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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E CINCO DE OUTUBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E SEIS =========================================== 

ACTA Nº. 23/06  

========== Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro do ano de dois mil e seis, 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, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA 

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

qualidade de Presidente da Câmara e os restantes 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 nº. 123, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a todos os 

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

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

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

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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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, JORGE DE JESUS COSTA, por se encontrar doente.  

01 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

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

========== A Vereadora, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, solicitou 

autorização para se ausentar da reunião, não participando na discussão do ponto 

seguinte, por considerar que o mesmo não diz respeito ao Município de Moimenta da 

Beira. ============================================================== 

001 – 020/015/000 – CÂMARA  MUNICIPAL DE SERNANCELHE  - Abertura do ano 

Escolar =============================================================                                                                                   

========== Proveniente da Câmara Municipal de Sernancelhe, presente à reunião o 

ofício com a referência C7.1/4983, datado de 04 do corrente mês, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, acompanhado da  

comunicação que foi distribuída à Imprensa no dia 2 de Outubro, último, a desmentir as 

declarações da Sra. Directora Regional de Educação do Norte e solicitando a sua 

demissão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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



 FlFlFlFl.3 
______________ 

 
                                                           06.10.25 

 
Liv º .  127L iv º .  127L iv º .  127L iv º .  127     

                MUNI CÍPIO DE MOIME NTA DA BEIRA  
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

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

                                                                   

 

002 – 020/015/008 –  PARTIDO POLÍTICO “NOVA DEMOCRACIA” ==============                           

========== Proveniente da Partido Político referenciado em epígrafe, presente à 

reunião o ofício sem  referência, datado de 21 de Setembro, último, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante,  expressando a 

sua opinião no sentido de ser organizada uma Marcha pelo “Interior”. --------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, tendo o Vereador, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, considerado importante e meritória a proposta 

apresentada. ========================================================= 

003 - 020/023/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Envio do Relatório do XVI Congresso da ANMP e da Resolução do Conselho Geral  

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

Relatório do XVI Congresso da ANMP, que vem acompanhado da Resolução do 

respectivo Conselho Geral,  que nesta acta se consideram integralmente transcritos e 

dela ficam a fazer parte integrante, relativamente à nova Lei das Finanças Locais. --------- 

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

004 – 020/023/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Proposta da Rede de Serviços de Urgências =============================== 

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

ofício com a referência  nº. 1584/2006-LR, datado de 17 do corrente mês, a informar 

que, caso este Município pretenda reunir com a Comissão Técnica responsável da 

requalificação dos serviços de urgências, deverá solicitar ao Chefe de Gabinete de Sua 
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Excelência, a Secretária de Estado Adjunta e da Saúde. -------------------------------------------

------ A propósito, o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, 

apresentou um relatório sobre a sua participação na reunião da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, realizada no dia 16 do corrente mês, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde dá conta do 

ponto da situação sobre a referida Proposta da  Rede de Serviços de Urgências. ---------- 

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA                                                                                           

005 – 110/195/003 -  ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO SUL – 

Aprovação dos novos estatutos – Assembleia Municipal  - Comunicação da 

deliberação ========================================================= 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 23, 

datado de 29 de Setembro, último, acompanhado do ponto da acta, parte respectiva,   

referente à deliberação tomada em sessão ordinária realizada  na mesma data, em que 

foram aprovados os novos Estatutos da Associação de Municípios do Vale do Douro Sul.  

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

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

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

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

pelas 14H30. ======================================================== 
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REABERTURA DA REUNIÃO =========================================== 

========== Quando eram 14H30, pelo Senhor Presidente da Câmara, foi reaberta a 

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

006 – 110/195/008 – ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO – Dados 

Previsionais  - 2º. Semestre de 2006 e Exercício de 2007====================== 

========== Proveniente da Empresa em epígrafe, presente à reunião o ofício com a 

referência nº. 4192-ADM-06, que nesta se considera integralmente transcrito e dela fica 

a fazer parte integrante, a disponibilizar alguns elementos destinados a apoiar o 

desenvolvimento do processo orçamental, juntando, para o efeito, a posição na presente 

data e de elementos  previsionais  para o período compreendido entre Outubro de 2006 

e Dezembro de 2007. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

007 – 380/995/000 -  FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL – Bar 125 Azul ================ 

========== No seguimento do incidente ocorrido no dia 13, do corrente mês, no 

estabelecimento de restauração e bebidas, denominado  “Bar 125 Azul”, sito no Alto do 

Pombo, do qual resultou um morto e um ferido, e em cumprimento do Despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, exarado na informação nº. 567/FISC, presente à reunião 

a informação da Fiscalização Municipal, nº. 574, datada de 16 do corrente mês, que 

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

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

----- “Em cumprimento do despacho de V. Exª. Sr. Presidente  e depois de efectuadas 
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algumas averiguações, informa-se que não há registos de quaisquer incidentes 

ocorridos no estabelecimento em causa”. -------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à avaliação dos graves incidentes verificados no exterior do 

estabelecimento supra mencionado, com eventual origem no interior do mesmo e que 

culminaram com a morte de um indivíduo e ferimentos graves em outra pessoa, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, propor ao Governo Civil, deste Distrito, que, no 

âmbito da competência prevista no artigo 48º., do Decreto-Lei nº. 316/95, de 28 de 

Novembro, proceda à redução do horário de funcionamento até às 24 horas, ou até 

ponderar o possível encerramento, por se considerar que o referido estabelecimento 

promove situações de insegurança e perda de qualidade de vida dos cidadãos que 

vivem naquela área. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, notificar o proprietário, nos termos 

e para efeitos do artº. 100º., do Código do Procedimento Administrativo, bem como 

solicitar ao Gabinete Jurídico competente parecer sobre o enquadramento legal desta 

decisão e dos procedimentos legais a tomar pela Câmara, neste caso concreto e em 

casos similares. =======================================================                

“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

008 - 160/999/000 – SUBSCRIÇÃO DA DECLARAÇÃO DO 4º. FÓRUM MUNDIAL DA 

ÁGUA – Comunicação da deliberação ==================================== 

========= Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 25, datado 

de 29 de Setembro, último, acompanhado do ponto da acta, parte respectiva,                                                                           
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referente à deliberação tomada em sessão ordinária realizada  na mesma data, em que 

foi aprovada a Subscrição da Declaração do 4º. Fórum Mundial da Água. -------------------- 

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

02.02 DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

009 – 210/200/300 – ORÇAMENTO DE ESTADO PARA O ANO DE 2007 – 

Conhecimento da Câmara Municipal ===================================== 

========== Para conhecimento da Câmara Municipal, presente à reunião fotocópia do 

Orçamento de Estado, para o ano de 2007, que inclui as verbas afectas ao PIDDAC, e 

as transferências para os Municípios e para as Freguesias. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------

----- A propósito, as bancadas do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, 

emitiram as seguintes declarações: ---------------------------------------------------------------------- 

------------------- DECLARAÇÃO DA BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA: -----------------

----- “Lamentamos, uma vez mais, que o Município de Moimenta da Beira não tenha sido 

contemplado no PIDDAC, aliás na senda do que vem acontecendo nos últimos anos, o 

que, no nosso ponto de vista, representa um reiterado prejuízo para o desenvolvimento 

do nosso Município.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------- DECLARAÇÃO DA BANCADA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA: --------

----- “Lamentamos que o PIDDAC, em vez de se constituir como um plano estratégico de 

desenvolvimento para as regiões, se transforme cada vez mais num instrumento de 
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políticas partidárias, prejudicando muitas vezes as populações que, pagando igualmente 

impostos, tinham direito a ser tratadas com mais justiça e isenção. -----------------------------

----- Para fundamentar a afirmação anterior, nomeamos a verba prevista nos PIDDAC’s 

/2004 e 2005, para a construção do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, que agora 

incompreensivelmente desaparece. De referir, no entanto, que ainda que não 

directamente afectadas ao Município de Moimenta da Beira, beneficiam o mesmo as 

intervenções genericamente previstas para a beneficiação da E.N. 226, para o SIPAC, 

indemnizações compensatórias, e, ainda, uma verba eventualmente consignada para o 

processo da Barragem da Nave, destinada à irrigação, projecto que consideramos 

estratégico para a economia local e regional. ---------------------------------------------------------

-----  Mais uma vez, defendemos que o PIDDAC deveria ser previamente discutido por 

todas as autarquias do Distrito, bem como todos os sectores de actividade mais 

representativos, de forma a credibilizar este programa, não pulverizando os 

investimentos, mas fazendo opções estratégicas claras, convertendo-as em verdadeiros 

factores de crescimento e desenvolvimento regional”. ---------------------------------------------- 

010 - 210/202/000 - 310/387/008 – EMPRÉSTIMOS - PRONORTE – Programa 

Operacional do Norte – Contratação de empréstimos com juros bonificados – QCA 

III – Construção do Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira ================= 

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

PROPOSTA, datada de 11 do corrente mês, do seguinte teor: -----------------------------------

----- “No âmbito do QCA III foi aprovado financiamento para a obra de Construção do 
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Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira com uma taxa de comparticipação de 54,36%, 

o que face ao montante elegível implica da Câmara  Municipal, um grande esforço 

financeiro, até porque o valor global da obra ascende a € 2.506.287,47, cujo diferencial 

€ 800.375,99 não tem cobertura financeira externa. ------------------------------------------------- 

----- À semelhança das prerrogativas concedidas no âmbito do Quadro Comunitário 

anterior, poderá ser minimizado o esforço financeiro com o recurso à linha de crédito 

bonificada, criada ao abrigo do Decreto-Lei nº. 144/2002, de 15 de Julho, libertando 

disponibilidades financeiras para outros investimentos do Município e garantindo, 

inclusive, o rigoroso cumprimento das normas de execução preconizadas para este 

Quadro Comunitário. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, proponho que a Câmara Municipal autorize a consulta às diversas 

instituições bancárias, tendo em vista a contratação do respectivo empréstimo, até  € 

607.986,85 (seiscentos e sete mil, novecentos e oitenta e seis euros e oitenta e cinco 

cêntimos), de acordo com o quadro anexo, para ulterior aprovação da Assembleia 

Municipal, em cumprimento do disposto no n.º 5, do artigo 23.º, da Lei 42/98, de 5 de 

Agosto, e alínea d) do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro”.--------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a consulta a diversas 

instituições bancárias, com vista à contratação nos termos propostos, tendo, para o 

efeito, designado a seguinte comissão de análise de propostas: -------------------------------- 

----- PRESIDENTE: LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA; -----------------------------------------

-----VOGAIS EFECTIVOS: ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO e PAULO 
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ALEXANDRE MATOS FIGUEIREDO; -------------------------------------------------------------------

----- VOGAIS SUPLENTES: EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA e LUÍS MANUEL 

FILIPE DA SILVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda a propósito deste assunto, a bancada do Partido Socialista emitiu a seguinte 

declaração: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “A contratação do empréstimo proposto representa, uma vez mais, cavar muito 

fundo nas dificuldades financeiras da Câmara Municipal. A situação financeira de 

estrema debilidade ficará ainda mais agravada com a contratação do empréstimo 

proposto. Sempre entendemos que os complementos financeiros a disponibilizar pela 

Câmara devem resultar de um esforço de contenção de despesas, em diversas áreas, e 

não apenas do recurso continuado ao crédito, que acaba por inviabilizar os 

investimentos futuros. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- O planeamento, gestão e fiscalização das obras é também um factor essencial na 

sua boa execução, quer física, quer financeira. É até caricato que no mesmo dia em que 

se aprova um novo empréstimo para financiar esta obra, se aprovem também trabalhos 

a mais, da mesma obra, relativos a erros e omissões do projecto, no valor de € 

373.524,91. É evidente que desta forma não há programação financeira que resista, 

nem os meios financeiros alguma vez serão suficientes. -------------------------------------------

----- Não podemos esquecer-nos que terminou no ano de 2005, a utilização de um 

grande empréstimo, destinado ao saneamento financeiro da Câmara Municipal, e 

também, como se dizia, a proporcionar “investimento sustentado”. Esse projecto, que se 
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revelou desastroso, quer do ponto de vista do seu cumprimento, quer das suas 

implicações futuras, previa, entre outras coisas, “garantir novos e estruturantes 

investimentos, sem comprometer este grande esforço de reequilíbrio financeiro” e ainda 

“garantir a estabilidade e o equilíbrio que nos permite enfrentar com confiança os 

desafios dos próximos anos”. Estamos em 2006 e é o que se vê! ------------------------------- 

----- A Câmara Municipal autorizou já a afectação de um empréstimo de cerca de € 

500.000,00 a esta obra, o que deveria ser suficiente, em termos de afectação de dívida, 

que alguém um dia pagará. Assim não é, infelizmente. Precisamos agora de deixar para 

as próximas gerações mais uma factura de cerca de € 600.000,00. Este constante 

aumento da dívida inviabiliza, evidentemente, o futuro deste Concelho, no que concerne 

à acção da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------

----- Estamos, uma vez mais, perante um facto consumado. Ou aprovamos este 

empréstimo ou esta obra pára. ----------------------------------------------------------------------------

----- Apesar de todas as considerações expostas, que elucidam bem da gravidade da 

contratação mais este empréstimo, não podemos deixar de ter em atenção as 

consequências, para este investimento, e principalmente para a comunidade escolar, da 

decisão de o fazer parar. Os Moimentenses em geral e a comunidade escolar em 

particular não podem pagar pela má gestão levada a cabo pelos responsáveis da 

Câmara Municipal, que afunda cada vez mais as suas legítimas expectativas de 

desenvolvimento e bem-estar. É por isto, e só por isto, que votamos favoravelmente a 

contratação deste empréstimo”. --------------------------------------------------------------------------- 
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----- De igual modo, a bancada do Partido Social Democrata proferiu a seguinte 

declaração: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Os termos e conteúdo da declaração de voto do Partido Socialista parecem-nos 

despropositados e inoportunos, quando a explicação e justificação para este 

empréstimo, como bem sabem, advém exclusivamente do eventual incumprimento do 

Protocolo assinado pelo Ministério da Educação. ----------------------------------------------------

----- Assim, caso a Direcção Regional de Educação do Norte venha a ponderar e decidir 

manter o financiamento protocolado, prescindimos totalmente do empréstimo proposto. -

----- Esta proposta aparece agora, porquanto o novo quadro de acesso a outros 

empréstimos será já condicionado pela aplicação da nova lei das finanças locais, para 

além da informação da Caixa Geral de Depósitos de que não haverá candidaturas a 

esta linha de crédito bonificada no próximo ano. -----------------------------------------------------

----- Além do mais, pela função que este equipamento em causa poderá desempenhar 

na promoção de uma educação desportiva de qualidade, para todos os cidadãos do 

município e da região, mas, especialmente, para os nossos jovens que há muito 

merecem e anseiam este espaço, valeria sempre qualquer esforço”. ===============  

011 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELOS – Construção do 

Cemitério Municipal – Pedido de comparticipação ========================== 

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

21 de Dezembro do ano 2005, exarada a folhas 202, ponto 207, do livro de actas 123, 

em que foi deliberado atribuir um subsídio no valor total de € 11.058,86 (onze mil, 
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cinquenta e oito euros e oitenta e seis cêntimos), para comparticipar a obra referenciada 

em epígrafe, presente à reunião um ofício da referida Junta de Freguesia, sem número e 

sem data, registado nesta Câmara Municipal em 21 de Setembro, último, sob o n.º 6974, 

informando que a verba inscrita no Protocolo de Colaboração para a empreitada de 

ampliação do referido Cemitério de Arcozelos é insuficiente, em virtude da realização de 

trabalhos que não estavam inicialmente previstos no projecto, pelo que solicita a 

atribuição de um subsídio no valor de € 12.351,86 (doze mil, trezentos e cinquenta e um 

euros e oitenta e seis cêntimos). -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

económica 0303/08050102, onde em 12 do corrente mês, existia um saldo disponível de 

€ 33.748,87 (trinta e três mil, setecentos e quarenta e oito euros e oitenta e sete 

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

2.4.2., código 06 e projecto nº 26/2004, no montante de € 23.157,73 (vinte e tês mil, 

cento e cinquenta e sete euros e setenta e três cêntimos)”.---------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Adjunto do Senhor Presidente da Câmara, 

PAULO ALEXANDRE MATOS FIGUEIREDO, o mesmo prestou, em 03 do corrente 

mês, a seguinte informação:--------------------------------------------------------------------------------

----- ”Relativamente ao solicitado, informa-se que o protocolo celebrado entre a C.M. e a 
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J.F. de Arcozelos referente à empreitada “Ampliação do Cemitério”, foi pago na 

totalidade (€ 18.750,00).------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em Novembro de 2005, a mesma Junta solicitou uma comparticipação adicional, no 

valor de € 11.058,86, o qual foi deliberado em reunião de Câmara de 21/12/2005, a 

atribuição deste montante, ainda não pago.------------------------------------------------------------ 

----- Assim, o valor total atribuído a esta Junta ascende a € 29.808,86.”------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, recomendar o pagamento da 

comparticipação adicional já concedida no ano transacto para este projecto, no montante 

de € 11.058,86 (onze mil e cinquenta e oito euros e oitenta e seis cêntimos), solicitando 

à Junta de Freguesia dos Arcozelos que proceda a uma adequada justificação para os 

trabalhos a mais agora apresentados. ======================================  

012 – 210/207/000 – EDIÇÕES TÁVOLA REDONDA – Pedido de Apoio à edição do 

volume 18, da Revista Portuguesa de História do Livro, com evocação da 

seiscentista SÓNOR MARIA DA ENCARNAÇÃO, de Moimenta da Beira, por ocasião 

do centenário do nascimento de S. Francisco Xavier ========================  

========== Oriundo da Editora referenciada em epígrafe, presente à reunião um ofício 

sem número e sem data, registado nesta Câmara Municipal em 03 do corrente mês, sob 

o n.º 7211, solicitando o apoio à  edição da Revista Portuguesa de História do Livro, Ano 

IX, vol. 18, votado às figuras de S. Francisco Xavier e de Frei Luís de Granada.------------- 

----- Informa ainda a referida Editora que esta revista pretende publicar um texto com 

cerca de 340 páginas, relativo ao sucedido em Moimenta da Beira, com uma religiosa 
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apegada àquele Santo de Navarra, pelo que solicita um apoio de cerca de € 4.000,00 

(quatro mil euros).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

económica 04/070104, onde em 29 de Setembro, último, existia um saldo disponível de 

€ 13.588,94 (treze mil, quinhentos e oitenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.5.1., 

código 010202 e projecto nº 75/2002, no montante de € 47.177,85 (quarenta e sete mil, 

cento e setenta e sete  euros e oitenta e cinco cêntimos)”.----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as dificuldades económicas e financeiras, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de apoio financeiro solicitado, informando, 

no entanto, que, face ao interesse histórico-cultural da obra, esta autarquia pretende 

adquirir cinquenta exemplares, pelo preço referenciado. ======================== 

013 – 210/207/000 - FUNDAÇÃO AQUILINO RIBEIRO –  Pedido  de  apoio financeiro  

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

ofício sem número e datado de 27 de Setembro, último, solicitando a atribuição de um 

apoio financeiro para a aquisição de um Sistema de Intrusão e Incêndio.---------------------- 

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

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

económica 04/080701, onde em 11 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

27.558,87 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito euros e oitenta e sete 

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

2.5.1., código 0104 e projecto nº 37/2004, no montante de € 10.000,00 (dez mil euros)”.-- 

DELIBERAÇÃO: Dado que a Câmara considera essencial este equipamento para 

protecção do rico património da referida Fundação, a mesma deliberou, por 

unanimidade, atribuir um subsídio no montante de € 500,00 (quinhentos euros), para 

comparticipar as despesas de aquisição do sistema de intrusão/incêndio. =========== 

014 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2006 - 

8ª. Alteração – Conhecimento =========================================== 

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

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

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

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

11 de Janeiro, presente à reunião a 8ª. Alteração ao Orçamento, no montante de € 

73.450,00 (setenta e três mil quatrocentos e cinquenta euros) a que corresponde, 

igualmente, a 8ª. Alteração às Grandes Opções do Plano, no montante de € 85.900,00 

(oitenta e cinco mil e novecentos euros), na coluna de inscrições/reforços, e de € 

107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos euros), na coluna de diminuições/anulações, 
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que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

aprovada por Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 10 do corrente 

mês. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

015 – 130/151/000 – BENS IMÓVEIS – Aquisição de imóvel para instalação do 

Arquivo Municipal e eventualmente do Museu ============================= 

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

06 de Outubro do ano de 2004, exarada a folhas 63, ponto 67, do livro de actas 118, em 

que foi deliberado adquirir o imóvel das antigas instalações da Casa do Povo de 

Moimenta da Beira, ao Senhor MANUEL GOMES DE MATOS, residente nesta Vila, pelo 

valor de € 100.000,00 (cem mil euros), destinado à instalação do Arquivo Municipal e 

eventual Museu, presente à reunião uma PROPOSTA, do Vereador, em Regime de 

Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, datada de 12 do corrente mês, do seguinte 

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

------ ”A Câmara Municipal adquiriu o imóvel onde funcionou a antiga Casa do Povo, 

para aí instalar o Arquivo Municipal, no entanto, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos pelo IPLB, entidade que irá financiar a sua construção/instalação, as 

áreas disponíveis são insuficientes. Assim, no sentido de acrescentar a área necessária 

para dar cumprimento ao estabelecido por aquele organismo, proponho que se adquira 

o imóvel situado do lado norte do primeiro.------------------------------------------------------------- 
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----- Os proprietários deste imóvel já foram previamente contactados, para averiguar da 

sua vontade em venderem o imóvel, inscrito na matriz predial urbana com o n.º 1364. 

Deste contacto resultou a disponibilidade de todos os co-proprietários para negociarem 

o dito prédio.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi solicitada uma avaliação do prédio urbano, ao Técnico Oficial de Avaliação das 

Finanças, que obteve um valor patrimonial de 12 100,00 €.---------------------------------------- 

----- Refira-se que este valor  corresponde a cerca de 80% do valor real.---------------------- 

----- Assim, para efeitos de negociação, deve ser tido como referência o valor real de  

15125,00 €”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A referida proposta vem acompanhada de uma Informação de Avaliação do Prédio 

Urbano, emitida pelo Técnico Oficial de Avaliação das Finanças, datada de 06 do 

corrente mês, que indica a obtenção de um Valor Patrimonial de € 12.100,00 (doze mil e 

cem euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

18 do corrente mês:------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

económica 04/07010301, onde, nesta data, existe um saldo disponível de € 15.125,00 

(quinze mil, cento e vinte e cinco euros), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual 

de Investimentos no objectivo 2.5.1., código 01 e projecto nº 4/2005, no montante de € 
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15.125,00  (quinze mil cento e vinte e cinco euros), tendo sido feita nesta data a 

Proposta de Cabimento n.º 1862/2006 no montante de € 15.125,00 (quinze mil cento e 

vinte e cinco euros)”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, propor a aquisição do referido 

imóvel pelo valor de € 15.125,00 (quinze mil, cento e vinte e cinco euros), a pagar 50% 

no acto da celebração do respectivo contrato promessa, ainda no decorrer deste ano, e 

os restantes 50%, no acto de celebração da escritura de compra e venda, no primeiro 

trimestre de 2007. =====================================================  

016 – 130/151/000 – BENS IMÓVEIS – Relação dos actos referentes ao Código do 

Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis – Direito de 

Preferência ========================================================= 

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

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

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

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

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

mês de Setembro, último. ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência. ========================================================= 

017 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Candidaturas para aquisição do direito de instalar actividades industriais no Lote 
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n.º 9, do Parque Industrial ============================================= 

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

13 de Setembro, último, exarada a folhas 120, ponto 100, do livro de actas 126, em que 

foi deliberado promover uma hasta pública para alienação do lote referenciado em 

epígrafe, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado do Relatório da 

Comissão de Análises das Pré-Candidaturas, datado de 16 do corrente mês, que nesta 

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

informando que apenas foi apresentada uma única candidatura, destinada à instalação 

de uma unidade de armazenamento e conservação de maçã. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que o tipo de investimento proposto, bem como a área de 

construção preconizada no projecto, estão de acordo com o Regulamento do Parque 

Industrial, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar como válida esta candidatura. -

----- Assim, considerando que apenas existe uma candidatura aprovada para licitar em 

hasta pública, mais foi deliberado, e também por unanimidade, marcar o referido 

procedimento para o dia 3 de Novembro, do corrente ano, fixando o preço de € 2,50 

(dois euros e cinquenta cêntimos), por metro quadrado, para base de licitação, por 

corresponder ao preço de aquisição dos terrenos que conformam este lote. ========= 

“Tesouraria” 

018 -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 24, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 537.801,12 
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(quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e um euros e doze cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais ................................... , €  457.449,19   

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........................  , €    80.351,93   

                                                                               TOTAL  ...................... , €  537.801,12  

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

 “Vias de Comunicação e Transporte” 

019 - 310/302/146 - EMPREITADA DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS - Compensação de trabalhos a menos por 

trabalhos a mais efectivamente executados - Autorização ==================== 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião uma informação com o 

nº. INF194/DOM/2006, datada de 29 de Setembro, último, com o seguinte teor:------------- 

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

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

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

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

necessidade de executar trabalhos, cuja quantidade não se encontra prevista nas 

medições contratuais, que se consideram indispensáveis ao bom acabamento da 
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empreitada, incluídos agora no mapa de medições e orçamento respectivo. A sua 

descrição e contabilização encontra-se anexa à presente e no mapa referido, 

correspondendo o valor total de 13.233,10 € para os trabalhos a executar efectivamente, 

em substituição dos trabalhos a menos, também descritos em mapa anexo, dentro do 

mesmo valor contabilístico; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Diga-se, em abona da verdade, que esta solução impõe-se como única, com 

resultados admissíveis e adequados ao bom acabamento da empreitada em questão, 

sendo possível ainda executá-la utilizando o valor contabilístico de – 13.233,10 € 

(trabalhos a menos), correspondente aos trabalhos descritos nos capítulos 8 e 12 do 

mapa de medições contratual; ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto nos 

artigos 16º., 26º. e nº. 4, do 31º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, autorizar a 

compensação de trabalhos a mais pelos trabalhos a menos referidos na informação 

técnica, no montante de € 13.233,10 (treze mil, duzentos e trinta e três euros e dez 

cêntimos), devendo serem elaborados os respectivos autos de medição. ===========  

020 - 310/302/164 - REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE LEOMIL 

- LARGO DO OUTEIRO, INFRAESTRUTURAS E CALCETAMENTOS - Conta Final == 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro 
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EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a conta final da 

empreitada em epígrafe, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante, acompanhada da informação com a referência 

INF198/DOM/2006, datada de 3 do corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em anexo a 

CONTA DA EMPREITADA, já subscrita pelos representantes do dono da obra e do 

empreiteiro, devendo-se, no entanto, enviar à firma adjudicatária, por carta registada 

com aviso de recepção, cópia da mesma, incluindo o mapa descritivo respectivo, visto 

que o seu representante prescindiu da formalidade prevista no número um do Art.º 222.º 

do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, sem ter deduzido qualquer reclamação.” --------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra, 

que deverá ser remetida à firma adjudicatária, nos termos e para efeitos do disposto no 

nº.1, do artº. 222º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. ===================== 

021 - 310/302/165 - RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS - CALÇADA EM PAÇÔ - Conta Final ===== 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Engenheiro 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a conta final da 

empreitada em epígrafe, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante, acompanhada da informação com a referência 

INF197/DOM/2006, datada de 3 do corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em anexo a 
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CONTA DA EMPREITADA, já subscrita pelos representantes do dono da obra e do 

empreiteiro, devendo-se, no entanto, enviar à firma adjudicatária, por carta registada 

com aviso de recepção, cópia da mesma, incluindo o mapa descritivo respectivo, visto 

que o seu representante prescindiu da formalidade prevista no número um do Art.º 222.º 

do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, sem ter deduzido qualquer reclamação.” --------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra, 

que deverá ser remetida à firma adjudicatária, nos termos e para efeitos do disposto no 

nº.1, do artº. 222º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. ===================== 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

022 - 310/302/408 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL EM MOIMENTA DA BEIRA - Erros e Omissões do 

Projecto ============================================================ 

========== Oriundo da BASE – Gabinete de Arquitectura e Design, presente à reunião 

uma carta, datada de 28 de Setembro, último, registada nesta Câmara sob o n.º 7200, 

em 2 do corrente mês, com o seguinte teor:--------------------------------------------------------- --

----- “Recebemos por e-mail as listagens rectificadas conforme o acordado na reunião de 

12 de Setembro de 2006 na obra do Pavilhão e relativas aos Erros, Omissões, 

Alterações ao Projecto e Trabalhos a Mais apresentados pela firma adjudicatária. 

Após a sua análise, cumpre-nos informar o seguinte: ----------------------------------------------- 

----- Listagem de Erros ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esta listagem está totalmente corrigida, não havendo da nossa parte nada a 
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apontar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Listagem de Omissões ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esta listagem também se encontra completamente rectificada. ----------------------------- 

----- Listagem de Alterações ao Projecto e Trabalhos a Mais --------------------------------- 

----- Estas listagens estão também corrigidas conforme o verificado na já mencionada 

reunião, podendo no entanto subsistir uma ou outra dúvida em relação às quantidades 

apresentadas, o que poderá ser confirmado em obra pela fiscalização. ------------------------ 

----- Quanto aos conjuntos de antenas propostas pela firma adjudicatária, de acordo com 

o já transmitido por nós à Câmara Municipal, não fazem parte da empreitada. --------------- 

----- Caso Essa Ex.ma Câmara entenda ser útil a sua colocação, será efectivamente um 

trabalho a mais.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Engenheiro EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, prestou a informação com a 

referência INF200/DOM/2006, datada de 6 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual propõe à 

aprovação dos erros e omissões do projecto, no montante global de € 373.524,91 

(trezentos e setenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro euros e noventa e um 

cêntimos), correspondente a 15,6%, do valor da adjudicação, para efeitos de celebração 

do respectivo contrato adicional. -------------------------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo, em 11 do corrente mês, não reúne as 
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condições previstas na alínea d), do Ponto 2.3.4.2, da execução orçamental, nos termos 

das considerações técnicas previstas no art.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, em virtude de, no respectivo projecto previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos com o objectivo 2.5.2, código 0102 e com o n.º 85/2002, existir apenas 

uma dotação 2.449,72 (dois mil, quatrocentos e quarenta e nove euros e setenta e dois 

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

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, com a declaração de voto do 

Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, adiante transcrita, manifestar 

disponibilidade para aprovar a presente proposta de trabalhos a mais, devendo, para o 

efeito, ser criada a respectiva disponibilidade financeira em termos orçamentais. -----------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o Chefe da DOM e o 

Gabinete Projectista que esta decisão não implica a aceitação dos argumentos e 

fundamentos técnicos apresentados, pelo que deverá o Fiscal da Obra, em articulação 

com a equipa projectista, proceder, com pormenor, à avaliação de todos os custos 

envolvidos na obra, tendo em vista eventuais compensações e até anulação de 

trabalhos acessórios, sem comprometer a funcionalidade e operacionalidade do 

equipamento, mas que possam contribuir para compensar este enorme desvio. ------------

----- Neste sentido, deverá ser ouvido o Chefe da DOM, Engenheiro EDUARDO 

MANUEL MARTINS DA SILVA, de forma a permitir que a Câmara escolha o melhor 

procedimento e estratégia para apurar responsabilidades da situação criada. --------------- 

----- DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA -----  
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----- “Voto favoravelmente esta deliberação, mas com reserva mental. -------------------------

----- Vale isto por dizer que, com a minha votação, procuro viabilizar a obra objecto desta 

deliberação, arrogando-me, no entanto, o direito de manifestar, através desta declaração 

de voto, a minha mais veemente indignação pelo sucedido. ---------------------------------------

----- Na verdade, é meu dever indeclinável referir a actuação desleixada e inadequada 

dos autores do projecto, por um lado, e dos técnicos a quem era cometida a 

responsabilidade de avaliar e aprovar o projecto, bem como fiscalizar a obra que dele 

haveria de resultar. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Deixar de levar a efeito fases ou pormenores do projecto, que possam retirar 

funcionalidade e operacionalidade, por motivos de compensação ou substituição de 

trabalhos, parece-me, globalmente, uma acção de deficiente gestão. --------------------------

----- A situação da Câmara Municipal em termos financeiros, e só dela agora me ocupo, 

ficará certamente afectada e agravada com este incidente técnico.------------------------------

----- E isso preocupa-me. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Mas o que mais me toca e dói é saber que a obra contemplada nesta deliberação 

corre sérios riscos na sua oportuna execução e adequada concretização, o que poderá 

contrariar as expectativas lançadas com este investimento”. =====================  

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

023 - 340/330/000 – TRAÇADO DA VARIANTE EM ALVITE – Parecer Técnico sobre 

o Estudo Prévio apresentado pelo GAT de Lamego ========================= 
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========== Oriundo do GAT, Gabinete de Apoio Técnico do Vale do Douro Sul, 

presente à reunião um Estudo Prévio da Variante de Alvite, elaborado pelo Sr. Eng.º 

ARTUR ANTÓNIO TEIXEIRA GOMES DA SILVA e pelo Topógrafo ARMINDO 

CARNEIRO, e registado nesta Câmara em 19 de Setembro, último, sob o nº. 6913. ------- 

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

MUNICIPAIS, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, o mesmo prestou a  

informação com a referência INF196/DOM/2006, datada de 02 do corrente mês, do 

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

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

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

----- O presente estudo prévio elaborado pelo GAT de Lamego refere-se à execução 

física do projecto inscrito nas Grandes Opções do Plano do Município, no objectivo 

2.4.2, I-18, a que corresponde a classificação orgânica e económica 0303/07010413-01, 

cuja descrição é “Elaboração do projecto da Variante Urbana de Alvite“;----------------------- 

----- Conforme refere a sua Memória Descritiva, é objectivo específico desta variante 

urbana a resolução do problema do trafego automóvel, que agora se efectua pelas ruas 

estreitas da Vila de Alvite, bem como, dar cumprimento às aspirações legítimas da sua 

população, aliás, consignadas no projecto do Plano de Urbanização de Alvite, onde se 

prevê uma zona de expansão urbana ao longo desta Variante;----------------------------------- 

----- O perfil transversal tipo apresenta uma inconformidade relativamente ao deliberado 

pela CMMB, em reunião realizada em 30 de Outubro de 2000, nomeadamente no que 
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respeita:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1.º Faixa de rodagem de 8,0 m, conforme deliberação, contra os 7,0 m patentes no 

Estudo Prévio em referência;--------------------------------------------------------------------------------

----- 2.º Passeios de 2,50 m de largura, conforme deliberação, contra os 2,25 m referidos 

no mesmo Estudo Prévio, na Memória Descritiva, apesar do desenho correspondente 

mencionar 2,50 m;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Importa desde já referir que, salvo melhor opinião, das soluções agora propostas, 

encontro boa justificação para executar a futura Variante Urbana com uma faixa de 

rodagem de 7,0 m, a qual corresponderá a duas vias com a largura de 3,50 m, que se 

adequam perfeitamente ao trafego ligeiro e pesado que eventualmente transitará 

naquela, assim como, considero adequada a largura de 2,50 m para os passeios e zona 

de estacionamento, conforme deliberado de 30/10/2000;-------------------------------------------

----- O estacionamento ao longo da via agora projectada deverá ser prolongado por toda 

a Variante Urbana, de forma a enquadrar os objectivos e soluções de expansão já 

previstos no P.U. de Alvite, uma vez que este instrumento de ordenamento do território 

prevê que a Variante atravesse solos urbanizados, com zonas de tipologia unifamiliar e 

zonas de actividade agro-pecuária proposta;----------------------------------------------------------- 

----- O presente Estudo Prévio prevê, também, a construção de quatro rotundas de 

distribuição/regulação do trafego automóvel, duas em cada extremo e outras duas ao 

longo do traçado, sendo de opinião de que deveria ser incluída uma quinta rotunda a 

localizar na intersecção do novo arruamento previsto no P.U. de Alvite. O diâmetro da 
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ilha central destas rotundas, no presente Estudo Prévio, é de 10,0 m, o que considero 

ser pouco tendo em atenção a tipologia das manobras de circulação de viaturas 

pesadas, nomeadamente, tractores com reboque e veículos longos, propondo, em 

alternativa, o seu aumento para um total de 12,0 m de diâmetro.”-------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar genericamente o 

estudo prévio apresentado, devendo ser solicitado ao Gabinete de Apoio Técnico do 

Vale do Douro Sul que tenha em consideração as recomendações insertas na 

informação dos serviços técnicos, a ponderar entre o Chefe da DOM, Engenheiro 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA e o Senhor Director do referido Gabinete,  

Engenheiro ARTUR ANTÓNIO TEIXEIRA GOMES DA SILVA. ==================== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

024 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

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

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

se identificam "PROCESSOS SIMPLES INDEFERIDO", "PROJECTO DE 

ARQUITECTURA", "PROJECTO DE ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES", 

"PROJECTOS DE ESPECIALIDADES" e " PROJECTO DE ARQUITECTURA E DE 
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ESPECIALIDADES" 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 indeferido pelo Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA: -------------------------------------------------------------------------------- 

ROCESSO SIMPLES INDEFERIDO: ======================================= 

----- MARIA FÁTIMA LOURENÇO FERREIRA VEIGA, para construção de arrumos 

agrícolas com a área de 29m2, que pretende levar a efeito na Rua do Salão, na 

localidade e Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 266.06, conforme 

informação da Fiscalização Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

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

----- CATARINA SOFIA DE JESUS SIMÕES, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Várzea", na localidade e 

Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 107.06; ------------------------------------------- 

----- JOSÉ FERREIRA DA SILVA, para ampliação de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito na Rua da Travessa, na localidade e Freguesia de Castelo, a que 

se refere o Proc.º n.º 233.06. ------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES: =================== 

----- AMADEU RIBEIRO FERREIRA, para alteração de uma habitação, sita na Travessa 

do Bairro Novo, na localidade e Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 

239.06, devendo o requerente entregar a Certidão da Conservatória do Registo Predial, 

se possível, juntamente com os projectos de especialidades. ------------------------------------- 
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PROJECTOS DE   ESPECIALIDADES: ==================================== 

----- MARIA FERNANDA ANDRADE SANTOS, para reabilitação de um moinho, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado " Cabeço da Ponte", na Freguesia de Peva, 

a que se refere o Proc.º n.º 5.06; -------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ FERNANDO SILVA CARVALHO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º1, no loteamento a que se refere o 

alvará n.º 07/98, sito no lugar denominado "Beira Paradinha", Freguesia de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 157.06; -------------------------------------------------------------- 

----- VICTOR MANUEL RIBEIRO CORREIA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Regueira", na localidade e 

Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 241.06. ------------------------------------------ 

PROJECTO DE  ARQUITECTURA E DE ESPECIALIDADES : =================== 

----- ANA PAULA FERREIRA SALVADOR, para alteração de uma construção de uma 

habitação unifamiliar que pretende levar a efeito no lugar denominado "Coelho", na 

localidade e Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 45.05. ----------------------------- 

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

025 – 360/338/563.98 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um edifício que se destina a carpintaria (ampliação) - Elementos em 

falta =============================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta à Firma 
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CARSIPAU - CARPINTARIA, Ld.ª, relativamente à construção de um edifício que se 

destina a carpintaria,  que pretende levar a efeito no lote n.º 24 A, do Parque Industrial, 

sito no lugar denominado "S. Miguel ou Matosa", Freguesia de Moimenta da Beira, 

presente à reunião o projecto de arquitectura. --------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 210-

RJ/DPOM/2006, datada de 02 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

026 – 360/338/378.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Reconstrução e ampliação de uma moradia unifamiliar - Pedido de prazo para 

entrega do documento de legitimidade =================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar o documento de legitimidade à 

Senhora AMÉLIA DE JESUS CORREIA, presentes à reunião os projectos de 

especialidades, acompanhados do seguinte requerimento: ---------------------------------------- 

----- "(...) vem expor e requerer a V. Ex.ª o seguinte: ------------------------------------------------- 

----- A aqui requerente está em vias de legalizar o prédio urbano, objecto das obras, 

sendo que necessita para tal de mais três meses, pelo que requer que lhe seja 

concedido esse prazo. ---------------------------------------------------------------------------------------
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----- Mais requer se digne aprovar os projectos de especialidades apresentados e lhe 

seja deferida a correspondente licença administrativa bem como a isenção do 

pagamento das taxas da mesma ao abrigo do n.º 4 do artigo 106.º do Regulamento 

Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas dado que se trata de um licenciamento ao 

abrigo do Programa SOLARH" . --------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades, emitir a respectiva licença e isentar, a requerente do pagamento de 

taxas, nos termos do n.º 4, do artigo 106.º, do Regulamento Municipal de Urbanização, 

Edificação e Taxas, dado que as obras foram executadas ao abrigo do programa Solarh.  

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, conceder um prazo de 3 (três) 

meses para a requerente entregar o documento de legitimidade, sob pena de, assim não 

acontecendo, não ser emitida a licença de utilização. =========================== 

027 – 360/338/449.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura -

Aditamento ao processo de construção de um posto de abastecimento de 

combustíveis - Telas finais ============================================= 

========== 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 

MANUEL PEREIRA, relativamente às Telas Finais da construção de  um posto de 

abastecimento de combustíveis, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Ladeira", Freguesia de Baldos, presente à reunião o processo acompanhado dos 

elementos em falta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Submetido o assunto à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

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

----- " A presente informação diz respeito aos elementos agora entregues que retractam 

as alterações efectuadas ao projecto de arquitectura, edifício de apoio, aprovado, 

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

----- Em relação às alterações efectuadas ao projecto de arquitectura informa-se 

favoravelmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Salienta-se que as alterações realizadas só se reflectiram ao nível do projecto de 

arquitectura". --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as telas finais. ====== 

028 – 360/338/355.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Alteração de uma habitação unifamiliar =================================== 

========== Oriundos do Senhor ANTÓNIO DUARTE, presentes à reunião os projectos 

de especialidades relativos à alteração de uma habitação unifamiliar, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado "Carril", na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô. ------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 212-

RJ/DPOM/2006, datada de 04 do corrente mês, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença de construção. ====================== 
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029 – 360/338/77.05 – OBRAS PARTICULARES – Construção de um anexo e 

piscina - Pedido de prazo para entrega do documento de legitimidade ========== 

========== Oriundo do Senhor ANTERO DE JESUS PINTO, presente à reunião a 

seguinte pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------

----- " (...) na qualidade de titular do Processo de Obras n.º 77/05, referente à construção 

de um edifício anexo à sua casa de habitação, que pretende levar a efeito no lugar 

designado por "Carril" em Peravelha, encontrando-se já o referido processo na fase de 

levantamento da licença de construção e em virtude de ainda se encontrar a aguardar a 

rectificação do registo de propriedade onde pretende levar a efeito a intervenção 

(conforme cópia que anexa, da Declaração Modelo 1 do IMI), vem respeitosamente 

solicitar a V. Ex.ª se digne providenciar no sentido de que lhe seja emitida a licença 

requerida, comprometendo-se a apresentar logo que possível o documento de 

Legitimidade com a área devidamente rectificada, dado que a referida rectificação só 

será possível no Cartório Notarial e Conservatória do Registo Predial, com a 

apresentação da respectiva licença de construção e consequente licença de utilização". - 

DELIBERAÇÃO: Dado que o requerente necessita da licença de construção para tratar 

do documento de legitimidade, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a licença de 

construção. ==========================================================  

030 – 360/338/94.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Construção de um edifício destinado a habitação colectiva e comércio - Calculo de 

Cedências ========================================================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião realizada em 30 de 

Agosto, último, exarada a folhas 102, ponto 084, do livro de actas n.º 126, em que foi 

deliberado, "... aceitar, como suficiente, o documento de legitimidade e a proposta 

apresentada para os arranjos exteriores, bem como, concordando com o último 

parágrafo da informação técnica supra referida, considerou esta intervenção como tendo 

impacte semelhante a um loteamento, facto que deverá ser tido em consideração no 

processo de licenciamento, e aprovar os projectos de especialidades e emitir a 

respectiva licença", relativamente à construção de um edifício destinado a habitação 

colectiva e comércio, que a Firma CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LD.ª, 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Alagoa", nesta Vila de Moimenta da Beira, 

presente à reunião o processo acompanhado da informação técnica n.º 215-

RJ/DPOM/2006, datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, apresenta o cálculo das áreas de cedências da firma requerente, dado que 

esta pretensão se insere no disposto do art.º 20.º, alínea b), do Regulamento Municipal 

de Urbanização, Edificação e Taxas. --------------------------------------------------------------------    

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a licença de construção, 

condicionada ao pagamento do valor das cedências, calculado em € 17.618,50 

(dezassete mil, seiscentos e dezoito euros e cinquenta cêntimos), bem como deverá 

prestar a caução, nos termos do ponto 6.1.8.4, do quadro VI, do Regulamento Municipal 

de Urbanização, Edificação e Taxas. ======================================= 
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031 – 360/338/190.06 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Alteração de um aviário =============================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar o projecto de segurança contra 

incêndios ao Senhor  MANUEL TEIXEIRA MORAIS, relativamente à alteração de um 

aviário,  que pretende levar a efeito no lugar denominado " Madeiro", na localidade de 

Porto da Nave, Freguesia de Alvite, presente a reunião o referido processo, 

acompanhado dos elementos em falta. ------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 224  -

RJ/DPOM/2006, datada de 18 do corrente mês, do seguinte teor: -------------------------------

----- A presente informação surge no seguimento da resposta dada pelo requerente ao 

despacho do Sr. Vereador em Regime de Tempo Inteiro Dr. Jorge de Jesus Costa de 

2006/10/02, que por sua vez surgiu perante o teor da informação técnica destes serviços 

com o n.º 205-RJ/DPOM/2006 de 2006/09/26. --------------------------------------------------------

----- O requerente procedeu à entrega do projecto de segurança contra incêndios, 

conforme solicitado, assim, julgam-se reunidas as condições para que a pretensão seja 

submetida a deliberação final, se a Exma. Câmara assim o entender. -------------------------- 

----- Alerta-se o requerente que a Câmara Municipal não poderá emitir o alvará de 

licença de construção sem o parecer da Direcção Regional da Agricultura a autorizar a 

construção, conforme previsto no n.º 6, do art.º 25.º, da Portaria n.º 206/96, de 7 de 
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Junho". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença de construção, condicionada à entrega do 

parecer da Direcção Regional da Agricultura, e autorizar a construção, conforme previsto 

no n.º 6, do art.º 25.º, da Portaria n.º 206/96, de 7 de Junho. ===================== 

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

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

directamente respeito ao Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, o mesmo 

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

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

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

032 – 360/347/1.02 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento – Obras 

de urbanização - Projectos de infra-estruturas - Alteração ao projecto de 

electricidade ======================================================== 

========== Oriundo da Firma PLACOBEIRA - Planeamento e Construções da Beira, 

Ld.ª, , presente à reunião o projecto de infra-estruturas - projecto de electricidade em 

baixa tensão e iluminação pública -, relativamente à operação de loteamento, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Poça Nova ou Tapadinha", nesta Vila de 

Moimenta da Beira, acompanhado da carta 2273/06/BLPC, datada de 19 de Setembro, 

último, da EDP Distribuição, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------

----- "Relativamente ao processo acima mencionado, informamos V. Ex.ª que as 
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infraestruturas eléctricas do loteamento em epígrafe serão realizadas pelo loteador, de 

acordo com o projecto aprovado, do qual devolvemos dois exemplares visados. ----------- 

----- Para efeitos de estabelecimento de caução, a favor dessa Câmara Municipal, 

informamos que o valor total das referidas infra-estruturas eléctricas (incluindo o valor da 

comparticipação de potência) é de € 45.819,81 (quarenta e cinco mil, oitocentos e 

dezanove euros e oitenta e um cêntimos), acrescido do IVA à taxa de 21%.------------------ 

----- Em anexo remetemos o "Parecer" e as "Condições de Aceitação das Infraestruturas 

Eléctricas". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 211-

RJ/DPOM/2006, datada de 03 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 à redução da caução. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o parecer da  EDP Distribuição admite  a anulação 

do P.T. (Posto de Transformação), a Câmara deliberou, por unanimidade, reduzir a 

correspondente parcela de caução inicialmente prestada, fixando o valor de € 45.819,81 

(quarenta e cinco mil, oitocentos e dezanove euros e oitenta e um cêntimos), acrescido 

do IVA à taxa de 21%, para a Rede de Abastecimento de Electricidade e Iluminação 

Pública, e o valor de € 125.084,70 (cento e vinte e cinco mil, oitenta e quatro euros e 

setenta e dois cêntimos), como valor da caução final. ========================== 

REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 
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========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião. ========================================= 

033 – 360/347/4.01 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela de 

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

========== Oriundo do Senhor JOÃO DAVID AMARAL, presente à reunião um pedido 

de destaque de parcela de terreno, com a área de 1.510,00 m2, de um prédio com a 

área total de 3.020,00 m2, sito no lugar denominado "Treleiras", na localidade e 

Freguesia de Baldos. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 61-

LS/DPOM/2006, datada de 23 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o destaque da referida  

parcela, dado que reúne as condições previstas no n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04 de Junho, 

devendo ser emitida a certidão em conformidade. ============================= 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

034 – 710/714/000 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º. CICLO  DO ENSINO BÁSICO – 

Protocolo de Colaboração ============================================= 
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========== Oriundos da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, para 

conhecimento e aprovação, nos termos da alínea I, do nº. 1 do artº. 64, da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

presentes à reunião os Protocolos estabelecidos com as seguintes Instituições que 

colaboram com esta Câmara no Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares, aos alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico para o ano lectivo 

2006/2007: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Associação Gente da Nave;----------------------------------------------------------------------------- 

2. Centro Social e Cultural de Sever;--------------------------------------------------------------------- 

3. Centro Paroquial de Caria;------------------------------------------------------------------------------- 

4. Centro de Solidariedade Social Cabacense;-------------------------------------------------------- 

5 . Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo da Torre;--------------------------------------- 

6. Casa do Povo de Leomil;--------------------------------------------------------------------------------- 

7. Associação de Solidariedade de São Martinho – “Casa Nossa”;------------------------------- 

8. Associação Cultural e Recreativa de Solidariedade Social de Vila da Rua;---------------- 

9. Associação Recreativa, Cultural e Solidariedade Social da Freguesia de Paçô;----------

10. Junta de Freguesia do Vilar;---------------------------------------------------------------------------- 

11. Obra Kolping; ----------------------------------------------------------------------------------------------

12. Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira;--------------------------------------

13. Junta de Freguesia de Baldos.------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os Protocolos 



 FlFlFlFl.43 
______________ 

 
                                                           06.10.25 

 
Liv º .  127L iv º .  127L iv º .  127L iv º .  127     

                MUNI CÍPIO DE MOIME NTA DA BEIRA  
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

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

                                                                   

 

estabelecidos com as instituições supra referidas, para o ano lectivo 2006/2007. ====== 

035 – 720/715/100 – ACÇÃO SOCIAL  - Serviços de Saúde – Hospitais =========== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o oficio nº. 26, 

datado de 29 de Setembro, último, acompanhado do ponto de acta, parte respectiva, 

referente à deliberação tomada em sessão ordinária, realizada na mesma data, 

relativamente à designação do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta 

da Beira, JOÃO PAULO DOS SANTOS MOURA, como representante deste órgão 

deliberativo, para integrar a comissão eventual de saúde – Hospital de Lamego.------------ 

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

036 – 720/719/000 – ACÇÃO SOCIAL -  Outras Associações Humanitárias ======== 

========== Oriundo da “Associação de Profissionais de Cuidados de Saúde Primários 

dos Países de Língua Portuguesa”, com sede em Coimbra, presente à reunião um ofício 

com a referência ASP 06/945, datado de 06 do corrente mês, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, convidando o 

Município de Moimenta da Beira a participar no projecto de cooperação e solidariedade, 

com o Município de São Filipe, em Cabo Verde, no âmbito das parcerias e do 

envolvimento da cooperação portuguesa e na qualidade de Municípios geminados.------- 

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

Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, para averiguar os 

custos inerentes a uma eventual comparticipação financeira do Município neste projecto.  

037 – 720/999/000 – ACÇÃO SOCIAL – Diversos ============================ 
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========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o oficio nº. 22, 

datado de 29 de Setembro, último, acompanhado do ponto da acta, parte respectiva, 

referente à deliberação tomada em sessão ordinária, realizada na mesma data,  em que 

foi aprovada a “SUBSCRIÇÃO DA DECLARAÇÃO SOBRE A LUTA CONTRA O 

TRÁFICO DE SERES HUMANOS.”----------------------------------------------------------------------- 

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

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 dos n.ºs. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

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

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

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

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

20H30============================================================== 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

O SECRETÁRIO, 


