, na localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião o 

respectivo processo, acompanhado da respectiva resposta à audiência, trazendo inserta 

a informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, 

que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte 

integrante em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer desfavorável. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma construção em espaço já edificado, 

mantendo os afastamentos adoptados em toda aquela área urbana, a Câmara deliberou, 

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

273 – 360/338/189.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um pavilhão destinado a aviário - Legalização ================= 

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

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

ARISTIDES RAMOS, relativamente à legalização da construção de um pavilhão 

destinado a aviário, sito no lugar denominado "Lameira", na localidade e Freguesia de 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 127- 

RJ/DPOM/2004, datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 
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descritos, emite parecer desfavorável. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer que o aviário existe, 

com a mesma localização, dimensão e características, há mais de 30 (trinta) anos, 

devendo, no entanto, o requerente, para efeitos de legalização, elaborar o respectivo 

projecto com todos os requisitos legais agora exigidos, juntando, para o efeito, o parecer 

da Direcção Regional de Agricultura, bem como os documentos em falta identificados na 

informação técnica nº. 127/RJ/DPOM/2004, datada de 12 do corrente mês. ========== 

274 – 360/338/464.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um "edifício de uso geral" ================================= 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LDª., presente 

à reunião o projecto de arquitectura relativo à construção de um "edifício de uso geral", 

que pretende levar a efeito no lote nº. 22, sito no Parque Industrial de S. Miguel, 

Freguesia de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte  informação:----------------

-----  " A presente informação diz respeito ao projecto de arquitectura de um denominado 

"edifício de uso geral" que a firma requerente pretende construir no Lote nº. 22, do 

Parque Industrial de S. Miguel, em Moimenta da Beira. ---------------------------------------------

----- O edifício destina-se a instalações de apoio à actividade exercida pela requerente, 

nomeadamente, para arrumos de materiais e maquinaria para a construção civil. ---------- 

----- Ao projecto de arquitectura, emite-se parecer favorável". ------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projecto 

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

275 – 360/347/9.04 – LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES – Pedido de 

destaque de parcela ================================================== 

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

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

FREGUESIA DE ARCOZELOS, relativamente ao pedido de destaque de uma parcela de 

terreno com a área de 160 m2, de um prédio rústico com a área total de 500m2, sito no 

lugar denominado "Outeiro", na localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, presente 

à reunião a resposta por escrito, em que apresenta a cópia do registo da parcela já 

destacada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 137-

LS/DPOM/2004, datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Dado que a construção já existe numa área urbana devidamente 

consolidada, a Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida parcela 

reúne as condições previstas nas alíneas a) e b), do nº. 4, do artº. 6º., do Decreto-Lei nº. 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 04 de Junho, pelo 

que poderá ser emitida a respectiva certidão em conformidade. ===================  
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AUSÊNCIA DA REUNIÃO =============================================== 

========== Considerando que o processo que se segue diz respeito a um familiar do 

Vereador ANTÓNIO PEREIRA DIAS, o mesmo ausentou-se da reunião. ============ 

276 – 360/347/10.04 – LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES – Pedido de 

destaque de parcela ================================================== 

========== Oriundo dos Senhores JOSÉ ANTÓNIO DA FONSECA SILVA e MANUEL 

DA FONSECA SANTOS, presente à reunião um pedido de destaque de uma parcela de 

terreno  com a área de 2.000,0m2 de um prédio rústico com a área total de 4.000.0m2, 

sita no lugar denominado "Barroca" ou "Coito", na localidade de Arcas, Freguesia de 

Sever. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 139-

LS/DPOM/2004, datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

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

parcela reúne as condições previstas nas alíneas a) e b), do nº. 4, do artº. 6º., do 

Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 04 

de Junho, pelo que poderá ser emitida a respectiva certidão em conformidade. =======  

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

========== Resolvido o processo precedente, o Vereador ANTÓNIO PEDRO 
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PEREIRA DIAS, regressou à reunião. ====================================== 

277 – 360/347/11.04 – LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES – Pedido de 

destaque de parcela ================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ JOÃO PINTO AMARAL, presente à reunião um 

pedido de destaque de uma parcela de terreno com a área de 1.460,0m2 de um prédio 

rústico com a área total de 9.960,0m2, sita no lugar denominado "Curvaceira", na 

localidade e Freguesia de Castelo. ----------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação:-----------------

----- "A presente informação diz respeito ao pedido de destaque de uma parcela com 

1.460,0m2 de um prédio com 9.960,0m2 existente no lugar de Curvaceira, na localidade 

e freguesia de Castelo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A pretensão localiza-se dentro do perímetro urbano da localidade de Castelo 

definido pelo Plano Director Municipal em vigor. ------------------------------------------------------

----- Assim, como ambas as alíneas do nº. 4, do artº. 6º., do Decreto-Lei nº. 555/99, de 

16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/2001, de 4 de Junho, são cumpridas, 

emite-se parecer favorável à pretensão" . --------------------------------------------------------------- 

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

parcela reúne as condições previstas nas alíneas a) e b), do nº. 4, do artº.6º., do 

Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 04 

de Junho, pelo que poderá ser emitida a respectiva certidão em conformidade. =======  
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278 – 360/351/000 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - Registo 

de Técnicos e Empreiteiros ============================================= 

========== Oriundo da ORDEM DOS ARQUITECTOS - Direcção Regional do Norte, 

presente à reunião um ofício, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela 

fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, solicita que esta 

Câmara esclareça sobre quais os trabalhos que os Técnicos da Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira se encontram incumbidos de elaborar. ---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à forma como é questionado este órgão executivo, tudo indicia 

que o problema foi incorrectamente apresentado. Assim, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, esclarecer a  Ordem dos Arquitectos - Direcção Regional do Norte, que 

esta Câmara determinou a todos os técnicos, incluindo os arquitectos, vinculados ao 

Quadro de Pessoal desta autarquia, que assinem todos os projectos elaborados nos 

serviços, nomeadamente os projectos de habitação social e outros que prossigam os 

mesmos fins. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, a Câmara Municipal mantém a convicção de que não existe qualquer 

incompatibilidade na obrigação determinada, até porque não se concebe, que os 

técnicos não assumam a autoria dos respectivos trabalhos, realizados no âmbito do seu 

conteúdo funcional. ==================================================== 

279 – 360/991/056 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer ==== 

========== Oriundo dos Senhores ANTÓNIO DE JESUS JACINTO e MARIA LISETE 

DE JESUS JACINTO, presente à reunião um pedido de parecer favorável à constituição 
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de compropriedade, dos terrenos indicados no requerimento apresentado, nos termos do 

artº. 54º., do Decreto-Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto, que alterou a Lei nº. 91/95, de 2 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 138-

LS/DPOM/2004, datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável, 

desde que, dos actos ou negócios jurídicos subsequentes, não resulte qualquer 

parcelamento físico ou violação do regime legal dos loteamentos urbanos. ------------------- 

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

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

280 - 710/726/000 – PISCINA MUNICIPAL – Pedido de isenção de pagamento pela 

utilização das piscinas municipais ======================================= 

========== Oriundo da Escola Profissional Tecnológica e Agrária de Moimenta da 

Beira – EFORE BEIRAS, LDA - , presente à reunião um ofício datado de 29 de Outubro 

último, solicitando a gratuidade da utilização das piscinas municipais por parte dos 

alunos da referida instituição. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe de Secção de Acção Social e Cultural, 

VERÍSSIMO COUTINHO DOS SANTOS, o mesmo prestou a seguinte informação:-------- 
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----- “ Mediante o disposto no artigo 22º, do regulamento da Piscina Municipal, poderão 

utilizar a Piscina escolas oficiais ou particulares, associações, clubes, instituições de 

beneficiência, associações humanitárias e culturais, federações, ou outras entidades, 

assim como pessoas singulares.--------------------------------------------------------------------------- 

----- Conforme tabela de taxas a cobrar aos utentes, apresentada em reunião de Câmara 

em 11/09/2000, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade, é prevista a frequência 

aos alunos da Escola Profissional com um pagamento de € 1,10 à hora, nada nos 

apontando para uma possível isenção.------------------------------------------------------------------ 

----- À consideração superior.”------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Por uma questão de critério de justiça, relativamente aos alunos das 

restantes escolas e no estrito cumprimento do Regulamento da Piscina Municipal, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, manter o preço estabelecido de € 1,10, podendo 

sempre, no âmbito da EFORE BEIRAS, Lda, comparticipar proporcionalmente o 

encargo.============================================================= 

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

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

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

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

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

por mim, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, sendo seguidamente distribuída, por 

fotocópia, a todos os  membros da Câmara.------------------------------------------------------------ 
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----- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

19H15. ============================================================= 

 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


