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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE DE MAIO DO ANO DE 

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

ACTA N.º 11/09 

========== Aos vinte dias do mês de Maio do ano de dois mil e nove, nesta Vila de 

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

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

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

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

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

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

FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o 

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

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

na reunião ordinária, realizada no dia 02 de Novembro de 2005, exarada a folhas 6, 

ponto 005, do livro de actas 123, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a 

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

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

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

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

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

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 do Vereador, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, por se 

encontrar doente. ===================================================== 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

124 - 020/015/008 – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – Resposta do Governo ao 

estudo da “Construção da Barragem da Nave” ============================= 

========== Oriundo do Deputado do Grupo Parlamentar do PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA, ANTÓNIO ALMEIDA HENRIQUES, presente à reunião um “e-mail”, 

datado de 4 do corrente mês, a remeter a resposta dada pelo Governo sobre o estudo 

apresentado por esta Câmara Municipal relativamente à “Construção da Barragem da 

Nave”, para aproveitamento hidroagrícola. -------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A interpelação do grupo parlamentar do PSD e a resposta compulsiva 

do Ministério da Agricultura advém de um incompreensível silêncio a que este organismo 

votou o município de Moimenta da Beira, durante mais de 2 anos, demonstrando pouco 

respeito com o poder local, democraticamente eleito. ----------------------------------------------- 

----- Atento à importância do factor água, no aumento da produtividade e consequente 

competitividade para o sector agrícola, especialmente na área da fruticultura e forragens, 

o Executivo apresentou no início desta legislatura, à Direcção Regional de Agricultura de 

Trás-os-Montes, uma intenção de investimento consubstanciada na construção de 3 

pequenas barragens, situadas na Quinta da Lapa, nos Moinhos de Leomil e na 
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Nave/Sever, destinadas a irrigar os Vales de Vila da Rua/Vilar/Faia, 

Moimenta/Leomil/Sarzedo e Arcas/Sever/Paço/Planalto de Alvite, respectivamente. ------- 

----- Esta proposta foi liminarmente recusada pelo Senhor Director Regional, que 

apontou para uma única origem de água, com dimensão suficiente para a zona de 

irrigação referenciada, desafio que o Município imediatamente aceitou, avançando com 

a proposta de uma Barragem da Nave, Serra de Leomil, até porque já existia um estudo 

preliminar, ainda que para fins distintos. ----------------------------------------------------------------

----- Na presença do Senhor Director Regional, do signatário, do Vereador, Engenheiro 

António Humberto Paiva Matos, e do Engenheiro Júlio Félix, assumiu-se o compromisso 

da Câmara Municipal avançar com o estudo-base, que seria complementado com o 

projecto de execução a elaborar pela DRATM, cujo investimento seria candidatado ao 

PRODER, no âmbito do actual QREN. ------------------------------------------------------------------

----- Tendo a Câmara Municipal investido alguns milhares de euros no referido estudo-

base e adequada cartografia, que entregou passados três/quatro meses, desde então 

nunca recebemos qualquer parecer técnico ou resposta política a este processo. ----------

----- Passados alguns meses, aproveitando uma visita do Município à Assembleia da 

República, o Senhor Ministro da Agricultura anunciou publicamente a clara intenção de 

garantir este investimento para o município e para a região, facto que acolhemos com 

agrado, face ao carácter estruturante desta obra, no contexto da economia local. ----------

----- Este compromisso viria  a ser  reiterado, numa outra visita que o Senhor Ministro da 

Agricultura  fez a Moimenta da  Beira, acompanhado  pelo  Senhor  Director  Regional. --
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-----Obtivemos, até, o beneplácito do Senhor Primeiro-Ministro, quando este se deslocou 

a Viseu, promovendo um Conselho de Ministros com os Autarcas da região. -------- 

Perante estes factos, não aceitamos a resposta que é dada à interpelação do grupo 

parlamentar do PSD, contrariando todas as expectativas criadas aos agricultores deste 

Município, pelo que a Câmara manifesta o mais veemente protesto contra esta 

informação, que a concretizar-se em nada dignificaria o governo e todos os 

intervenientes políticos. --------------------------------------------------------------------------------------

----- A argumentação utilizada, de difícil viabilidade económica, é aligeirada, superficial e 

pouco fundamentada. Estamos a falar de cerca de 1.000 hectares irrigados (700 de 

fruticultura e 300 de forragens), com uma produção de aproximadamente de 15% da 

maçã nacional e 20.000 litros de leite por dia, a que estão associados cerca de 3.000 

postos de trabalho directos. ---------------------------------------------------------------------------------

----- Se os comprimentos das condutas de distribuição oneram o projecto, deveriam ser 

oportunamente repensadas, face a atempado parecer técnico, ou eventualmente 

introduzir-lhe a produção de energia micro-hídrica, para minorar os custos de 

investimento, como chegamos a propor ao Senhor Ministro. --------------------------------------

----- A anulação deste importante e estruturante investimento seria desastroso para a 

economia local, para além da perda irreversível de outras vantagens estratégicas que 

este projecto implica, a saber: ----------------------------------------------------------------------------- 

a) Reforço e consolidação da principal origem de água do Município, com evidente 

impacto no reequilíbrio ambiental daquela área; ------------------------------------------------------ 
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b) Aumento da produtividade e competitividade das explorações agrícolas; ------------------ 

c) Aproveitamento turístico do Planalto da Nave e da Serra de Leomil, potenciando os 

recursos existentes (arqueologia, percursos pedestres, caça, pesca, etc). -------------------- 

----- Sabe-se, ainda, que de várias propostas de construção de barragens para irrigação, 

apresentadas à DRATM, a Barragem da Nave será a que apresenta maior área de 

irrigação, portanto com maiores perspectivas de viabilidade económica, pelo que não se 

entende esta posição do Ministério da Agricultura. ---------------------------------------------------

----- Não resignados, a Câmara Municipal exige a reapreciação do processo, repondo a 

justiça e legitimidade da pretensão, de modo a que rapidamente o Ministério da 

Agricultura elabore adequado projecto e aproveite correctamente os fundos que a 

comunidade europeia lhe disponibiliza, essencialmente para o desenvolvimento deste 

vasto espaço rural. ==================================================== 

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 “Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

125 – 110/105/000; 020/023/000 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

INE/MUNICÍPIOS – Actualização da Intraestrutura de referenciação geográfica do 

INE/Censos 2011 – Ratificação ========================================== 

========== Oriundo do INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, presente à reunião 

o ofício com a referência 88/09/DMSI/GEO, datado de 20 de Março, último, 

acompanhado de um exemplar do Protocolo supra mencionado, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. -------------------------
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----- O processo vem acompanhado da Informação n.º 32-LS/DEPE/2009, do Chefe da 

DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, que trás inserto um 

Despacho do Senhor Presidente, do seguinte teor:  “Remeta-se um dos exemplares ao INE, 

submetendo-se também à Câmara Municipal para ratificação.” ----------------------------------------------- 

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

o Despacho que aprova o referido Protocolo. ================================= 

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

========== O Senhor Presidente ausentou-se da reunião, por se encontrar impedido 

de participar, nos termos da alínea b), do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

126 – 110/195/000 – TERRAS DE CISTER – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL============================================================= 

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

“fax”, datado de 6 do corrente mês, a dar conhecimento que foi constituída a 

Associação, sem fins lucrativos, “TERRAS DE CISTER – ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL”, com sede na Avenida 25 de Abril, nº. 96, nesta Vila, que 

tem como objectivo promover o desenvolvimento local, acção social, animação 

desportiva e cultural. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesse sentido, solicita que lhe seja facultada a pedra retirada junto da Escola 

Preparatória de Moimenta da Beira. ---------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, accionar um procedimento de 

hasta pública para venda da referida pedra, na qual a requerente poderá participar. -------

------- Mais foi deliberado solicitar à DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS que inventarie os 

termos e condições legais em que deve ocorrer o referido procedimento, 

salvaguardando que os encargos resultantes da retirada da pedra devem ser assumidos 

pela pessoa a quem vier a ser adjudicado o valor arrematado. ==================== 

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

========= Resolvido o assunto precedente, o Senhor Presidente regressou à reunião.  

127 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS – Horário de funcionamento de 

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

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

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

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

- MULTICLÍNICA – EXPERFORM LDA., com estabelecimento comercial de “Medicina 

Dentária e Terapêutica”, sita em Avenida Dr. Sá Carneiro, nº. 29, nesta Vila, dando conta 

que pretende praticar o seguinte horário: --------------------------------------------------------------- 

----- "De Segunda a Sábado, das 09H00 às 19H00, com interrupção para o almoço das 13H00 ás 14H00 

e com encerramento semanal ao Domingo”. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

unanimidade, aprovar o horário proposto. =================================== 
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128 – 150/990/000 – 310/302/408 – TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO 

– Elaboração de Contratos Administrativos de Empreitadas de Obras Públicas e 

Aquisição de Bens e Serviços – Cessação do pagamento de taxa – Santana & Cª. -  

Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Moimenta da Beira ==============  

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

11 de Março, último, em que foi deliberado accionar os procedimentos administrativos 

legais e regulamentares que visem a cessação do pagamento da taxa referenciada em 

epígrafe, presente à reunião uma informação da SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL, 

datada de 27 de Abril, último, do seguinte teor: ------------------------------------------------------- 

----- “Cumpre-me informar V. Ex.ª, que em Sessão Ordinária, realizada em 27 de 

Fevereiro, último, a Assembleia Municipal, aprovou o pedido cessação da taxa supra 

referida, nos termos apresentados pela Câmara Municipal. --------------------------------------- 

----- Neste contexto importa clarificar se esta decisão terá ou não efeito retroactivo, uma 

vez que existe um pedido formulado pela empresa SANTANA & CA., S.A. respectivo ao 

reembolso da referida taxa paga antes da aludida data”. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a decisão da Assembleia Municipal, atrás referida, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, restituir a referida taxa paga pela empresa 

adjudicatária. ========================================================= 

129 – 380/374/000 – MORADORES NO BAIRRO DOS ABRUNHAIS – Execução das 

infra-estruturas urbanas, nos Arruamentos do Loteamento Urbano nº. 5A/83, na 

Freguesia de Leomil ================================================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

19 de Novembro de 2008, exarada a folhas 124, ponto 112, do livro de actas 135, em 

que foi deliberado proceder à audiência prévia do loteador, presente à reunião um “e-

mail”, datado de 16 de Dezembro de 2008, em que, pelas razões ali descritas, solicita a 

realização de uma fiscalização municipal aos lotes 2 a 7, e que seja indicada uma data 

para dar início aos trabalhos das infra-estruturas em falta. -----------------------------------------

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, à mesma prestou a informação nº. 71-OS/DPOM/2009, datada de 28 de 

Abril, último, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Em cumprimento do despacho do Sr. Vereador Dr Jorge Costa, exarado no ofício enviado pelo 

loteador Sr. Dr. Espírito Santo, com o nº. De entrada 9907, de 16 de Dezembro de 2008, informa-se 

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

----- 1 – Condições de aprovação: O alvará de loteamento nº. 5A/83 refere no seu ponto 2 das 

“Prescrições” o seguinte: “A realização das infraestruturas de arruamentos, água, luz e 

saneamento são da exclusiva responsabilidade do loteador, e devem ser efectuadas de 

acordo com o projecto a que se refere a declaração de compromisso devidamente arquivado 

nesta Câmara. “ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 – Compromissos do loteador: Tal como consta do presente processo, o loteador assinou, em 

1983, uma “Declaração de Responsabilidade” onde se comprometeu a: a) A apresentar dentro do prazo 

de 6 meses o projecto das infraestruturas de saneamento, água e luz e arruamentos; b) Executá-la no 

prazo de dois anos a partir da data da passagem do alvará de loteamento. -------------------------------- 

----- Na realidade, o loteador não efectuou todas as obras a que estava obrigado, faltando executar as 

infraestruturas referentes ao troço do arruamento de ligação entre a E.N.226 e o interior do 

loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A operação de loteamento data de 1983 e foi aprovada em reunião de Câmara de 28 de Setembro 
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de 1983, não tendo sido fixado o montante da caução destinada a assegurar a boa execução das obras 

de urbanização, de acordo com o disposto na legislação em vigor naquela data, D.L.289/73, de 6 de 

Junho, alínea b) do artº. 13º. Por esse facto, não consta do processo qualquer caução que salvaguarde 

a execução das referidas infraestruturas. Existe somente a “Declaração de Responsabilidade” do 

loteador em como as executaria no prazo de dois anos. ----------------------------------------------------- 

----- Relativamente à operação de loteamento em causa, existem dois pedidos: um abaixo assinado dos 

novos proprietários relativamente à falta de execução por parte do loteador, de todas as infraesturutras 

do loteamento e, outro relativo à alteração de alguns lotes do mesmo loteamento. Perante este facto, 

julgamos que os dois pedidos deverão ser analisados em conjunto pelo que remete-se para a leitura da 

informação nº. 72-OS/DPOM/09, relativa à alteração da operação de loteamento. ------------------------ 

esclarece que, conforme se poderá verificar nas fotografias constantes do processo de licenciamento, a 

construção existente também possuía o beiral sobre o arruamento.” --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à disponibilidade do loteador para concluir as infra-estruturas em 

falta, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder-lhe um prazo de 90 dias para a 

sua realização, após a apresentação de um estudo base a elaborar pelos Serviços 

Técnicos da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS. -----------------------------------------------------

----- Relativamente à reclamação apresentada pelo loteador, sobre eventuais 

construções irregularmente edificadas, desrespeitando o regulamento do referido 

loteamento, mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar à DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO a inventariação e caracterização 

das situações eventualmente em causa. ==================================== 

 “Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

130 – 160/999/000 – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – Projecto-Lei nº. 

714/X/4ª. – Suspensão da aplicação da taxa de recursos hídricos ============== 
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========== Oriundo do Grupo Parlamentar do PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, 

presente à reunião um “e-mail”, datado de 27 de Abril, último, a remeter cópia do 

Projecto-Lei nº. 477/X (4ª), relativo à suspensão da aplicação da taxa de recursos 

hídricos, entregue na mesa da Assembleia da República. ---------------------------------------- 

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

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

========== Quando eram 12H30, o Senhor Presidente interrompeu a reunião para 

almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse pela 14H45. = 

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

========== Quando eram 14H50, pelo Senhor Presidente foi reaberta a reunião. ====  

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

131 – 210/207/000 – ISPV – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU – 

Concurso Mentes Brilhantes 2009 – Pedido de apoio financeiro =============== 

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

11 de Março, último, exarada a folhas 193, ponto 166, do livro de actas 136, em que foi 

deliberado atribuir uma comparticipação de € 100,00 (cem euros), destinada a 

patrocinar um dos primeiros prémios deste concurso, presente à reunião o respectivo 

processo, acompanhado de um “e-mail”, datado de 07 do corrente mês, da Escola 

referenciada em epígrafe, acompanhada de uma lista das equipas/escolas concorrentes 

ao “Mentes Brilhantes”. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- A propósito deste assunto, o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE 

JESUS COSTA, prestou, em 11 do corrente mês, a seguinte informação: “De referir que 

nenhuma Escola deste Concelho participa neste Concurso, o que é de lamentar, tendo em conta a 

disponibilidade desta Autarquia em cooperar e patrocinar o evento, e atendendo ainda ao interesse 

reconhecido desta iniciativa”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

132 – 230/270/000 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS =========================== 

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

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

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

montante de € 825.236,18 (oitocentos e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e seis euros e 

dezoito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

133 - 130/151/100 – CENTRO ESCOLAR DE LEOMIL – Aquisição de terrenos ===== 

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

25 de Fevereiro, último, exarada a folhas 143, ponto 122, do livro de actas 136, em que 

foi deliberado manifestar flexibilidade para encetar novo processo de negociação, 

tentando evitar o recurso à expropriação pela via litigiosa, presente novamente à 

reunião o referido processo, acompanhado de uma carta, datada de 03 de Abril, último, 

do proprietário, Senhor JOSÉ AUGUSTO MARTINS DE MATOS, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, propondo o preço 
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de € 80.000,00 (oitenta mil euros), para aquisição do referido terreno, bem como outras 

contrapartidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ESTRATÉGICO, a mesma prestou, em 23 do mesmo mês, a informação n.º 31-

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

Presidente da Câmara Municipal para que o signatário “informe a proposta urbanística, em termos e 

enquadramento legal e regulamentar. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Em causa, está a posição que o requerente assumiu perante a proposta que lhe foi apresentada 

para a aquisição de parte de uma propriedade sua, necessária à construção do Centro Escolar de 

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

----- Recorda-se que, em causa, está a cedência de 3.630m2 de um prédio maior, onde se encontra 

implantada uma moradia unifamiliar. Esses 3.630m2 são constituídos, maioritariamente, por um pomar 

de macieiras. Na parte posterior dessa área existe também um anexo agrícola com um só piso e uma 

área de implantação de 55m2. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em termos urbanísticos, a proposta do requerente assenta no seguinte: ----------------------------- 

----- 1) Excluir o anexo agrícola com 55m2 da área que a Câmara Municipal pretende adquirir, 

mantendo-se intacto e na posse do requerente. -------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a esta questão, na realidade, a área do imóvel em causa não é necessária, nem 

para a construção do Centro Escolar de Leomil, nem para a execução da estrutura viária prevista. A sua 

aquisição apenas foi proposta por se encontrar integrado nos tais 3.630m2, e para não viesse a surgir 

como um pedaço de terreno isolado e sem interesse para o seu proprietário. ----------------------------- 

----- Ainda relativamente a este anexo agrícola, para além de pretender manter a sua posse, o 

requerente pretende que a Câmara Municipal permita nele a construção de um 1.º piso e a instalação 

de uma unidade comercial e/ou habitacional. ----------------------------------------------------------------- 

----- Quanto a esta questão, competirá à Câmara Municipal decidir perante a sua sensibilidade e 

perante um eventual parecer técnico emitido pela Divisão de Planeamento e Ordenamento do 
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Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2) Criar dois novos lotes destinados à construção urbana, totalmente infraestruturados e com 

determinadas características. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a esta questão, não se vê qualquer inconveniente em que isso aconteça, sendo 

que, necessariamente, a solução terá que passar por uma operação de loteamento a desenvolver nos 

termos do definido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação em vigor.-------------------------- 

----- Para o efeito, o requerente terá que instruir o respectivo processo, (do qual deverá constar o 

correspondente projecto da operação de loteamento), que, posteriormente, conduzirá à emissão da 

respectiva licença. Entretanto, caso a Câmara Municipal o venha a entender, poderá isentar o 

requerente da apresentação dos projectos de especialidades dessa operação de loteamento.------------- 

----- Ainda quanto à infraestruturação destes lotes, reafirma-se que o requerente pretende a 

constituição da totalidade das infraestruturas até esses lotes. Relativamente ao custo dessa 

infraestruturação, não existem qualquer estimativa. --------------------------------------------------------- 

----- 3) Promover a “retirada do monumento à N.ª Sr.ª de Fátima”. --------------------------------------- 

----- Relativamente a esta questão, atenda-se que o estudo urbanístico desenvolvido nesta Câmara 

Municipal já prevê a mobilização desse elemento para um espaço público a criar mais a Noroeste. ------ 

----- Neste capítulo, embora verbalmente, já foi admitido e assumido pela Junta de Freguesia local que 

não haveria qualquer problema na concretização dessa mobilização. --------------------------------------- 

----- 4) Permitir a permuta de duas parcelas do terreno para acerto de extremas com uma propriedade 

adjacente a Norte/Noroeste. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto a esta imposição, a solução em causa também é preconizada no estudo urbanístico 

desenvolvido nesta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Embora ainda não se tenha conhecimento da aceitação desta permuta por parte do proprietário do 

terreno vizinho, julga-se que não será difícil obter essa concordância já que o mesmo terá também 

consideráveis benefícios com a permuta em causa. ---------------------------------------------------------- 

----- 5) “Construção de um muro em tijolo com uma altura mínima de 1,7m de separação entre o 

Centro Escolar e a área remanescente do terreno…”---------------------------------------------------------- 
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----- Relativamente a este investimento, não existe qualquer estimativa do seu custo total. ------------- 

----- 6) Por último, e quanto ao imposto no último ponto da exposição do requerente, não se entende o 

que é pretendido pelo mesmo”. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/070101, onde, em 14 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 154.440,28 (cento e cinquenta e quatro mil, 

quatrocentos e quarenta euros e vinte e oito cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades 

Municipais, no objectivo 2.1.1., código 03 e n.º 9/2009, com a dotação de € 40.000,00 (quarenta mil 

euros), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 934, no valor de € 40.000,00”. ------------------ 

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

aquisição de terrenos, no que se refere ao preço de € 80.000,00 (oitenta mil euros), e ao 

respectivo plano de pagamentos em duas prestações. --------------------------------------------- 

----- Relativamente às restantes condições apresentadas, mais foi deliberado, e também 

por unanimidade: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Excluir o anexo agrícola, com 55 m2 de área, mantendo-o na posse do requerente, 

devendo a sua reconstrução e actividade a explorar respeitarem a legislação e os 

regulamentos em vigor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Viabilizar a constituição dos dois lotes propostos, devendo o promotor apresentar a 

respectiva operação de loteamento; ---------------------------------------------------------------------- 

3. Concordar com a retirada do monumento “Nossa Senhora de Fátima”, a integrar numa 

área pública a estudar com a Paróquia e a Junta de Freguesia; ---------------------------------- 
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4. Concordar com a permuta das parcelas para acerto dos lotes, desde que o 

proprietário do terreno adjacente mantenha a disponibilidade já manifestada; --------------- 

5. Garantir a vedação do Centro Escolar, relativamente à área remanescente do terreno, 

com a altura mínima de 1,70 metros; --------------------------------------------------------------------- 

6. Concordar com a adequada transferência das infraestruturas que servem a habitação 

existente; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Admitir a construção dos anexos propostos, de acordo com as normas legais 

aplicáveis, e que definem a área proporcional de construção; ------------------------------------ 

8. Viabilizar o acesso comum para os lotes a criar, desde que autorizado pelo E.P. – 

Estradas de Portugal, cujo parecer deverá ser obtido após a apresentação da respectiva 

operação de loteamento. ================================================ 

134 – 130/151/100 – DIRECÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO – Casas de Magistrados 

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

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

25 de Março, último, exarada a folhas 240, ponto 208, do livro de actas 136, em que foi 

deliberado manter a decisão já tomada sobre o assunto, presente à reunião o respectivo 

processo, acompanhado do ofício n.º 6885, datado de 27 de Abril, último, da Direcção-

Geral referenciada em epígrafe, informando que não pode aceitar o montante proposto 

pela Câmara Municipal, em virtude da necessidade de coerência em termos dos 

acordos que têm vindo ser obtidos com diversos Municípios, pelo que solicita que uma 

reconsideração para que o processo não seja inviabilizado. -------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Tendo a Câmara vontade de cooperar nos projectos previstos para as 

referidas instalações, depois de adequadamente reabilitadas – JULGADOS DE PAZ - , a 

mesma deliberou, por unanimidade, propor o preço de € 35.000,00 (trinta e cinco mil 

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

Justiça, que decorram no prazo de dez anos, por referência ao Protocolo assinado em 

04 de Junho de 2008, com o Município vizinho de Celorico da Beira, nas mesmas 

circunstâncias. ======================================================= 

135 – 130/151/100; 310/302/4333; 310/302/434 – EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE  

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

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

==== Oriundo do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à reunião 

a Informação n.º 09.2009/DEF/PF, datada de 13 do corrente mês, que nesta acta se 

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

razões ali descritas, informa da possibilidade de substituir por caução, o depósito a fazer 

no âmbito das expropriações por utilidade pública das obras referenciadas em epígrafe, 

devendo serem consultadas diferentes Instituições de Crédito para apresentação das 

respectivas condições. --------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, 

autorizando que seja accionado o competente procedimento de consulta, convidando-

se, pelo menos, três instituições bancárias, com vista à substituição do depósito em 

dinheiro por uma caução. =============================================== 
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136 – 130/151/100 – CENTRO ESCOLAR, COMPLEXO DESPORTIVO E PARQUE 

INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Aquisição de terrenos =============== 

========== No seguimento das negociações encetadas por esta Câmara Municipal, 

com o representante dos herdeiros do Senhor ARTUR DA SILVA NETO, relativamente à 

aquisição de terrenos para a construção dos equipamentos referidos em epígrafe, 

presente à reunião uma carta, datada de 26 de Março, último, registada nestes serviços 

em 30 de Março, último, sob o n.º 2643, do Senhor ARTUR MANUEL DE JESUS 

ALVES, informando que aceita negociar as referidas parcelas de terreno, por um preço 

não inferior a € 10,00 (dez euros), o metro quadrado, cuja área total das parcelas a 

destacar perfaz um total de € 133.980,00 (cento e trinta e três mil, novecentos e oitenta 

euros), propondo o seguinte plano de pagamentos: ------------------------------------------------- 

----- 30%, em 2009, sendo pago 15% na assinatura do contrato; ------------------------------- 

----- 30%, em 2010, a pagar em duas parcelas semestrais; --------------------------------------- 

----- 40%, em 2011, a pagar em duas parcelas semestrais. --------------------------------------- 

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

ESTRATÉGICO, para efeitos de elaboração de planta cadastral das parcelas de terreno 

a adquirir, a mesma prestou a seguinte informação, datada de 19 do corrente mês: ------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho exarado na carta remetida pelo Srº Artur Manuel de Jesus 

Alves, registada em 30/03/09, sob o n.º 2643, junto plantas cadastrais das parcelas de terreno a 

adquirir, cuja área total é de 13.235,00 m2”. ---------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, datada de 

13 do corrente mês: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- “À data, foi feito um cabimento no valor de 40 194,00, correspondente a 30% de 133. 980,00.”--- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, 

uma vez que se enquadra nos valores adoptados para situações similares, adquirindo 

as referidas parcelas de terreno, pelo preço de € 132.350,00 (cento e trinta e dois mil, 

trezentos e cinquenta euros), devendo ser celebrado o respectivo Contrato-Promessa 

de Compra e Venda. =================================================== 

137 – 130/151/100; 310/302/433 – CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Proposta de aquisição de terreno =======================================  

========== Oriundo da Empresa CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LDª., 

presente à reunião um ofício, datado de 30 de Abril, último, último, e registado em 04 do 

corrente mês, sob o n.º 3624, informando que o preço proposto por este Município, para 

aquisição de uma parcela de terreno, sito na zona da Alagoa, com a área de 2.273 m2, 

inscrito na matriz predial rústica de Moimenta da Beira, é bastante baixo, face ao real 

valor dos terrenos na zona em causa, pelo que propõe um dos seguintes preços: --------- 

----- € 45,00/m2 (quarenta e cinco euros), caso o pagamento seja efectuado de forma 

fraccionada por um período máximo de 3 anos; ------------------------------------------------------ 

----- € 30,00/m2 (trinta euros), caso o pagamento seja efectuado a pronto pagamento. --- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que os preços agora apresentados, pela segunda vez, 

ainda ultrapassam, em muito, os valores adoptados para situações similares, e tendo em 

conta que a Câmara pretende esgotar todas as possibilidades de continuar as 

negociações pela via amigável, a mesma deliberou, por unanimidade, conceder à 

empresa referenciada em epígrafe, um último prazo de dez dias, para aceitação da 
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proposta que lhe foi apresentada, sob pena de se ver forçada a accionar o procedimento 

de expropriação por utilidade pública, nos termos legais. ======================== 

138 – 130/151/100; 310/302/433 – CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO DE ACESSO 

AO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA – Proposta de aquisição de 

terreno ============================================================= 

========== Oriundo da Firma DESENVUR – EMPREENDIMENTOS DE 

DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO, LDª., presente à reunião um ofício, datado de 30 

de Abril, último, e registado em 04 do corrente mês, sob o n.º 3623, informando que o 

preço proposto por este Município, para aquisição de uma parcela de terreno, sito na 

zona da Alagoa, com a área de 4.405 m2, inscrito na matriz predial rústica de Moimenta 

da Beira, é bastante baixo, face ao real valor dos terrenos na zona em causa, pelo que 

propõe um dos seguintes preços: ------------------------------------------------------------------------ 

----- € 35,00/m2 (quarenta e cinco euros), caso o pagamento seja efectuado de forma 

fraccionada por um período máximo de 3 anos; ------------------------------------------------------ 

----- € 30,00/m2 (trinta euros), caso o pagamento seja efectuado a pronto pagamento. --- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara quer privilegiar a negociação pela via 

amigável, e tendo em conta que existem outras contrapartidas para além do valor da 

aquisição, designadamente a infraestruturação de arruamentos e a viabilidade de 

construção, a mesma deliberou, por unanimidade, propor uma reunião, a realizar no 

prazo de dez dias, para discussão de uma nova base negocial. =================== 

139 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Frutaria 
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Laurinha – Situação de incumprimento – Pedido de indemnização =============  

========== No seguimento da correspondência havida entre estes serviços e o 

arrendatário da loja referenciada em epígrafe, para liquidação das rendas em atraso, 

sob pena de uma acção de despejo, presente à reunião o respectivo processo, 

acompanhado de duas reclamações do Senhor MANUEL OLIVEIRA PRELADO, 

datadas de 13 de Julho do ano de 2007 e 13 de Abril, último, informando foi obrigado a 

proceder a obras e adquirir equipamento de refrigeração, em virtude da acumulação de 

calor verificada na referida loja, da qual junto envia fotocópia das diversas facturas, para 

além do prejuízos sofridos com a deterioração dos bens alimentares. ------------------------- 

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

PATRIMÓNIO, em conjunto com os Técnicos desta Câmara, Eng.º Civil, JOÃO PEDRO 

MARQUES RODRIGUES e Eng.º Electrotécnico, RUI PEDRO LOPES CARDOSO, no 

sentido de saber quais as despesas susceptíveis de serem imputadas à actual cobertura 

do mercado municipal, presente à reunião o respectivo Relatório, datado de 02 de Abril, 

último, do seguinte teor: “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira, datado de 16 de Abril de 2009, cumpre-nos informar o seguinte: ------ 

----- Compulsados os autos, consigna-se que, de todos os comprovativos de despesa, provenientes da 

acumulação de calor, apresentados pela firma requerente, salvo melhor opinião em contrário, apenas 

deverão merecer a atenção do Executivo Camarário aqueles que derivem directamente da dita 

acumulação, a saber: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Instalação do Toldo; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- - Ar condicionado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Tudo o mais resulta, repete-se, salvo melhor opinião, da normal laboração da Frutaria. ------------ 

----- 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 0102/06020305, onde, em 14 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 2.076,00 (dois mil, setenta e seis euros), tendo sido 

feita a nota de cabimento com o n.º 927, no valor de € 2.076,00”. ----------------------------------------- 

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

unanimidade, propor o pagamento da despesa relativa à instalação do toldo e do ar 

condicionado, devendo, em simultâneo, no prazo de dez dias, após notificação, serem 

pagas as rendas em atraso, sob pena de serem accionados os procedimentos legais ao 

caso aplicáveis. ====================================================== 

140 – 130/151/700 - MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Loja n.º 1 – 

Denúncia de contrato ================================================= 

========== Oriundo da arrendatária da loja n.º 1, do Mercado Municipal, Senhora 

MARIA DO CARMO TELES DE LEMOS, presente à reunião uma carta, datada de 22 de 

Abril, último, informando que pretende denunciar o contrato de arrendamento, da 

referida loja, a partir do próximo mês de Junho. ------------------------------------------------------ 

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

PATRIMÓNIO, a mesma prestou, em 06 do corrente mês, a Informação n.º 

NAJUR/19/2009, do seguinte teor: “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Vice-Presidente 

da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, datado de 5 de Maio de 2009, cumpre-me informar o 
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seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No dia 5 de Setembro de 2008 foi celebrado um contrato-promessa de arrendamento da Loja n.º 

1, do Mercado Municipal, entre a câmara Municipal de Moimenta da Beira, na qualidade de senhorio, e 

a Senhora Dona Maria do Carmo Teles de Lemos, na qualidade de arrendatária, tendo o mesmo 

duração de um ano com início em 1 de Abril de 2008 e a terminar em 31 de Março de 2009. ------------ 

----- Por requerimento, datado de 22 de Abril de 2009, a arrendatária acima citada, vem denunciar o 

referido contrato, com efeitos a partir de Junho de 2009. --------------------------------------------------- 

----- Nos termos da cláusula 7.ª do contrato a que se tem vindo a fazer menção, após seis meses de 

duração efectiva do contrato, o arrendatário pode denunciá-lo a todo o tempo, mediante comunicação 

ao primeiro outorgante com uma antecedência não inferior a 120 dias do termo pretendido no contrato, 

produzindo essa denúncia efeitos no final de um mês do calendário gregoriano. -------------------------- 

----- Ora, dado que o contrato já foi renovado pela primeira vez, no dia 31 de Março de 2009, e a 

arrendatária ainda não esgotou o prazo de 120 dias mencionado no parágrafo que antecede, parece-

nos, salvo melhor opinião que nada obsta, do ponto de vista estritamente legal, ao deferimento da 

pretensão da peticionante.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se acrescenta que a Senhora Dona Maria do Carmo Teles de Lemos tem o pagamento das 

rendas em dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aceitar a denúncia do contrato, nos termos propostos. ========================== 

141 – 130/999/000 – AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO EM ARCOZELO DO CABO – 

Situação de emergência =============================================== 

========== Na sequência de um incêndio ocorrido em Maio de 2008, na habitação do 

Senhor HELDER SILVA, sita na localidade de Arcozelo do Cabo, presente reunião a 

Informação n.º 20/DASC/2009, datada de 11 do corrente mês, da DIVISÃO DE ACÇÃO 
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SOCIAL E CULTURAL, do seguinte teor: “1 - Em Maio do ano transacto, a habitação de Helder 

Silva ficou destruída em consequência de um incêndio originado por um curto-circuito. ------------------ 

----- Sendo uma pessoa com precários recursos económicos, a intervenção efectuada foi no sentido de 

ser encontrada resposta para realojamento imediato de preferência no meio onde residia e concertar 

uma acção com a instituição que lhe prestava o Serviço de Apoio Domiciliário, com vista a facultar-lhe 

roupa, utensílios e equipamento doméstico. Por sua vez a população mobilizou-se igualmente neste 

último aspecto, na aquisição de roupa. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Por intervenção concertada entre estes serviços e a Junta de Freguesia, Helder Silva foi 

provisoriamente alojado numa habitação, pertencente a Armindo Matos, residente em Amadora, que a 

cedeu a título gracioso, não pretendendo qualquer pagamento de renda, na altura. ---------------------- 

----- 2- Com vista a que se procedesse à reparação da habitação foi efectuado um estudo prévio da 

intervenção, pelo Eng.º João Pedro, descrito na informação n.º JP/30/DOM/08. --------------------------- 

----- A reparação desta habitação seria enquadrada no âmbito do Programa Recupera, dado tratar-se 

de uma pessoa com precárias condições económicas. ------------------------------------------------------- 

----- No entanto o valor orçamentado para as obras de reparação da habitação é superior ao previsto 

no Regulamento deste programa. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Qualquer solução alternativa levaria a que Helder Silva saísse da sua habitação, o que agravaria 

os seus problemas de saúde. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por sua vez, Helder Silva sugeriu que a Câmara Municipal, fizesse a aquisição da habitação e 

efectuasse as respectivas obras, cedendo-lhe em contrapartida a ocupação da habitação a título 

gratuito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esta proposta poderá ser uma solução para o enquadramento legal desta situação, dado que com 

a aquisição da habitação, pela Câmara Municipal e após as respectivas obras de recuperação, esta seria 

utilizada pelo actual proprietário, enquanto dela necessitasse e posteriormente poderia ser utilizada 

para eventual resposta a situação de carência habitacional, no âmbito do arrendamento social.---------- 

----- Desta forma, sou de parecer que esta proposta, sendo viável, possibilitaria ir de encontro á 

vontade manifestada por Helder Silva, permanecendo este no meio onde vive há já alguns anos, numa 
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habitação com as adequadas condições de habitabilidade, e posteriormente poderá ser dada resposta 

de realojamento a outro agregado familiar que dela careça. ------------------------------------------------ 

----- Com vista a avaliação dos encargos resultantes com esta aquisição, cumpre informar que se 

perspectiva, de acordo com a informação prestada pelo Eng.º João Pedro (JP/30/08), um custo de € 17 

000,00 (dezassete mil euros) para as obras de reparação da habitação. ----------------------------------- 

----- 3 – Como Hélder Silva foi realojado numa habitação, cedida a titulo gracioso, por um período que 

se supunha ser no máximo de quatro meses e dado que o processo sofreu atrasos e esta cedência se 

tem prolongado, sou de parecer que deveria ser equacionado um pagamento desta utilização aos 

respectivos proprietários, compensando-os por eventuais danos decorrentes da mesma. -----------------  

Sendo que o valor de uma renda na mesma localidade e para uma habitação nas mesmas condições 

seria de € 50,00 (cinquenta euros mensais), o pagamento seria o correspondente aos doze meses de 

ocupação e mensalmente até que fosse concretizado o realojamento. -------------------------------------- 

----- Em anexo segue caracterização da situação sócia económica de Helder Silva”. ---------------------- 

----- A referida informação vem acompanhada de uma caracterização social do referido 

proprietário, bem como de duas Informações do Técnico Superior, Eng.º Civil, JOÃO 

PEDRO MARQUES RODRIGUES, com os n.ºs JP30/DOM/2008 e JP45/DOM/2008, 

datadas de 27 de Junho e 10 de Novembro, de 2008. ---------------------------------------------- 

----- 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 0303/07010307, onde, em 14 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 23.649,00 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e 

nove euros) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.1., código 04 e n.º 

20/2009, com a dotação de € 20.000,00 (vinte mil euros), tendo sido feita a nota de cabimento com o 

n.º 932, no valor de € 17.000,00”. ---------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, 

assumindo directamente os encargos referentes às obras de reparação da referida 

habitação, na condição do proprietário transferir a titularidade da mesma para a Câmara 

Municipal, tendo em vista a sua conversão em habitação social. -------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, assumir o pagamento das rendas 

com o valor mensal de € 50,00 (cinquenta euros), para um período provável de doze 

meses, com início em Janeiro do corrente ano. ===============================  

“Tesouraria” 

142 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 19, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 488.578,79 

(quatrocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e oito euros e setenta e nove 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. € 403.372,05 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €   85.206,74 

                                                                               TOTAL ....... € 488.578,79 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

143 – 310/301/025 – BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO RURAL ALVITE-SEVER – Minuta 

do contrato – Aprovação =============================================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

06 do corrente mês, exarada a folhas 107, ponto 095, deste livro de actas, em que foi 

deliberado adjudicar à empresa MONTALVIA CONSTRUTORA, S.A., a empreitada 

supra citada, no montante de € 120.677,66 (cento e vinte mil, seiscentos e setenta e 

sete euros e sessenta e seis cêntimos), presente à reunião o Despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, datado de 19 de Maio, último, que acompanha a minuta do 

referido contrato, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, com vista à sua ratificação, nos termos do disposto no nº. 3, do artigo 

68º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. ------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor 

Presidente, que aprova a minuta do referido contrato. ========================== 

144 – 310/301/025 – BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO RURAL SOUTOSA-S.MARTINHO 

– Minuta do contrato – Aprovação ======================================= 

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

06 do corrente mês, exarada a folhas 108, ponto 096, deste livro de actas, em que foi 

deliberado adjudicar à empresa MONTALVIA CONSTRUTORA, S.A., a empreitada 

supra citada, no montante de € 117.914,28 (cento e dezassete mil, novecentos e catorze 

euros e vinte e oito cêntimos), presente à reunião o Despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, datado de 19 de Maio, último, que acompanha a minuta do referido contrato, 

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

com vista à sua ratificação, nos termos do disposto no nº. 3, do artigo 68º., da Lei nº. 
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169/99, de 18 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor 

Presidente, que aprova a minuta do referido contrato. ========================== 

145 - 310/302/174 - BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS EM ALVITE – RUA DO OUTEIRO E SUAS 

INTERSECÇÕES – Plano de segurança e saúde – Aprovação ================== 

========== Oriundo da firma LOPES & IRMÃOS, LDA, presente à reunião o ofício com 

a referência n.º 77, datado de 21 de Abril do corrente ano, registado nesta Câmara sob o 

n.º 3455, em 27 do mesmo mês, com o seguinte teor: “Vimos pelo presente enviar a V. Ex.ª o 

Plano de Segurança e Saúde para sujeitar a aprovação da empreitada supra mencionada”. -------------- 

---------- Relativamente a este assunto o Chefe da Divisão de Obras Municipais, 

Engenheiro Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, prestou a informação n.º 

37/DOM/2009, datada de 28 de Abril do corrente ano, com o seguinte teor: “Relativamente 

ao assunto em epígrafe, estes serviços são de opinião que o P.S.S., só agora entregue pela 

adjudicatária, ontem dia 27/04/2009, por estar elaborado de forma aceitável tendo em vista a 

constituição de um dos elementos base para garantir as condições mínimas de segurança e higiene no 

estaleiro correspondente, encontra-se em condições de merecer a aprovação do Dono de Obra”. -------- 

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

segurança e saúde. ==================================================== 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

146 - 310/300/104 - 310/300/226 - EXECUÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO E 

RESIDUAIS DE CASTELO – Trabalhos a mais ============================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

28 de Janeiro, último, exarada a folhas 55, ponto 49, do livro de actas 136, em que foi 

deliberado solicitar ao Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, para, no prazo de dez 

dias, se pronunciar sobre a necessidade dos trabalhos a mais, no contexto lógico, 

técnico e funcional da obra, presente novamente à reunião o respectivo processo 

acompanhado da informação n.º 77/DA/09, datado de 29 de Abril, último, do Chefe da 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA, com o seguinte teor: “Em 28 de Janeiro do corrente ano, a 

Câmara Municipal deliberou solicitar ao Senhor Engenheiro Civil JOÃO PINTO CARDOSO, que, no prazo 

de dez dias, informasse sobre a necessidade de execução dos trabalhos a mais na obra referida em 

epígrafe, no contexto lógico, técnico e funcional. ------------------------------------------------------------- 

----- Para o efeito, foram feitas sucessivas notificações ao referido técnico – cf. ofícios nºs. 441, 719, 

1048, 1244 e 1346, datados de 03, 11 e 20 de Fevereiro, 4 e 10 de Março, respectivamente – e até à 

data, não foi dada qualquer resposta objectiva à deliberação do Executivo. -------------------------------- 

----- Juntam-se em anexo cópias dos ofícios/notificações, bem como das comunicações remetidas pelo 

Senhor Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, no âmbito deste processo”. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um último prazo de 

dez dias, após notificação, para que o referido técnico informe quais as razões de 

carácter técnico, que terão motivado a realização dos referidos trabalhos a mais. ===== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

147 - 310/302/430 - ARRANJO URBANÍSTICO DA AVENIDA 25 DE ABRIL E RUA DR. 

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

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

========== Oriundo do Senhor ALBERTO LOUREIRO FERNANDES, residente nesta 
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Vila, presente à reunião uma carta, datada de 16 de Abril, último, registada nesta 

Câmara sob o n.º 3237, em 20 do mesmo mês, com o seguinte teor: “Alberto Loureiro 

Fernandes, casado, com a actividade de Café – Restaurante sito na Avª. 25 de Abril, n.º 68, 3620 – 304 

Moimenta da Beira, contribuinte fiscal n.º 162 844 379, vem solicitar mais uma vez a V.Exa ajuda por 

estragos verificados no estabelecimento por más condições atmosférica que são de já Vosso 

conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre os estragos já participados à Câmara Municipal em contactos por cartas enviadas ao Sr. 

Presidente, já reparei a máquina de descascar batatas aonde tive uma despesa de 380,00 €, tive a Sala 

de Almoços fechada para limpezas durante um dia inteiro e tenho que a fechar novamente para 

proceder a pinturas, situação esta que já se arrasta desde o início de Dezembro do ano findo. ----------- 

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

ao longo de quase meio ano, causando diversos transtornos ao desenvolvimento da minha actividade 

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

verificados foram causados por obras feitas na Avª. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, 

conforme é do Vosso conhecimento”. -------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação n.º 36/DOM/2009, datada de 27 de Abril, último, com o seguinte 

teor: “Relativamente ao assunto em epígrafe e após visita ao local de uma equipa técnica de estes 

serviços, verificou-se o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------ 

----- - Reparação das tintas de paramentos das paredes interiores da sala reservada para petiscos: ----- 

----- 55,0 m2 x 6,00 € = 330,00 €; --------------------------------------------------------------------------- 

----- Raspagem + Fornecimento e aplicação de primário: ---------------------------------------------------- 

----- 55,0 m2 x 4,0 € = 220,00 €; ----------------------------------------------------------------------------- 

----- - Reparação de descascadora de batatas, de acordo com descrição e justificação dada pelo 

requerente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 390,00 € --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Total de 940,00 € + IVA à taxa legal em vigor. “ ------------------------------------------------------ 

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

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

económica 0302/07010401, onde, em 5 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 820.349,59 

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

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

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Engenheiro Civil, 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, na qualidade de fiscal da obra, que confirme 

a origem dos problemas reclamados, bem como a forma de os resolver definitivamente.  

148 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Proposta para Procedimento de Ajuste Directo ou Concurso Público – 

Aprovação ========================================================== 

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

reunião a informação n.º 41/DOM/2009, datada de 12 do corrente mês, que nesta acta 

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

do programa de procedimento e caderno de encargos, segundo a qual, e pelos motivos 

apontados, propõe a adopção do procedimento de ajuste directo, ao abrigo do Decreto-

Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro, com um valor base no montante de € 2.451.760,96 

(dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta euros e 

noventa e seis cêntimos). Mais informa que cabe à Câmara Municipal a escolha do 



 FlFlFlFl.172 
______________ 

 
                                                           09.05.20 

 
Liv º .  137L iv º .  137L iv º .  137L iv º .  137     

                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 

                                                                   

 

procedimento, concurso público ou ajuste directo, referindo, no entanto, que a escolha 

do procedimento de ajuste directo permite praticar prazos mais curtos, para além da 

possibilidade da negociação prevista nos termos do disposto no n.º 2, do art.º 115,º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e na necessidade imperiosa de cumprir o 

calendário de execução física imposto pela entidade financiadora, no âmbito do PORN – 

ON 2, O Novo Norte. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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, em 15 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 1.143.602,56 

(um milhão, cento e quarenta e três mil, seiscentos e dois euros e cinquenta e seis cêntimos), estando 

o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.1.1., com o código 02 e número 

de projecto 8/2009, com a dotação de € 500.000,00 (quinhentos mil euros)”. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do conteúdo da informação técnica 

atrás referida, e deliberou, por unanimidade, considerar este investimento como eixo 

prioritário, nos termos do artigo 1.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 34/2009, de 06 de 

Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Para o efeito, mais foi deliberado, e também por unanimidade: ----------------------------- 

1. Aprovar o projecto de execução da empreitada referente à construção do Centro 

Escolar de Moimenta da Beira; ---------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprovar o caderno de encargos (condições gerais), a estimativa orçamental, e o 

respectivo convite; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Adoptar o procedimento de ajuste directo para formação do respectivo contrato, de 
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acordo com o previsto nos n.ºs 2 e 7, da citada disposição legal; -------------------------------- 

4. Aprovar o preço base de € 2.451.760,96 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um 

mil, setecentos e sessenta euros e noventa e seis cêntimos); ------------------------------------ 

5. Aprovar como critérios de adjudicação os seguintes: --------------------------------------------- 

a) Valor da proposta – 70%; -------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prazo de execução – 30%. ------------------------------------------------------------------------------ 

6. Autorizar a possibilidade de negociação, prevista no n.º 2, do artigo 115.º, do Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, no âmbito do fornecimento do mobiliário e do material 

didáctico e informático, bem como na compatibilização dos arranjos exteriores; ------------- 

7. Aprovar o prazo máximo de 450 dias para a execução da empreitada; --------------------- 

8. Convidar as seguintes entidades a apresentar proposta: ---------------------------------------- 

a) Eusébios, S.A., de Amarante; --------------------------------------------------------------------------- 

b) Somague, de Sintra; --------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Monte Adriano, S.A., da Póvoa do Varzim; ---------------------------------------------------------- 

9. Nomear o seguinte Júri que conduzirá o procedimento: ----------------------------------------- 

Presidente: JORGE DE JESUS COSTA, Vereador em Regime de Tempo Inteiro; ---------- 

Vogais Efectivos: EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, Engenheiro Civil, que 

substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e OLGA MARINA DA 

FONSECAZ SANTOS, Arquitecta; ------------------------------------------------------------------------  

Vogais Suplentes: JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, Engenheiro Civil e SÍLVIA 

ALEXANDRA VIEIRA OLIVEIRA, Arquitecta. ---------------------------------------------------------- 
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10. Tornar pública esta deliberação, nos termos e para efeitos de cumprimento do 

disposto no n.º 1, do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 34/2009, de 06 de Fevereiro. ======= 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

149 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

de actas 123, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 

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

identificam, ”PROCESSO SIMPLES DEFERIDOS”, “PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA INDEFERIDA”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS” e 

“PROJECTOS DE ARQUITECTURA 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 e 

indeferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- AMÂNDIO CORREIA SANTOS, para construção de arrumos agrícolas, com a área 

de 21 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Cepo”, Freguesia de Peva, 

a que se refere o Proc.º n.º 45.09; ------------------------------------------------------------------------ 
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----- IDALINA CORREIA DOS SANTOS, para construção de arrumos agrícolas, com a 

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

Peva, a que se refere o Proc.º n.º 46.09; ---------------------------------------------------------------- 

----- ROSALINA DE JESUS, para alargamento de uma porta, que pretende levar a efeito 

na Rua da Marquesa, na localidade e Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 

64.09; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA DA LUZ RODRIGUES, para construção de arrumos agrícolas com a área de 

45m2, que pretende levar a efeito na Travessa do Rego, na localidade e Freguesia de 

Peravelha, a que se refere o Proc.º n.º 69.09. ---------------------------------------------------------  

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA INDEFERIDA: =========================== 

----- ISABEL SEIXAS CARDOSO, para construção de uma moradia, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado “Chão Preto - Alto da Portela”, Freguesia de Leomil, a que 

se refere o Proc.º n.º 4.09, com base na informação técnica n.º 70-OS/DPOM/09. -------- 

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

----- DANIEL FERNANDO GOMES XAVIER, para construção de um anexo, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Codeçais”, na Freguesia de Paradinha, a 

que se refere o Proc.º n.º 68.04; --------------------------------------------------------------------------- 

----- AGOSTINHO SANTOS, para reaprovação do projecto de arquitectura, relativamente 

à construção de um armazém, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Tapada 

Podre”, na localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 

180.06; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- BELMIRA ANA DOS SANTOS RODRIGUES DAMAS, para adaptação de um 

estabelecimento comercial para salão de estética, sito no bloco 1, fracção F, Rés-do-

Chão, no lugar denominado “Sarzeda”, na Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º n.º 221.07; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ SOARES DA SILVA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Mártir”, na localidade de Arcozelo da Torre, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 263.08; ------------------------------------- 

----- SÉRGIO AGOSTINHO BOTICA GOMES, para reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar e construção de anexo, que pretende levar a efeito na Rua do 

Forno, Freguesia de Sarzedo, a que se refere o Proc.º n.º 15.09; ------------------------------- 

----- RITA ISABEL DO CORGO TEIXEIRA DIAS, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Beira Paradinha”, 

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 58.09. -------------------------- 

PROJECTOS DE  ARQUITECTURA DEFERIDOS COM CONDICIONANTES: ======= 

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

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

que se refere o Proc.º n.º 208.08, devendo a requerente entregar a Certidão do Registo 

Predial, aquando dos projectos de engenharia de especialidades; ------------------------------ 

----- INOBUR IRMÃOS ASSOCIADOS, LD.ª, para construção de um edifício habitacional 

e comercial, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Rebolal”, Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 3.09, devendo o requerente entregar o original da 



 FlFlFlFl.177 
______________ 

 
                                                           09.05.20 

 
Liv º .  137L iv º .  137L iv º .  137L iv º .  137     

                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 

                                                                   

 

Certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial; ------------------------------------------- 

----- JOSÉ AMANDIO DE SOUSA OLIVEIRA, para legalização e alteração de uma 

habitação, que pretende levar a efeito na Rua da Carragosa, na localidade e Freguesia 

de Nagosa, a que se refere o Proc.º 57.09, devendo o requerente entregar os 

pormenores da construção em falta, aquando da entrega dos projectos de engenharia de 

especialidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

referem os pontos seguintes estão relacionados com as decisões do indeferimento por si 

proferidas, no âmbito da competência a que se refere o ponto 149, desta acta. ======= 

150 – 360/337/4.09 - OBRAS PARTICULARES – Informação Prévia – Construção de 

uma moradia unifamiliar =============================================== 

========== Oriundo da Senhora ISABEL SEIXAS CARDOSO, presente à reunião o 

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

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

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

relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no 
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lugar denominado “Chão Preto”, Alto da Portela, Freguesia de Leomil. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que: -------------------------------------------------------------------- 

1) Existem infra-estruturas junto à parcela onde se pretende edificar esta habitação; ------ 

2) O prédio, em causa, possui uma área de 12.300 m2; -------------------------------------------- 

3) Existem várias construções nas proximidades, a menos de 50 metros; --------------------- 

4) A Câmara propôs a integração de todo o perímetro urbano da Portela, no Plano de 

Urbanização e na revisão do Plano Director Municipal, a mesma deliberou, por 

unanimidade, aprovar a informação prévia. ================================== 

151 – 360/338/31.09 - OBRAS PARTICULARES – Processo simples – Construção de 

arrumos agrícolas, com área de 45m2 – Recurso =========================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL PEREIRA PIMENTA, presente à reunião o 

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

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

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

relativamente à construção de uns arrumos agrícolas, com a área de 45m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Vale”, Freguesia de Leomil. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de um local onde existem algumas casas 

edificadas e que nesta parcela, em concreto, existe uma habitação licenciada há vários 

anos, a Câmara deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso, aprovando a 

pretensão e emitir o respectivo alvará de licença de construção. ================== 

REGRESSO À REUNIÃO: ============================================== 
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========== Resolvidos os dois assuntos precedentes, o referido Vereador regressou à 

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

152 – 360/337/12.08 – 380/374/000 – 320/316/000 - OBRAS PARTICULARES – 

Informação Prévia – Construção de uma avicultura ========================= 

========== Oriundo do Senhor PAULO RODRIGUES ANDRADE, presente à reunião o 

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

----- “ Na qualidade de cidadão da freguesia de Paradinha e de acordo com uma reunião da população 

da freguesia, não me querendo substituir aos órgãos competentes da mesma, uma vez que são os 

únicos que não fazem parte do movimento solicito em meu nome e em nome dos demais cidadãos que 

essa Câmara Municipal solicite ao Ministério do ambiente, ou a mesma mande fazer um estudo de 

impacto ambiental á já referida implantação. ----------------------------------------------------------------- 

----- Lembramos V. Ex.ª que no mesmo devem ser estudados os lençóis freáticos bem como o impacto 

dos cheiros na zona industrial. ---------------------------------------------------------------------------------  

----- Relembramos que 80% da água passa nesse local e existem cerca de 8 minas ou mais e ainda 

uma captação de água que por siso torna inviável a construção do referido aviário. Lembramos também 

a necessidade de o proprietário fazer prova legal da propriedade dos terrenos a utilizar, uma vez que 

sabemos que há terrenos que estão no projecto que os seus proprietários ausentes nada souberam do 

que se está a passar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apenas pretendemos que ninguém seja afectado, pois nada temos contra o empresário ....” ------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aguardar que o promotor 

apresente o respectivo projecto de arquitectura, nos termos legais. -----------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, remeter as preocupações ora 

manifestadas aos Ministérios do Ambiente e da Agricultura, no âmbito da emissão dos 

respectivos pareceres. ================================================== 
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153 – 360/338/668.94 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Alterações ao projecto inicial de uma habitação unifamiliar – Ampliação ======== 

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

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

PALMIRA DA ENCARNAÇÃO FERNANDES NASCIMENTO, relativamente à ampliação 

e alterações ao projecto inicial de uma habitação, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado “Areal”, Freguesia de Alvite, presente à reunião os projectos de 

especialidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 102-RJ/DPOM/09, 

datada de 27 de Abril, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável, devendo os serviços administrativos entregar ao requerente, um exemplar do 

projecto de redes prediais de águas e esgotos e águas pluviais, devidamente carimbado, 

no acto do levantamento do alvará de licença de construção. ------------------------------------ 

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

especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção, devendo os 

serviços administrativos entregar ao requerente um exemplar do projecto de redes 

prediais de águas e esgotos e águas pluviais, devidamente carimbado, no acto do 

levantamento do respectivo alvará de licença de construção. ===================== 

154 – 360/337/359.04 – OBRAS PARTICULARES – Transformação de um ovil em 

aviário e sua ampliação – Definição dos procedimentos para alteração de 
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caducidade e para a renovação de alvará de licença de construção ============= 

========== Oriundo do Senhor SIDÓNIO DE JESUS RIBEIRO, presente à reunião o 

seguinte pedido: -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- “ ... venho pelo presente, solicitar a REAPROVAÇÃO/REAPRECIAÇÃO do projecto de construção de 

aviário em “Fraguiça” – Alvite, pertença do requerente supracitado. ---------------------------------------- 

..... Por motivos de natureza económica e dado que a construção está a ser executada por 

administração directa, implica uma construção morosa. -----------------------------------------------------  

----- Tendo em conta os motivos mencionados a obra não foi executada dentro do período de licença e 

a mesma caducou. Assim solicita-se a reaprovação de projecto e posteriormente a emissão de alvará de 

licença de construção”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 104-RJ/DPOM/09, 

datada de 28 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer no 

sentido da Câmara declarar a caducidade das licenças, com audiência prévia do 

interessado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara se inclina para declarar a caducidade dos 

respectivos alvarás de licenças, a mesma deliberou, por unanimidade, proceder à 

audiência prévia do interessado, nos termos legais. ============================ 

155 – 360/338/270.01 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar ===================== 

========== Oriundos do Senhor JOSÉ MANUEL BASTOS LOUREIRO, presentes à 
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reunião os projectos de especialidades, relativamente à reconstrução e ampliação de 

uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Fundo do 

Outeiro”, Freguesia de Leomil. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 100-RJ/DPOM/09, 

datada de 27 de Abril, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável, devendo os serviços administrativos entregar ao requerente, um exemplar do 

projecto de redes prediais de águas e esgotos e águas pluviais, devidamente carimbado, 

no acto do levantamento do alvará de licença de construção. ------------------------------------ 

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

especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção, devendo os 

serviços administrativos entregar ao requerente um exemplar do projecto de redes 

prediais de águas e esgotos e águas pluviais, devidamente carimbado, no acto do 

levantamento do respectivo alvará. ======================================== 

156 – 360/338/398.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Alterações ao projecto de arquitectura inicial – CAE 28120 – Fabricação de portas, 

janelas e elementos similares em metal Industria Tipo 3 ====================== 

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

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

MOIMENTALFER – SERRALHARIA CIVIL, LIMITADA, relativamente à alteração do 

projecto de arquitectura inicial CAE 28120, fabricação de portas, janelas e elementos 
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similares em metal – Industria Tipo 3, que pretende levar a efeito nos lotes n.ºs 14 e 15, 

no loteamento a que se refere o alvará n.º 01/98, sito no Parque Industrial, Freguesia de 

Moimenta da Beira, presente à reunião a resposta, por escrito, em que, pelos motivos ali 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º105-RJ/DPOM/09, 

datada de 29 de Abril, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável, devendo a requerente entregar os respectivos projectos de especialidades. --- 

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

projecto de arquitectura inicial, devendo a requerente apresentar os respectivos 

projectos de especialidades. =============================================  

157 – 360/338/101.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de engenharia de 

especialidades – Construção de uma habitação unifamiliar e anexo ============ 

========== 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 

LUIS GUILHERME DE MORAIS FERREIRA, relativamente à construção de uma 

habitação unifamiliar e anexo, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Penedo 

Gordo”, Freguesia de Leomil, presente à reunião o processo, acompanhado dos 

elementos em falta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 107-RJ/DPOM/09, 
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datada de 11 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável, devendo os serviços administrativos entregar um exemplar do projecto de 

redes prediais de águas e esgotos e águas pluviais, devidamente carimbado, no acto do 

levantamento do alvará de licença de construção. --------------------------------------------------- 

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

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

devendo os serviços administrativos entregar um exemplar do projecto de redes prediais 

de águas e esgotos e águas pluviais, devidamente carimbado, no acto do levantamento 

do respectivo alvará. =================================================== 

158 – 360/343/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização e conservação do 

edificado – Vistoria de utilização e conservação de edifícios – Resposta ======== 

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

28 de Janeiro, último, exarada a folhas 81, ponto 065, do livro de actas 136, em que foi 

deliberado, conceder um prazo de 90 (noventa) dias, ao Senhor VIRGÍLIO CÁSSIO para 

que proceda à reabilitação de uma habitação e anexo, sita na Rua General Humberto 

Delgado, n.º 26, Bairro do Aguiar, 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. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não accionar o procedimento 

nos termos do disposto nos artigos 12.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 

de Agosto, por falta de condições financeiras. --------------------------------------------------------- 
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----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, considerar o proprietário 

responsável por quaisquer danos que possam ocorrer sobre os locatários ou outras 

pessoas e bens. ====================================================== 

159 – 360/347/5.83 – OBRAS PARTICULARES – Alteração à operação de 

loteamento com o alvará n.º 5A/83 – Abrunhais – Leomil, de acordo com o disposto 

no n.º 1 do art.º 27.º do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pela 

Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro ======================================== 

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

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

FERNANDO DELGADO DO NASCIMENTO, relativamente à alteração à operação do 

loteamento com o alvará n.º 5 A/83, sito no lugar denominado “Abrunhais”, Freguesia de 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 72-OS/DPOM/09, 

datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o promotor da alteração do 

loteamento poderá requerer a operação pretendida, que deve ser formalizada nos 

termos legais e condicionada à assunção da realização das infraestruturas em falta. === 

160 – 360/347/3.89 – OBRAS PARTICULARES – Alteração à operação de 

loteamento urbano com o Alvará n.º 4/96, emitido em 17 de Setembro de 1996 ==== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

11 de Fevereiro, último, exarada a folhas 121, ponto 101, do livro de actas 136, em que 

foi deliberado “aprovar as alterações e emitir o respectivo alvará em conformidade, bem como 

efectuar o pagamento da compensação em numerário, à semelhança do que terá que ser feito para a 

área de 59 m2, não cedida, que se destinava a espaços verdes de utilização colectiva, bem como a área 

de 79 m2, destinada a equipamentos de utilização colectiva, o que perfaz um total de 138m2”, 

relativamente à alteração da operação de loteamento que o Senhor MANUEL GOMES 

DE MATOS, pretende levar a efeito no lugar denominado “Campo”, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, presente à reunião um requerimento do seguinte teor: ------------------- 

----- “... no seguimento da informação 20-OS/DPOM/09, declarar que concorda com o pagamento 

compensatório dos 59m2 resultante dos espaços verdes não cedido, mas que em relação aos 79m2 

destinados a equipamentos não concorda com a obrigatoriedade de pagamento visto s lotes com 

aumento do índice construtivo constantes deste loteamento não foram obrigados a pagar tal 

compensação e existem efectivamente 3 estacionamentos no exterior do lote e os restantes 

estacionamentos situar-se-ão na cave da construção”. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar aos Técnicos da 

DPOM – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município para analisarem este 

caso, de acordo com as situações adjacentes. ================================ 

161 – 360/347/2.06 – OBRAS PARTICULARES – Obras de Urbanização – Projecto 

de infra-estruturas – 1.ª Fase – Cálculo do valor da caução – Na sua totalidade 

devido à ligação das infra-estruturas aos colectores públicos ================= 

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

25 de Fevereiro, último, exarada a folhas 172, ponto 146, do livro de actas 136, em que 
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foi deliberado “... 1. Assumir a execução das infra-estruturas e construção do arruamento, que 

permite a ligação do loteamento do Sr. Camilo Cardoso ao promotor, concertando o plano de e a 

solução técnica, com o loteador do terreno adjacente; 2. Compreendendo a intenção de harmonizar o 

revestimento do passeio, admitir que os mesmos sejam pavimentados em calçada de granito;3. 

Autorizar a solução proposta, ao nível da instalação da rede de saneamento, no sentido da inserção dos 

ramais de ligação serem efectuados por forquilhas;4. Solicitar à requerente a apresentação do projecto 

de rede de gás, conforme exigido a todos os loteamentos; 5. Isentar a requerente da apresentação do 

projecto de acessibilidades, recomendando, no entanto, que, durante a execução da obra, seja 

articulado, com os serviços Técnicos da Câmara, um adequado plano de mobilidade; 6. Solicitar à 

requerente a apresentação da estimativa orçamental, aprovada pela PT Comunicações, S.A”, 

relativamente às obras de urbanização e projecto de infra-estruturas referente à 

operação de loteamento que a firma CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LD.ª, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Monte do Facho ou Nozedo”, Freguesia de 

Leomil, presente à reunião o processo, acompanhado dos elementos em falta, em que, 

pelos motivos ali descritos, solicita a aprovação. ----------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 109-RJ/DPOM/09, 

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

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

favorável com condicionantes. ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, permitir que as 3 (três) 

habitações não sejam abastecidas pela rede de instalação de gás, e que o valor final da 

garantia bancária/seguro caução, pela execução das infra-estruturas, a apresentar pela 
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firma requerente, corresponda a um valor de € 112.439,80 (cento e doze mil, 

quatrocentos e trinta nove euros e oitenta cêntimos). ----------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que a firma requerente deverá, 

junto da DRE – Direcção Regional de Economia do Norte, tratar todos os procedimentos 

legais correspondentes à rede de gás. ======================================   

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Habitação” 

162 – 370/391/000 – INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA – 

Programa PROHABITA – Acordo de Colaboração =========================== 

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

n.º 180241, datado de 14 do corrente mês, informando que a candidatura destinada ao 

realojamento de dezoito agregados familiares, no Bairro da Formiga, em Moimenta da 

Beira, mereceu aprovação do Senhor Secretário de Estado do Ordenamento do 

Território e das Cidades, pelo que remete a minuta do respectivo Acordo de 

Colaboração, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela ficam a fazer 

parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os termos e condições 

do referido Protocolo, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua assinatura. == 

“Turismo” 

163 – 620/621/100; 020/030/000 – TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, 

ER – Protocolo de Colaboração ========================================= 
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========== Oriundo da Entidade de Turismo referenciado em epígrafe, presente à 

reunião um “e-mail”, datado de 27 de Fevereiro, último, informando que na sequência da 

adesão deste Município à Candidatura Conferência Internacional de Turismo no Douro, 

junto envia, para aprovação, o Protocolo de Cooperação e Contrapartidas (direitos e 

obrigações), que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela ficam a fazer 

parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os termos e condições 

do referido Protocolo, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua assinatura. == 

“Cultura” 

164 – 710/999/000; 020/030/000 – JARDIM ZOOLÓGICO E DE ACLIMAÇÃO EM 

PORTUGAL, S.A. – Protocolo =========================================== 

========== Oriundo do Jardim Zoológico referenciado em epígrafe, com sede em 

Lisboa, presente à reunião um e-mail, datado de 3 de Abril, último, acompanhado de 

uma minuta de Protocolo, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

ficam a fazer parte integrante, para aprovação, com o objectivo de proporcionar a um 

grande número de pessoas, membros de entidades ou instituições carenciadas a 

possibilidade de visitar aquele espaço. ------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os termos e condições 

do referido Protocolo, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua assinatura. == 

“Instrução” 

165 - 710/714/700 – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA 
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BEIRA – Cursos de Educação e Formação (CEF), nível II, tipo 2 e 3 -  Instalação e 

Reparação de Computadores e Electricidade de Instalações – Parecer favorável – 

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

========== Oriundo do Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira, 

presente à reunião o ofício com o número 798, datado de 24 de Abril, último, solicitando 

parecer favorável à realização dos seguintes Cursos de Educação e Formação (CEF), 

nível II, tipo 2 e 3: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Instalação e Reparação de Computadores: Saída Profissional – Instalador/a de 

Computadores”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Electricidade de Instalações: Saída Profissional – Electricista de Instalações”. -------- 

----- O assunto obteve o seguinte Despacho do Senhor Presidente da Câmara: -------------

------ “Emita-se parecer favorável à Câmara Municipal para ratificação”. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido Despacho. = 

166 - 710/714/700 – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Curso Profissional de Técnico de Comércio e de Técnico de Electrónica, 

Automação e Computadores – Parecer favorável – Ratificação ================ 

========== Oriundo do Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira, 

presente à reunião o ofício com o número 801, datado de 24 de Abril, último, solicitando 

parecer favorável à realização dos seguintes Cursos de Formação Profissionais - Nível 

Secundário: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- “Curso Profissional de Técnico de Comércio: Saída Profissional – Técnico/a de 
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Comércio”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Curso Profissional de Técnico Electrónica, Automação e Computadores: Saída 

Profissional – Técnico de Electrónica e Automação de Computadores.”------------------------ 

----- O assunto obteve o seguinte Despacho do Senhor Presidente da Câmara: ------------- 

----- “Emita-se parecer favorável à Câmara Municipal para ratificação”. ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido Despacho. = 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara, Vereadores e por 

mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente distribuída, 

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

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

18H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

O SECRETÁRIO, 


