
 FlFlFlFl.22 
______________ 

 
                                                           07.01.17 

 
Liv ºL iv ºL iv ºL iv º .  128.  128.  128.  128     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

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

                                                                   

 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZASSETE DE JANEIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E SETE ============================================= 

ACTA Nº. 02/07  

========== Aos dezassete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, nesta 

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

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

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

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

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, 

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

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

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

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

ordinária realizada no dia 02 de Novembro de 2005, exarada a folhas 6, ponto 005, do 

livro de actas 123, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a todos os seus 

membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de 18 de 

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

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

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

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

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

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

JUSTIFICAR a falta do Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ausente por 

razões pessoais. ====================================================== 

01 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

014 – 110/192/000 - POSTURAS E REGULAMENTOS – Proposta de Regulamento do 

Parque Industrial de Moimenta da Beira =================================== 

========== Para análise e eventual aprovação por parte da Câmara Municipal, nos 

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

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

reunião a proposta de Regulamento de Regulamento do Parque Industrial de Moimenta 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta de 

Regulamento, devendo a mesma ser submetida à apreciação pública, nos termos e para 

cumprimento do disposto no artigo 118º., do Código do Procedimento Administrativo, 

com vista à sua aprovação pela Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na 

alínea a), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. ============ 

015 – 110/192/000 - POSTURAS E REGULAMENTOS – Proposta de Regulamento de 

Concessão de Auxílios Económicos aos Alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico  === 

========== Para análise e eventual aprovação por parte da Câmara Municipal, nos 

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

Setembro, com a redacção dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de Janeiro, presente à 
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reunião a proposta de Regulamento de Concessão de Auxílios Económicos aos Alunos 

do 1º. Ciclo do Ensino Básico, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta de 

Regulamento, devendo a mesma ser submetida à apreciação pública, nos termos e para 

cumprimento do disposto no artigo 118º., do Código do Procedimento Administrativo, 

com vista à sua aprovação pela Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na 

alínea a), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. ============ 

016 – 110/192/000 - POSTURAS E REGULAMENTOS – Proposta de Regulamento da 

Componente de Apoio Sócio – Educativo à Família das Crianças dos 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Município de 

Moimenta da Beira ==================================================== 

========== Para análise e eventual aprovação por parte da Câmara Municipal, nos 

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

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

reunião a proposta de Regulamento de da Componente de Apoio Sócio – Educativo à 

Família das Crianças dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública 

do Município de Moimenta da Beira, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta de 

Regulamento, devendo a mesma ser submetida à apreciação pública, nos termos e para 

cumprimento do disposto no artigo 118º., do Código do Procedimento Administrativo, 
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com vista à sua aprovação pela Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na 

alínea a), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. ============ 

017 – 120/131/ 256 – PESSOAL – Registo Biográfico e Cadastro – Reclamação – 

Participação ao Ministério Público ======================================= 

========== Presente à reunião o processo referente à reclamação apresentada contra 

a Técnica Superior de Serviço Social, PALMIRA SANTOS CALHAU LOURENÇO, no 

âmbito da confirmação dos rendimentos do agregado familiar de SÓNIA MARIA 

TEIXEIRA DIAS, relativamente à obtenção de comparticipação da refeição para alunos 

carenciados do 1º. ciclo do ensino básico. --------------------------------------------------------------

----- O referido processo vem acompanhado dos seguintes documentos: ----------------------

-----1. Parecer do Gabinete Jurídico nº. 34/06, emitido em 5 de Dezembro de 2006, que 

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

segundo o qual, e pelas razões ali descritas, é de opinião que a referida técnica de 

serviço social poderá participar os factos ocorridos ao Ministério Público, tendo o 

cuidado de referir que o faz naquela qualidade e por causa da mesma função. --------------

----- 2. Ofício dos Serviços do Ministério Público de Moimenta da Beira, nº. 328428, de 

10 do corrente mês, informando que é necessário pagar a taxa de justiça no valor de € 

96,00 (noventa e seis euros) e constituir advogado. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que existem algumas dúvidas relativamente ao 

enquadramento legal na assunção deste tipo de encargos, mas que os factos descritos 

ocorreram comprovadamente em ambiente de trabalho, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, nesta fase, assumir o pagamento da referida taxa de justiça, no valor de € 
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192,00 (cento e noventa e dois euros), correspondente a duas unidades de conta, 

designando como mandatário o Advogado do Gabinete Jurídico desta Câmara 

Municipal, Doutor ANTÓNIO ISAÍAS PEREIRA DA SILVA, e assumindo os encargos 

suplementares no âmbito deste processo. --------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, aguardar pela conclusão do 

processo, para uma decisão definitiva sobre o assunto. =========================   

018 – 150/192/000 – LICENCIMENTO DE PEDREIRAS – Pedreira sita ao Monte 

Coutado, Freguesia de Caria, da empresa Granitos Irmãos Soares Ldª.. – Pedido de 

emissão de declaração de interesse concelhio ============================= 

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

requerimento a solicitar a emissão de uma declaração em como a exploração daquela 

pedreira é de interesse concelhio, a fim de poder dar seguimento ao processo de 

alargamento e avaliação de impacto ambiental, que se encontra a decorrer no Comissão 

de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte. -----------------------------------------

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento  

Estratégico, LUIS MANUEL FILIPE DA SILVA, o mesmo prestou a informação nº. 1-

LS/DEPE/2007, datada de 03 do corrente mês, do seguinte teor: --------------------------------

---- “A presente informação surge no seguimento da solicitação dos Granitos- Irmãos 

Soares, Lda., para que esta Câmara Municipal lhe emita uma Declaração de Interesse 

Concelhio da denominada de “Pedreira de monte Coitado ou Outeiro”. ------------------------

----- Em primeiro lugar, cumpre-nos informar que se julga o presente processo 

indevidamente instruído, tendo em conta que não apresenta documentos suficientes que 
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permitam identificar a intervenção pretendida pela requerente. -----------------------------------

----- Neste contexto, o processo deveria ter sido identificado cartograficamente para que 

se pudesse emitir um parecer confrontando a sua localização e dimensão com o 

estabelecido pelo Plano Director Municipal de Moimenta da Beira em vigor. ----------------- 

----- No entanto, consultado o processo existente nesta Câmara relativo à que julga ser a 

mesma pedreira, verifica-se que a mesma se encontra, na íntegra, em espaço 

considerado “florestal” pelo P.D.M em vigor. -----------------------------------------------------------

----- Neste capítulo, compete-nos informar que o ponto 1, do artº. 33º., do Regulamento 

do P.D.M. aponta que “nestas áreas devem ser privilegiadas as actividades florestal ou 

de completo florestal, agro-florestal, pecuária e agrícola.” ------------------------------------------

----- Por outro lado na alínea c), do ponto 1, do artº. 34º., do mesmo Regulamento, refere 

que “nas áreas integradas na classificação de espaços florestais podem, com parecer 

favorável dos serviços camarários..., ser edificados os seguintes tipos de construções:---

----- Equipamentos públicos ou privados, de interesse central, regional ou municipal 

devidamente reconhecido, desde que não existam alternativas viáveis e se assegure um 

nível mínimo de perturbações das características e potencialidades da parcela”. -----------

----- Ora, perante o acima transcrito do Regulamento do P.D.M., bem como, perante a 

preocupação patente em diversos outros locais esse documento, (neste caso, no sentido 

de qualquer actividade a desenvolver nestas áreas assegure uma mobilização mínima 

dos terrenos e assegure um povoamento florístico adequado e diversificado no sentido 

da prevenção de perturbações e riscos para os terrenos em si e para os espaços 

situados a jusante e para promover a biodiversidade e a estabilidade global dos terrenos 
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em causa, emite-se parecer desfavorável à pretensão da requerente.”  ------------------------

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor da informação técnica e o conhecimento directo 

das situações irregulares que ocorrem no âmbito da actual exploração, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido. =============================== 

019 – 380/374/000 – FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL – Queixas ou Denúncias – 

Reconstrução de uma habitação – Ampliação sobre a via pública ============== 

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

01 de Fevereiro de 2006, exarada a folhas 58, do livro de actas 124, em que foi 

deliberado manter a decisão tomada em reunião realizada em 23 de Novembro de 2005, 

notificando a Senhora Maria Ofélia Botelho Morgado, residente em Castelo, que deveria 

cumprir escrupulosamente o projecto de arquitectura aprovado, o que implicava retirar o 

isolamento exterior, presente à reunião uma carta do Senhor Américo dos Santos 

Cardoso, residente na Rua da Travessa, freguesia de Castelo, que nesta acta se 

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

referida munícipe não cumpriu o que foi deliberado por esta Câmara. --------------------------

------ Submetido o assunto à Fiscalização Municipal, a mesma prestou a informação nº. 

7/FISC, datada de 08 do corrente mês do seguinte teor: -------------------------------------------

----- “Relativamente ao assunto em epígrafe e dando cumprimento ao despacho do 

Senhor Presidente, datado de 15 de Dezembro último, informam estes serviços que, 

após deslocação ao local, verificaram que a proprietária da obra em questão, não deu 

cumprimento à deliberação tomada em reunião ordinária, desta Câmara Municipal, 

realizada no dia 23 de Novembro de 2005, da qual, a mesma, foi notificada pelo ofício 
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nº. 6698, de 09 de Dezembro de 2005. ------------------------------------------------------------------

----- Mais se informa que a respectiva obra já se encontra concluída. ---------------------------

----- Junto se anexam fotografias.” ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta que a obra se encontra concluída com o revestimento 

exterior projectado para a via pública, a Câmara deliberou solicitar ao Gabinete Jurídico 

que informe de uma possível solução para este caso, que não envolva necessariamente 

a demolição do imóvel. ================================================= 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

020 – 210/200/400 – GABINETE DE APOIO TÉCNICO DO VALE DO DOURO SUL – 

Comparticipação para o ano de 2007 ===================================== 

========== Oriundo do Gabinete referenciado em epígrafe, presente à reunião o ofício 

n.º 785, datado de 18 de Dezembro, último, informando que a comparticipação desta 

Câmara Municipal, para o ano de 2007, é de € 3.538,00 (três mil, quinhentos e trinta e 

oito euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

execução orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 

54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 0102/020224, onde em 10 do corrente mês  existia um saldo disponível de € 

55.086,80 (cinquenta e cinco mil, oitenta e seis euros e oitenta cêntimos)”.------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e autorizar o 
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pagamento ao Gabinete de Apoio Técnico do Vale do Douro Sul, da comparticipação no 

montante de € 3.538,00 (três mil, quinhentos e trinta e oito euros), para o ano de 2007. = 

021 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de subsídio =============== 

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

ofício n.º 46/2006, datado de 13 de Dezembro, do ano transacto, solicitando a atribuição 

de um subsídio no valor de € 42.000,00 (quarenta e dois mil euros), faseados em 

duodécimos de € 3.500,00 (três mil e quinhentos), destinado a fazer face a despesas 

diversas, bem como para a colocação de dois operacionais credenciados com Curso 

TAS (Tripulante de Ambulância de Socorro), a prestarem assistência durante 24 horas 

por dia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

execução orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 

54-A/99, de 22 de Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 0303/040701, onde em 09 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades Municipais no objectivo 1.2.1., código 03 e projecto nº 06/2006, no montante 

de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros)”.---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se perspectiva a criação de um Serviço de Urgência 

Básica em Moimenta da Beira, que vai implicar um alargamento da área de intervenção 

desta Associação de Bombeiros, exigindo o reforço de meios humanos e materiais, com 
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mais e melhor qualificação, a Câmara deliberou, por unanimidade, nestas 

circunstâncias, demonstrar disponibilidade para reforçar com mais € 1.000,00 (mil 

euros), por mês, o subsídio habitualmente concedido, ou até poder vir a considerar um 

outro valor que venha a ser devidamente justificado. =========================== 

022 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2006 - 

13ª Alteração – Conhecimento ========================================== 

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

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

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

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

11 de Janeiro, presente à reunião a 13.ª Alteração ao Orçamento, no montante de € 

109.299,72 (cento e nove mil, duzentos e noventa e nove euros e setenta e dois 

cêntimos) a que corresponde, igualmente, a 13ª. Alteração às Grandes Opções do 

Plano, no montante de € 150.686,83 (cento e cinquenta mil, seiscentos e oitenta e seis 

euros e oitenta e três cêntimos), na coluna de inscrições/reforços, e de € 114.997,93 

(cento e catorze mil, novecentos e noventa e sete euros e noventa e três cêntimos), na 

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

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

Câmara, datado de 27 de Dezembro, último. ---------------------------------------------------------- 

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

023 – 230/270/000 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS=========================== 

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



 FlFlFlFl.32 
______________ 

 
                                                           07.01.17 

 
Liv ºL iv ºL iv ºL iv º .  128.  128.  128.  128     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

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

                                                                   

 

 

relação de todos os pagamentos autorizados durante o mês Dezembro, último, que 

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

montante € 1.397.873,00 (um milhão, trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e 

setenta e três euros). -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

024 – 130/151/000 – BENS IMÓVEIS – Relação dos actos referentes ao Código do 

Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis – Direito de 

preferência ========================================================= 

========== Para efeitos do disposto no n.º 5, do artigo 55.º, do Código do Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

287/2003, de 12 de Novembro, presente à reunião o quadro síntese, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde são referidas 

as escrituras sujeitas a IMT, celebradas no Cartório Notarial de Moimenta da Beira e de 

Vila Nova de Paiva, no mês de Novembro, último. --------------------------------------------------- 

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

exercer o direito de preferência. ========================================== 

025 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Cedência 

do Lote 24-H ======================================================== 

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

22 de Agosto de 2005, exarada a folhas 96, ponto 86, do livro de actas 122, em que foi 

deliberado ceder o lote n.º 24-H, do Parque Industrial referenciado em epígrafe,  
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presente à reunião uma carta do Senhor JOSÉ DE JESUS ROCHA, emigrado na Suiça, 

e com residência em Paraduça, Freguesia de Leomil, datada de 29 de Dezembro, do 

ano transacto, do seguinte teor:--------------------------------------------------------------------- ------

----- “José de Jesus Rocha, casado, residente em Route de Vevey, 141, Châtel S. Denis, 

Suiça, e quando em Portugal residente em Paraduça, Leomil, Moimenta da Beira, vem, 

na sequência da conversa havida entre V. Ex.ª e o meu Advogado, a propósito do 

assunto acima referido, dizer o seguinte:---------------------------------------------------------------- 

----- quando em 1995 a Câmara Municipal procedeu a obras na estrada n.º 519 que liga 

Paraduça a Alvite, o ora exponente cedeu à Câmara um tracto de terreno, sito em 

Paraduça, tendo obtido em troca o lote n.º 17 sito no Parque Industrial.----------------------- 

----- A solicitação da Câmara Municipal, o exponente cedeu tal lote para instalação de 

uma outra empresa, o que veio a acontecer.----------------------------------------------------------- 

----- A pedido do exponente a Câmara Municipal decidiu, posteriormente, atribuir-lhe o 

lote 24H, sito no mesmo Parque Industrial.------------------------------------------------------------- 

----- Acontece, porém, que o exponente teve conhecimento que a Câmara Municipal tem 

interesse em que tal lote lhe seja cedido pois existem vários interessados na aquisição 

de lotes para instalação de infra-estruturas várias que em muito vêm beneficiar o 

Concelho e que os lotes da segunda fase já se encontram praticamente todos 

atribuídos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ora, o exponente encontra-se actualmente a trabalhar na Suiça e não está nos 

seus horizontes um regresso a Portugal a breve trecho, daí que também não necessita, 

de imediato, do lote acima referido. Por outro lado, o lote encontra-se implantado num 
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declive muito acentuado e, para o que o exponente pretende implantar, torna-se muito 

difícil e dispendioso conseguir uma solução técnica para tornar o terreno apto para o 

que necessita.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim sendo, o exponente encontra-se na disposição de ceder à Câmara Municipal 

o lote 24 H, tendo como contrapartida a cedência, por parte desta, de um lote com pelo 

menos a mesma área do lote 24 H, com localização à minha escolha, na terceira fase 

de construção do Parque Industrial.---------------------------------------------------------------------- 

----- A forma de obrigar a Câmara Municipal na cedência do lote da terceira fase, seria 

ou um acordo a assinar comigo e com a Câmara, ou uma deliberação desta tomada em 

reunião, da qual conste tal cedência nos moldes acima referidos.------------------------------- 

----- Como existe interesse do Município na cedência, da minha parte, do lote acima 

referido, solicito que esta minha carta seja levada a reunião de Câmara a fim de se 

discutir o assunto e me seja dada resposta a enviar para o meu Advogado – Dr. 

Joaquim Filipe Rodrigues, com escritório no Largo Gen. Humberto Delgado n.º 26, Ap. 

70, Moimenta da Beira”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção de Património, a mesma prestou a seguinte 

informação:------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Relativamente ao Sr. José de Jesus Rocha, cumpre informar que não possui 

qualquer vínculo jurídico com a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, no que 

concerne aos Lotes do Parque Industrial.--------------------------------------------------------------- 

----- Ou seja, não assinou qualquer contrato-promessa ou escritura pública de compra e 

venda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Em tempo: Todavia, a Câmara Municipal, em sua reunião realizada em 22/8/2006, 

deliberou aceitar a proposta de cedência do lote n.º 24-H, do Parque Industrial, 

devendo, para o efeito, ser outorgada a respectiva escritura de permuta”.-------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta do 

requerente, autorizando a restituição legal do montante que se venha a verificar ser 

necessário efectuar, no âmbito das permutas operadas. ======================== 

026 – 130/151/700 – CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UM 

BAR/ESPLANADA, SITO NA PRAIA FLUVIAL DA BARRAGEM DO VILAR ======== 

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

24 de Maio de 2006, exarada a folhas 69, ponto 65, do livro de actas 125, em que foi 

deliberado encetar diligências junto da EDP com vista à cedência legal do terreno em 

causa, presente à reunião a Informação NA/03/2007, da Secção de Património, datada 

de 10 do corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------

----- ”Relativamente ao assunto em epígrafe, oferece-nos dizer o seguinte:------------------- 

----- A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, a propósito da análise e aprovação do 

processo de concurso para a concepção, construção e exploração do Bar/Esplanada da 

Praia Fluvial do Vilar, em sua reunião ordinária, realizada no dia 24 de Maio de 2006, 

deliberou o seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Tendo em conta que a titularidade do terreno suscita algumas dificuldades na 

formalização do procedimento proposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, incumbir 

o Senhor Presidente de encetar diligências junto da EDP, com vista à cedência legal do  

terreno em causa”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Dando cumprimento à deliberação acabada de referir, foram encetados contactos, 

ora através de ofícios, ora através de contactos via fax e via telefone, no sentido de 

desbloquear essa situação.--------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não obstante, quase um ano volvido e não existe por parte da EDP qualquer sinal 

de que o processo, a breve trecho, vai ser resolvido.------------------------------------------------ 

----- Assim sendo, face ao teor da deliberação acima citada e à época balnear que se 

avizinha, deixamos à consideração de V. Ex.ª se será de manter o modus operandi ou 

se se deverá adoptar outro tipo de metodologia”.----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Assumindo a Câmara a responsabilidade sobre o uso e usufruto do 

terreno em causa, e perspectivando a época balnear que se avizinha, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, que seja elaborado processo de concurso para constituição 

do direito de superfície, por dez anos, para a concepção, construção e exploração do 

referido equipamento, cujos documentos base deverão ser analisados em próxima 

reunião camarária. ==================================================== 

“Tesouraria” 

027  -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

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

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 232.962,36 (duzentos 

e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e dois euros e trinta e seis cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais .................................... , €  136.949,50 

                                      b) Dotações não Orçamentais ............................. , €    96.012,86 
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                                                                               TOTAL  .......................  €   232.962,36  

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

028 - 310/399/000 - CONSOLIDAÇÃO DA MALHA VIÁRIA INTERMUNICIPAL (Segões 

- E.M. 581-1) - Fiscalização e conclusão da obra - Proposta de compensação dos 

trabalhos a mais executados, por trabalhos a menos não executados - Trabalhos a 

mais - Contrato adicional ============================================== 

========== Oriunda da A.R.M. do Vale do Távora e para conhecimento da Câmara 

Municipal, presente à reunião a informação nº. JP-AM03/DOM/2006, de 13 do corrente 

mês, do Técnico Superior, Assessor, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, que 

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

segundo a qual e pelas razões ali  descritas, propõe a aprovação da compensação de 

trabalhos a mais e a menos, no valor de € 40.225,93 (quarenta mil, duzentos e vinte e 

cinco euros e noventa e três cêntimos). Mais propõe a aprovação de trabalhos a mais no 

montante de € 73.493,93 (setenta e três mil, quatrocentos e noventa e três euros  e 

noventa e três cêntimos), a formalizar através de contrato adicional. --------------------------- 

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

como responsável pela autoria do projecto, que informe das razões técnicas e 

operacionais que justificam a necessidade de trabalhos a mais, no valor agora proposto. 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, emitir parecer favorável 
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relativamente à compensação de trabalhos efectivamente executados com trabalhos a 

menos, no valor de € 40.225,93 (quarenta mil, duzentos e vinte e cinco euros e noventa 

e três cêntimos).  ====================================================== 

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

========== A Vereadora, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, ausentou-se 

da reunião por se encontrar impedida de participar nos termos da alínea a), do art.º 44.º, 

do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude do assunto a que se refere o ponto seguinte 

estar relacionado com ocupação de uma parcela de terreno onde está implantada a sua 

casa de habitação. ==================================================== 

029 - 310/302/167 – RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS 

URBANOS – Ligação do Centro de Saúde ao Bairro da Sarzeda, em Moimenta da 

Beira – Concurso Público ============================================== 

========== Oriundo do Chefe da DOM, Engenheiro EDUARDO MANUEL MARTINS 

DA SILVA, presente à reunião a informação INF222/DOM/2007, datada de 16 do 

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

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

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

 1.º Sou de opinião que os projectos de execução, da Rectificação, Reparação e 

Conservação de Diversos Arruamentos Urbanos – Ligação Centro de Saúde / 

Bairro da Sarzeda, encontram-se elaborados com as peças escritas e desenhadas 

suficientes para permitir a abertura de um concurso público ao abrigo do Regime 
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Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas, Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, 

aconselhando-se neste caso a adopção do tipo de empreitada por Série de Preços, em 

conformidade com o disposto na cláusula n.º 2.2.1 do caderno de encargos – 

CLÁUSULAS GERAIS, e com o disposto no n.º 8.1 do Programa de Concurso,  para 

uma base de licitação no valor de € 164 299,82 (cento e sessenta e quatro mil 

duzentos e noventa e nove euros e oitenta e dois cêntimos).-------------------------------- 

O prazo global para a execução da empreitada em questão é de 180 dias, conforme 

disposto na cláusula 14 do Caderno de Encargos – CLÁUSULAS GERAIS.------------------ 

O regime de empreitada de obras públicas prevê ainda que o projecto da obra, que 

serve de base ao concurso, será elaborado tendo em atenção as regras respeitantes à 

segurança, higiene e saúde no trabalho; ------------------------------------------------------------ 

2.º Assim, e relativamente ao assunto em epígrafe, apresenta-se em anexo o projecto de 

execução, onde se incluem, a Memória Descritiva, o Programa de Concurso, Caderno 

de Encargos (Cond. Gerais e Técnicas Especiais), Medições e Estimativa Orçamental, 

como peças escritas, bem como a proposta de Anúncio a publicar no Diário da 

República III Série, para aprovação e abertura de concurso público de acordo com o 

disposto no Cap. III do D.L.59/99 de 2 de Março, com uma base de licitação de € 

164299,82 ( cento e sessenta e quatro mil duzentos e noventa e nove euros e 

oitenta e dois cêntimos ) e um  prazo de execução proposto de 180 dias.------------------ 

Prevê-se, na calendarização da presente empreitada, a execução do volume total dos 

trabalhos no corrente ano de 2007.” ---------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA e 
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FINANCEIRA, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 0303/07010401, onde, em 17 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 383.471,41 (trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e um 

euros e quarenta e um cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 2.4.2, com o Código 01 e número de Projecto 2//2004, com 

a dotação de € 172.547,23 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete 

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

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

----- a) Aprovar o Programa de Concurso, Caderno de Encargos, Medições, Estimativa 

Orçamental e Anúncio do Concurso Público; ----------------------------------------------------------

----- b) Abrir concurso público, nos termos do artigo 80º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 

de Março. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- c) Designar, para assinar o auto de consignação e fiscal de obra, para efeitos do 

disposto nos Capítulos II e VI, do mesmo diploma legal, o Chefe da DOM, Engenheiro 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA; -----------------------------------------------------------

----- d) Nomear, tendo em conta o disposto no nº. 1, do artigo 60º., do referido Decreto-

Lei nº. 59/99, de 2 de Março, as seguintes comissões de acompanhamento: ----------------

1. Comissão de Abertura de Propostas: -------------------------------------------------------------

----- a) ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, Vereador em regime de tempo 

inteiro, que preside; -------------------------------------------------------------------------------------------

---- b) EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, Chefe da DOM, e ANA PAULA 

CARVALHO SOARES COUTINHO, Técnica de 2ª. classe,  sendo a última designada de 



 FlFlFlFl.41 
______________ 

 
                                                           07.01.17 

 
Liv ºL iv ºL iv ºL iv º .  128.  128.  128.  128     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

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

                                                                   

 

 

secretária; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Comissão de Análise de Propostas: --------------------------------------------------------------- 

----- a) ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, Vereador em regime de tempo 

inteiro, que preside; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- b) LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento 

Estratégico, e JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, Técnico Superior Assessor. == 

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

========== Resolvido o assunto precedente, a Vereadora, ISABEL MARIA SOARES 

PINTO ZACARIAS, regressou à reunião. ====================================  

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

030 - 310/302/352 - ARRANJOS EXTERIORES DO TANQUE DE APRENDIZAGEM, 

DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MOIMENTA DA BEIRA - Libertação de Garantias 

Bancárias ========================================================== 

----- Oriundo do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, 

presente à reunião a informação n.º 2 - JC.DOM, datada de 9 do corrente mês, com o 

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

------ “No dia 14/12/2006 foi efectuada uma vistoria à obra pelo signatário como 

representante do Município e pelo Eng.º Joaquim António da Costa Coelho com vista à 

elaboração do auto de recepção definitiva, pelo que podem ser libertadas as garantias 

bancária relativas aos contratos da obra em causa. ------------------------------------------------- 

----- Nota: com conhecimento ao Chefe da DOM” ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a libertação das 
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garantias bancárias relativas aos contratos da empreitada em causa. ============== 

031 - 310/302/371 - REMODELAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Reclamação de dívida - Análise de trabalhos efectuados e/ou a efectuar = 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião, realizada em 24 de 

Maio de 2006, exarada a folhas 87, ponto 79, do livro de actas 125, em que foi 

deliberado que o Técnico Superior Assessor Principal, em plena concertação com o 

Chefe da D.O.M., organizassem um processo com todos os elementos requeridos pela 

Equipa Projectista, constantes do livro de obra, presente à reunião uma carta, da 

referida Equipa Projectista, datada de 27 de Dezembro último, registada nesta Câmara 

sob o n.º 9560, em 28 do mesmo mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a apresentar uma análise dos trabalhos 

efectuados e/ou a efectuar. Mais informa que é necessário quantificar os trabalhos em 

falta, bem como aqueles que foram mal executados e necessitam de correcção, no 

sentido de verificar se os valores que faltam liquidar e os valores prestados através de 

garantia bancária são suficientes para a conclusão efectiva de todos os trabalhos. -------- 

----- A propósito, e oriundo do Administrador de Insolvência, JOÃO ANTÓNIO 

MARRUCHO DE CARVALHO, presente à reunião uma carta, datada de 25 de Fevereiro 

de 2006, registada nesta Câmara sob o n.º 7045, em 26 de Setembro de 2006, com o 

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

------ “Venho por este meio e na qualidade de Liquidatário Judicial, nomeado nos autos 

de Falência Nº 1078/04.3TBGRD, a correr termos no 1º Juízo do Tribunal Judicial da 

Guarda, em que é requerente Vicelgon Construções, Lda., contribuinte nº 502420650, 
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com sede em Guarda, na sequência da resposta de V.Exa (V/Ofícios nºs.: 1025, 1026 e 

1074 do Proc. 310/302/371 e 310/302/355) à m/ reclamação dos créditos da – Falida”, 

reiterar-lhe que estes valores se encontram em dívida na s/ contabilidade e devidamente 

fundamentados. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A fim de se evitar o recurso a outras – medidas”, venho por este meio solicitar que 

V. Exa. agende uma reunião, com a presença dos responsáveis pela execução das 

obras. Na expectativa de que da mesma resulte os adequados esclarecimentos”. --------- 

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

032 - 310/302/419 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA DE VILA DA RUA 

- Adro da Igreja - Projecto - Proposta de alteração ========================== 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação JP01/DOM/2007, datada de 10 do 

corrente mês, com o seguinte teor: “Iniciados que foram os trabalhos desta Empreitada , 

nomeadamente  os  que  têm  localização no  Adro  da  Igreja ,  verificou-se  que  nem 

todos  os  terrenos  objecto  da  intervenção   estavam  disponíveis ,  vindo a 

demonstrar-se a impossibilidade de sua aquisição por negociação amigável , em tempo 

útil . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esta  situação ,  ainda  que  não retire funcionalidade e operacionalidade ao 

Projecto , implicou  um  reajuste  aos  limites  da  intervenção  neste  espaço ,  

resultando  daí    a necessidade  de  identificação  da  superfície  a  retirar  e  

consequente  Auto   de Trabalhos  a  Menos  e  respectiva  correcção  à  Proposta  de  

Execução ,  obtendo-se : ------------------------------------------------------------------------------------ 
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RESUMO DA PROPOSTA 

Proposta 422.053,51

Proposta de Auto de Trabalhos a Menos 9.106,40

Proposta Final 412.947,11

----- Assim , apresenta-se em anexo : -------------------------------------------------------------------- 

------ - Os elementos quantitativos desta situação e respectivas Peças Desenhadas ;------ 

----- - Planta da Proposta Final do Arranjo Urbanístico do Adro da Igreja e respectiva 

Zona Envolvente . --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os elementos referenciados anteriormente têm como finalidade a sua aprovação 

pela Câmara” . -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta técnica de 

alteração do projecto. ================================================== 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

033 - 310/398/000 – SEGURANÇA RODOVIÁRIA – Junta de Freguesia de Leomil  == 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Leomil, presente à reunião um ofício, 

datado de 23 de Novembro de 2006, e registado nesta Câmara em 06 de Dezembro do 

mesmo ano, sob o nº. 9031, a solicitar alterações na circulação viária naquela vila.-------- 

----- Submetido o assunto à apreciação técnica do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, o mesmo prestou a 

seguinte informação: “Depois de analisadas as propostas da J.F. de Leomil, conclui-se 

serem adequadas e oportunas, pelo que merecem parecer favorável”. ----------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações à 

circulação viária, propostas pela Junta de Freguesia de Leomil. ===================  

034 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

Freguesia da Rua - Aprovação ========================================== 

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

12 de Abril, último, exarada a folhas 261, ponto 243, do livro de actas nº. 124, em que foi 

deliberado aprovar genericamente a proposta de protocolo de cooperação técnica e 

financeira, a celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do nº. 6, do 

artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro e após a referida proposta ter sido 

igualmente aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão realizada em 28 do mesmo 

mês, presente à reunião a candidatura da Junta de Freguesia da Rua, com vista à 

elaboração do referido Protocolo relativo às obras de “Construção de muros”, 

apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 32.804,30 (trinta e dois mil, 

oitocentos e quatro euros e trinta cêntimos), a que corresponde um valor máximo de 

comparticipação de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros).  --------------------- 

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

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

técnicos, entende-se que a intervenção está em condições de ser aprovada. ---------------- 

----- Relativamente à estimativa orçamental que acompanha o estudo prévio 

apresentado, julga-se ser adequada”. -------------------------------------------------------------------- 

----- B – Parecer da Divisão Económica e Financeira: Este encargo reúne as 
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condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2., da execução orçamental, nos termos 

das considerações técnicas previstas no artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 

tendo cabimento na rubrica orçamental orgânica-económica 03.03/08.05.01.02., onde, 

existe uma dotação orçamental disponível de 149.848,39 €, e estando previsto no Plano 

de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.6., código 01.01, e com o nº. 31/2004, onde 

existe uma dotação de 70.000,00 €”. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, 

respectivamente quanto à qualidade técnica do projecto e à dotação orçamental 

disponível, para a realização das referidas obras, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar esta candidatura com um valor elegível de € 32.804,00 (trinta e dois mil 

oitocentos e quatro euros), e uma comparticipação financeira de € 22.963,00 (vinte e 

dois mil novecentos e sessenta e três euros). --------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a assinar o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a referida Junta 

de Freguesia, nos termos e condições a acordar entre as partes. ================= 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

“ Serviços Técnicos de Fomento” 

035 – 340/323/300 – ESTUDOS DIVERSOS – Constituição da Unidade de 

Acompanhamento e Coordenação  ====================================== 

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

20 de Dezembro, último, exarada a folhas 204, ponto 171, do livro de actas 127, em que 

foi deliberado aprovar a constituição local da Unidade de Acompanhamento e 
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Coordenação, aprovar os respectivos Estatutos e a minuta do contrato de incentivos 

financeiros, presente à reunião uma Proposta do Senhor Presidente, datada de 16 do 

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

parte integrante, para aprovação dos elementos a integrar nos órgãos sociais, em 

representação desta Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta. == 

036 - 350/332/000 – PROJECTOS E ESTUDOS DIVERSOS - Impactos de Aterro 

Sanitário do Douro Sul – Requerimento apresentado pelo Deputado MIGUEL 

TIAGO, do Partido Comunista Português, à Assembleia de República – 

Conhecimento  ====================================================== 

========== Oriundo do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, presente 

à reunião um ofício, datado de 15 de Dezembro de 2006, e registado nesta Câmara em 

20 do mesmo mês, sob o nº. 9436, a informar que o Deputado MIGUEL TIAGO 

apresentou na Assembleia da República um requerimento dirigido ao Governo, sobre os 

Impactos do Aterro Sanitário do Douro Sul junto das populações, com seguinte teor: -----

------ “O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tem acompanhado a 

situação e o sentimento populares que se têm gerado em torno do funcionamento do 

Aterro Sanitário do Douro Sul, que se situa em Bigorne, Distrito de Viseu. --------------------

----- As populações da Freguesia de Mezio têm apresentado diversas queixas sobre a 

intensidade dos odores incómodos que constituem factor de degradação da sua 

qualidade de vida e da sua saúde, chegando ao ponto de ser praticamente insuportável 

manter abertas janelas de habitações ou mesmo circular nas ruas das localidades. -------
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----- O PCP entende que a garantia de um funcionamento adequado de instalações de 

aterros sanitários cabe também ao Governo e que deve este zelar pela mitigação de 

impactos negativos destas instalações junto das populações, preservando o direito 

desses cidadãos a usufruírem do ambiente no sentido da melhoria da sua qualidade de 

vida e não no da sua deteriorização. ---------------------------------------------------------------------

----- Segundo as informações de que o Grupo Parlamentar do PCP dispõe, existem 

problemas de funcionamento devido  ao sub-dimensionamento dos caudais garantidos 

pelas duas moto-bombas que procedem à trasfega dos lexiviados, problema que se 

agravou com os níveis de precipitação atingidos nos últimos meses. ---------------------------

----- Nestes termos, ao abrigo da alínea e) do artigo 156º da Constituição da República 

Portuguesa e da alínea l) do n.º 1 do artigo 5º do Regimento da Assembleia da 

República, requeiro ao Governo, através do Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional, que me informe do seguinte:-----------------------

----- Que medidas têm sido tomadas para monitorização das operações do Aterro 

Sanitário do Douro Sul? --------------------------------------------------------------------------------------

-----  Que acções junto das populações foram levadas a cabo pelo Governo no sentido 

de minimização dos impactos negativos do Aterro Sanitário do Douro Sul?-------------------

----- Que estudos geológicos, litológicos, geomorfológicos, estruturais e tectónicos foram 

ou têm sido, efectuados no sentido de salvaguardar possíveis efeitos do Aterro Sanitário 

do Douro Sul no sistema aquífero subjacente? Se alguns houve na altura da implantação 

do Aterro ou posteriormente, requeiro também que o Governo possa fazê-los chegar ao 

Grupo Parlamentar do PCP.” ------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

037 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - Conhecimento ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada na primeira reunião deste 

Executivo, realizada em 2 de Novembro de 2005, exarada a folhas 3, ponto 004, do livro 

de actas n.º 123, e em cumprimento do disposto no n.º3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, 

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

se identificam " PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS", "PROCESSO SIMPLES 

DEFERIDO COM CONDICIONANTES", "PROJECTOS DE ARQUITECTURA 

DEFERIDOS",e "PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS COM 

CONDICIONANTES" que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências 

estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 03 do referido mês de 

Novembro, foram deferidos pelo Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE 

JESUS COSTA: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- ANTÓNIO MANUEL MARTINHO FERNANDO, para prorrogação do alvará de 

licença de construção n.º 12/05, relativamente à construção de uma casa de habitação, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Silveira", na localidade e Freguesia de 

Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 359.03; -------------------------------------------------------------- 

----- PEDRO JOÃO DE JESUS SOUSA, para prorrogação da licença de construção n.º 
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379/05, relativamente à construção de um edifício destinado a habitação, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado "Margote", na localidade de Soutosa, Freguesia de 

Peva, a que se refere o Proc.º n.º 342.04; -------------------------------------------------------------- 

----- JOAQUIM MARTINHO DA CUNHA, para colocação de uma placa com 25m2, que 

pretende levar a efeito na Rua do Fundo de Vila, n.º 9, na Vila de Leomil, a que se refere 

o Proc.º n.º 394.06; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- IMPERATRIZ GOMES NATÁRIO, para construção de um muro de vedação com 25 

metros, que pretende levar a efeito na localidade de Granja dos Oleiros, Freguesia de 

Rua, a que se refere o Proc.º n.º 389.06, devendo a requerente dar cumprimento ao 

estipulado na informação técnica n.º 01-OS/DPOM/2007, datada de 03 do corrente mês. 

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

----- JOSÉ MANUEL PEREIRA DOS SANTOS, para alteração de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Portela", Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 15.01, devendo o requerente entregar a Certidão da 

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

----- MARIA DE ANDRADE MALTA CARDOSO, para reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Travessa da Cal, na Vila de Leomil, 

a que se refere o Proc.º n.º 114.06; ---------------------------------------------------------------------- 

----- CARLOS ALBERTO FERNANDES AFONSO, para construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Bacelo", na Freguesia de 

Peva, a que se refere o Proc.º n.º 300.06. -------------------------------------------------------------- 
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PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS COM CONDICIONANTES : ====== 

----- LOURENÇO DE PAIVA, para alteração ao projecto de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito na Rua das Vendas, na localidade e Freguesia do Sarzedo, a 

que se refere o Proc. n.º 210.06, devendo o requerente entregar os documentos em falta 

até ao acto do levantamento da licença de construção. --------------------------------------------- 

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

038 – 360/338/329.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

06 de Outubro de 2003, exarada a folhas 152, ponto 147, do livro de actas n.º 111, em 

que foi deliberado que o Senhor JOÃO GOMES MENDES TEIXEIRA deveria reformular 

o projecto, dado que o PDM - Plano Director Municipal apenas admite construção de 2 

(dois) pisos com o aproveitamento do sótão, porquanto o mesmo já existe, relativamente 

à reconstrução de uma habitação, sita na Rua do Picoto, na localidade e Freguesia de 

Castelo, presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se considera 

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

descritos, solicita a sua aprovação. ---------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 07-

SV/DPOM/2007, datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer desfavorável. ------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão de acordo 

com a informação técnica. =============================================== 

039 – 360/338/663.03 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de alteração de uso do 

piso r/chão - Resposta à audiência ======================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor 

FERNANDO AUGUSTO CALÇADA XAVIER, relativamente à alteração do uso do piso 

de r/chão, sito na Rua do Quarto, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o 

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

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

descritos, solicita a sua aprovação. ----------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 05-

OS/DPOM/2007, datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Dado que, no arruamento onde se situa o edifício em causa, se 

encontram licenciados e em funcionamento outros estabelecimentos comerciais, com 

características semelhantes, e por ter sido a Câmara Municipal a impor o pé-direito 

edificado, a mesma deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do uso do piso do 

rés-do-chão, passando a ser de comércio. =================================== 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO: ============================================== 
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========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

directamente respeito ao Vereador ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, o mesmo 

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

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

n.ºa 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ======================= 

040 – 360/338/73.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um armazém ============================================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor JOSÉ DE 

PAIVA MENDES, relativamente à construção de um armazém, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado "Verdugal", na localidade e Freguesia de Sever, presente à 

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

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

descritos, solicita a sua aprovação. ----------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 05-

SV/DPOM/2007, datada de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

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

arquitectura, tendo em conta que: ------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Relativamente ao afastamento lateral esquerdo, existe já uma situação de 
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encosto, sendo atribuído o mesmo ao requerente e dado que não existe neste alçado 

qualquer abertura, passando-se o mesmo no limite de tardoz; ------------------------------------

----- 2. Quanto à falta de cumprimento do afastamento mínimo, no seu ponto mais 

favorável, este apenas se verifica por, comprovadamente, o requerente ter cedido 

gratuitamente terreno para o alargamento do caminho público, o que justifica, também, o 

ligeiro incumprimento do coeficiente de ocupação do solo. ======================= 

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

========== Resolvido o precedente, o Vereador ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA 

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

041 – 360/338/246.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração do interior de um edifício destinado a arrumações para estabelecimento 

de bebidas e depósito de pão =========================================== 

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

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

ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS RAFAEL, relativamente à alteração do interior de 

um edifício destinado a arrumações para estabelecimento de bebidas e depósito de pão, 

que pretende levar a efeito na Rua do Outeiro, na Vila de Leomil, 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 n.º 09-

SV/DPOM/2007, datada de 09 do corrente mês: ------------------------------------------------------

----- "A presente informação surge no seguimento da resposta dada pelo requerente ao 
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despacho do Sr. Vereador em Regime de Tempo Inteiro, DR. Jorge Costa, de 

2006/06/08, que por sua vez surgiu perante o teor da informação destes serviços com o 

n.º 157-SV/DPOM/06, de 2006/06/08. ------------------------------------------------------------------- 

----- Foi entregue uma planta com a indicação da solução adoptada para que o parecer 

do Delegado de Saúde fosse respeitado, indo assim de encontro ao deliberado em 

Reunião de Câmara de 2006/01/18, ou seja, " que a câmara estará disponível para 

aceitar excepcionalmente, por razões de carácter funcional, a ligação do espaço de 

venda e o depósito de pão, esta deliberou, (...) informar o requerente que deverá dar 

cumprimento integral a todos os outros requisitos referidos no Parecer do Delegado de 

Saúde (...)"". ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ============================== 

042 – 360/338/273.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades - 

Reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar - Alterações durante a 

execução da obra  - Libertação da caução correspondente à conservação das 

infra-estruturas ====================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ AUGUSTO CANELAS MACHADO, presente à 

reunião o projecto de especialidades relativos à reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no Bairro de Nossa Senhora de Fátima, 

nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 275-
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RJ/DPOM/2006, datada de 27 de Dezembro de 2006, em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável, devendo ser libertada a caução correspondente à 

conservação das infra-estruturas, dado que as mesmas se encontram executadas e em 

bom estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que as infra-estruturas se encontram executadas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, libertar a garantia bancária n.º 05/195/28144, do Banco BPI, 

S. A ================================================================ 

043 – 360/338/270.06– OBRAS PARTICULARES – "Processo simples" - Construção 

de uma cobertura em chapas de zinco - Resposta à audiência do interessado ==== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor JOSÉ 

MANUEL GOUVEIA DE CARVALHO, relativamente à construção de uma cobertura em 

chapas de zinco, que pretende levar a efeito na Habitação Social n.º 10, sita no lugar 

denominado "Pedreguais", Freguesia de Leomil, pressente à reunião o processo, 

acompanhado da resposta, por escrito, trazendo inserta a informação técnica da 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta 

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

motivos alí descritos, emite parecer desfavorável. ----------------------------------------------------  

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

----1. Informar o requerente que demonstra abertura para a construção do anexo 

proposto, desde que seja seguida uma tipologia adequada e com a devida qualidade, 

cuja localização deve ser no extremo do lote, não traduzindo esta alteração qualquer 
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benfeitoria; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 2. Solicitar ao requerente que apresente um projecto de construção, a fim de ser 

previamente apreciado pelos Serviços Técnicos.  ============================= 

044 – 360/347/10.06 – OBRAS PARTICULARES – Destaque de parcela - Resposta à 

audiência do interessado ============================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor JOSÉ 

MANUEL MENDONÇA, relativamente ao destaque de uma parcela com a área de 

4.000,00m2 de um prédio com 15.200,00m2 existente no lugar denominado "Picoto", 

Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, acompanhado da 

resposta, por escrito, trazendo inserta a informação técnica 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: A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão de acordo 

com a informação técnica. =============================================== 

045 – 360/991/132.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer - 

Constituição de compropriedade ======================================== 

========== Oriundo dos Senhores ANTÓNIO RAMOS DE OLIVEIRA e JOSÉ RAMOS 

DE OLIVEIRA, presente à reunião um pedido de parecer, à constituição de 

compropriedade resultante da partilha de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 

54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, 
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sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - AUGI. --------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 1-LS/DPOM/2007, 

datada de 03 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

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

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

046 – 370/388/000 – PROGRAMA DE SOLIDARIEDADE E APOIO A RECUPERAÇÃO 

DE HABITAÇÃO (SOLARH) ============================================= 

========== Oriundo da Técnica Superior de 2ª. Classe, SILVIA ALEXANDRA VIEIRA 

DE OLIVEIRA, presente à reunião a informação nº. 12-SV/DPOM/07, datada de 11 do 

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

parte integrante, relativa ao orçamento das obras a efectuar pelo candidato MANUEL DE 

CARVALHO SILVA, ao abrigo do programa SOLARH, com vista à obtenção de um 

documento deste Município que comprove, junto do INSTITUTO NACIONAL DE 

HABITAÇÃO, a aprovação do referido orçamento, por parte desta Câmara Municipal. ---- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o referido orçamento no valor de € 11.075,00 (onze mil e setenta e 

cinco euros). ========================================================= 

047 -  710/726/000 – PISCINA MUNICIPAL================================== 

========== Oriundo da Escola Profissional Tecnológica e Agrária de Moimenta da 
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Beira, presente à reunião o ofício nº. 401/06, datado de 13 de Dezembro de 2006,  

solicitando a isenção do pagamento da taxa de utilização da Piscina Municipal,  por 

parte dos alunos da disciplina de Educação Física, da referida escola. ------------------------

----- Submetido o assunto ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE 

JESUS COSTA, o mesmo prestou a seguinte informação: ----------------------------------------- 

----- “ Este pedido não está especialmente previsto no Regulamento de Utilização da 

Piscina Municipal nem na Tabela de Taxas, que apenas refere isenções para programa 

de férias realizadas em cooperação com a Câmara Municipal;------------------------------------

----- Para a Escola profissional está especificamente estabelecido uma taxa de 

utilização;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No entanto, dado que se trata de uma situação particular uma vez que envolve 

jovens que normalmente pertencem ao  “grupo do abandono escolar”, que se encontram 

fora do ensino, sou de opinião que a Câmara Municipal, ao abrigo de “casos omissos” 

possa ponderar o deferimento da pretensão” .--------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Atendendo a que se trata de um projecto sócio-educativo, que visa a 

integração de jovens em situação de abandono escolar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, isentar a Escola Profissional Tecnológica e Agrária de Moimenta da Beira 

do pagamento da taxa de utilização da piscina municipal, para os alunos referidos.  ==== 

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

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

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

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

16H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 


