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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SETE DE NOVEMBRO 

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

ACTA N.º 24/09 

========== Aos vinte e sete dias do mês de Novembro 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 de Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de 

Novembro de 2009, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO E JORGE DE JESUS COSTA, 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 04 de 

Novembro de 2009, exarada a folhas 92, ponto 88, deste livro de actas, 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 nº. 169/99, de 18 de Setembro. =============== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
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“Secção de Contabilidade” 

139 – 210/200/100 – TMDP – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM – 

Taxa a aplicar em 2010 ================================================ 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 03/2009/DEF, datada de 02 do corrente mês, com o seguinte 

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

----- “O Preceituado na Lei n.º 5/2004 de 10 de Fevereiro “Lei das Comunicações Electrónicas” e o 

Regulamento 38/2004 de 29 de Setembro criou e implementou os procedimentos em relação à Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O artigo 106 da Lei n.º 5/2004, n.º 2 refere o seguinte; Alínea a) a TMDP é determinada com base 

na aplicação de um percentual sobre cada factura emitida pelas empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo para todos os clientes finais 

do correspondente município; Alínea b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente 

por cada município até ao fim do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência, e 

não pode ultrapassar os 0,25%. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, cabe a digníssima Câmara Municipal propor a definição das taxas a aplicar para o ano de 

2010.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar a referida taxa municipal 

de direitos de passagem em 0,25%, em 2010, devendo este assunto ser submetido à 

Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto na alínea e), do nº. 2, do 

artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. ============================= 

140 – 210/200/300 – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – Participação variável no IRS === 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 
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reunião a Informação n.º 04/2009/DEF, datada de 02 do corrente mês, com o seguinte 

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

----- “A Lei das Finanças Locais aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, prevê, nos seus artigos 

19º, n.º 1, alínea c) e 20º, uma participação variável de 5% dos Municípios no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativamente aos rendimentos do 

ano imediatamente anterior, calculada sobre a respectiva colecta liquida das deduções legais. ----------- 

----- Caso a percentagem do imposto em que o Município decida participar seja inferior àquela taxa 

máxima de 5%, o produto da diferença de taxas e a colecta liquida é considerado como dedução à 

colecta do IRS. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A participação referida anteriormente depende de deliberação sobre a percentagem de IRS 

pretendida pelo município, a qual deve ser comunicada por via electrónica pela respectiva câmara 

municipal à Direcção Geral dos Impostos, até 31 de Dezembro do ano anterior àquele a que respeitam 

os rendimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A ausência da comunicação para além do prazo equivale à falta de deliberação.” -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador da 

coligação PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, com base na declaração de voto a 

seguir transcrita, manter a participação variável de 5% no IRS, em 2010, devendo ser 

dado conhecimento desta decisão à Direcção-Geral dos Impostos, nos termos e para 

efeitos do disposto no nº. 2, do artigo 20º., da Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das 

Finanças Locais -, após aprovação pela Assembleia Municipal. ---------------------------------- 

--------------------------------------------Declaração de Voto ----------------------------------------------- 

----- “A situação de interioridade do concelho de Moimenta da Beira e a recente crise económica, 

financeira e social que atingiu o país, especialmente sentida pelas famílias e pelas empresas, com o 

envelhecimento populacional, o êxodo rural, a emigração, o decréscimo da natalidade e o desemprego a 
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acentuarem-se, dia a dia, de forma preocupante, exigem a todos os agentes institucionais e 

empresariais que actuam no território, um esforço concertado no sentido de adoptarem medidas de 

combate à crise e a disponibilizarem mais incentivos à fixação/atracção de jovens, de famílias e de 

empresários, de forma a contribuírem para a inversão desta tendência. ------------------------------------ 

----- Este enorme problema deve ser reconhecido como tal e deve converter-se numa causa de todos e 

num desafio para todos, mobilizando os meios e recursos disponíveis para o combate a este flagelo. ---- 

----- A Autarquia, na minha opinião, poderá dar um sinal, desde já, usando um instrumento fiscal de 

que dispõe, prescindindo de parte do IRS dos trabalhadores dependentes. --------------------------------- 

----- Proponho que venha a ser de 1% em 2010, e que prossiga a redução progressiva do referido 

imposto, até ao limite estabelecido, nos termos da Lei das Finanças Locais, que é de 5%, no máximo 

até final do actual mandato autárquico. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Por esta via, poder-se-á aliviar o peso da carga fiscal das respectivas famílias, aumentando-lhes o 

seu rendimento disponível, e dar um sinal à região de que este concelho passa a disponibilizar mais 

condições e incentivos para aqueles que aqui pretendam fixar-se.” ======================== 

141 – 210/997/000 – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – DERRAMA ================= 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 06/2009/DEF, datada de 10 do corrente mês, com o seguinte 

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

----- “Está previsto na Lei das Finanças Locais - Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que uma das receitas 

possíveis das Autarquias Locais é a Derrama conforme conta no artigo 14.º.------------------------------- 

----- No entanto, salienta-se que encontra-se na fase de projecto uma portaria, emanada pelo 

Ministério das Finanças, que prevê alterações aos nºs 2 e 3 do artigo 14.º.-------------------------------- 

----- Em seguida transcreve-se o respectivo artigo 14.º.----------------------------------------------------- 

----- 1 - Os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 

1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 
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colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por 

sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de 

natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território.  

----- 2 - Para efeitos de aplicação do disposto no número anterior, sempre que os sujeitos passivos 

tenham estabelecimentos estáveis ou representações locais em mais de um município e matéria 

colectável superior a (euro) 50000, o lucro tributável imputável à circunscrição de cada município é 

determinado pela proporção entre a massa salarial correspondente aos estabelecimentos que o sujeito 

passivo nele possua e a correspondente à totalidade dos seus estabelecimentos situados em território 

nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3 - Quando o volume de negócios de um sujeito passivo resulte em mais de 50% da exploração de 

recursos naturais que tornem inadequados os critérios estabelecidos nos números anteriores, podem os 

municípios interessados, a título excepcional, propor, fundamentalmente, a fixação de um critério 

específico de repartição da derrama, o qual, após audição do sujeito passivo e dos restantes municípios 

interessados, é fixado por despacho conjunto do Ministro das Finanças e do ministro que tutela as 

autarquias locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4 - A assembleia municipal pode, por proposta da câmara municipal, deliberar lançar uma taxa 

reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não 

ultrapasse (euro) 150000. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 - Nos casos não abrangidos pelo n.º 2, considera-se que o rendimento é gerado no município em 

que se situa a sede ou a direcção efectiva do sujeito passivo ou, tratando-se de sujeitos passivos não 

residentes, no município em que se situa o estabelecimento estável onde, nos termos do artigo 117.º 

do Código do IRC, esteja centralizada a contabilidade. ------------------------------------------------------- 

----- 6 - Entende-se por massa salarial o valor das despesas efectuadas com o pessoal e escrituradas 

no exercício a título de remunerações, ordenados ou salários. ----------------------------------------------- 

----- 7 - Os sujeitos passivos abrangidos pelo n.º 2 indicam na declaração periódica de rendimentos a 

massa salarial correspondente a cada município e efectuam o apuramento da derrama que seja devida.-  

----- 8 - A deliberação a que se refere o n.º 1 deve ser comunicada por via electrónica pela câmara 
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municipal à Direcção-Geral dos Impostos até ao dia 31 de Dezembro do ano anterior ao da cobrança 

por parte dos serviços competentes do Estado. --------------------------------------------------------------- 

----- 9 - Caso a comunicação a que se refere o número anterior seja recebida para além do prazo nele 

estabelecido, não há lugar à liquidação e cobrança da derrama. --------------------------------------------- 

----- 10 - O produto da derrama paga é transferido para os municípios até ao último dia útil do mês 

seguinte ao do respectivo apuramento pela Direcção-Geral dos Impostos. --------------------------------- 

----- Tal como definido no n.º 1, os municípios podem deliberar pela aplicação da taxa anual de 

derrama a incidir sobre o lucro tributável até ao limite de 1,5% dos sujeitos passivos em sede de IRC.”  

----- A propósito, o Senhor Presidente afirmou ser de opinião que a Câmara não deverá 

lançar a derrama, na medida em que a conjuntura local, regional, nacional e mesmo 

internacional aconselha a que sejam tomadas medidas de incentivo às empresas que 

laboram no Município, particularmente numa situação de grandes dificuldades 

económicas e financeiras. -----------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a análise feita 

pelo Senhor Presidente, deliberando, por unanimidade, não proceder ao lançamento da 

referida derrama. ====================================================== 

“Secção de Património e Aprovisionamento” 

142 – 130/151/100 - CENTRO ESCOLAR DE ALVITE – Aquisição de terrenos ===== 

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

reunião ordinária, realizada em 09 de Setembro, último, exarada a folhas 240, ponto 

227, do livro de actas 138, em que foi deliberado apresentar ao Senhor SIDÓNIO 

FERNANDES LOPES ANACLETO, uma última proposta no valor de € 37.950,00 (trinta 

e sete mil, novecentos e cinquenta euros), para a aquisição de um terreno, com a área 
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de 1.265 m2, à razão de € 30 (trinta euros) o metro quadrado, presente à reunião uma 

comunicação do referido proprietário, registado em 06 de Outubro, último, sob o n.º 

8484, dando conta que não aceita o valor proposto pela Câmara Municipal, sendo sua 

intenção que esta aquisição se faça pelo valor de € 50.000,00 (cinquenta 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 04/070101, onde, em 11 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 129.589,28 (cento e vinte e nove mil quinhentos e 

oitenta e nove euros e vinte e oito cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 2.1.1., Código 04 e n.º 10/2009, com dotação de € 55.000,00 (cinquenta 

e cinco mil euros), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 2040”. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, mandatar o Senhor Presidente 

para prosseguir com o processo de negociação, com vista à aquisição amigável do 

referido terreno. ======================================================= 

 “Tesouraria” 

143 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 26, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 210.347,88 (duzentos 

e dez mil, trezentos e quarenta e sete euros e oitenta e oito cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €   70.055,60 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  € 140.292,28 
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                                                                               TOTAL ....... € 210.347.88  

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

144 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

reunião realizada em 13 do corrente mês, exarada a folhas 101, ponto 095, deste livro 

de actas, 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 DEFERIDO”, “PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA 

DEFERIDOS”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO, COM 

CONDICIONANTES”, “TELAS FINAIS”, “PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 

DEFERIDOS”, “PROJECTO DA ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, 

“PROJECTO DA ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO, COM 

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

estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 04 de Novembro, último, 

do referido mês de Novembro, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de 

Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ----------------------------------------------- 

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

----- FERNANDO LOUREIRO CARVALHO, para reconstrução de um muro de vedação 
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com 60m, sito no lugar denominado Espinheiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proc.º n.º 199.09. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS COM CONDICIONANTES: ================ 

----- LUÍS ANTÓNIO FIGUEIREDO DUARTE, para ocupação da via pública com 

materiais, numa área de 10m2, na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a 

que se refere o Proc.º n.º 197.09, devendo o requerente manter a normal circulação do 

trânsito e dos peões na via em causa; ------------------------------------------------------------------- 

----- ADÉRITO ANDRADE MORAIS, para ocupação da via pública com andaimes, numa 

área de 16m2, na Rua do Corgo, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 

198.09, devendo o requerente manter a normal circulação do trânsito e dos peões na via 

em causa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- INOBUR IRMÃOS ASSOCIADOS, LDA, para ocupação da via pública com 

materiais, numa área de 25m2, no lugar denominado Penedo Gordo, Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 200.09, devendo o requerente manter a normal 

circulação do trânsito e dos peões na via em causa; ------------------------------------------------ 

----- VASCO ALBERTO FERREIRA BOTELHO, para construção de um muro de 

vedação, com 10m, no lugar da Levada, na Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º 

n.º 201.09, devendo o requerente solicitar o alinhamento do respectivo muro; --------------- 

----- JOSÉ FERREIRA CATARINO, para colocação de um telhado, num armazém 

existente, com 45m2, sito no lugar denominado Penedo Gordo, Freguesia de Leomil, a 

que se refere o Proc.º n.º 202.09, não devendo o requerente mexer na estrutura 
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resistente do telhado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- JOAQUIM DA FONSECA, para ampliação e alteração de uma habitação, sita no 

lugar denominado Mártir, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 179.99; --- 

----- CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LDA, para alteração ao projecto de 

arquitectura de construção de um edifício destinado a habitação colectiva e comércio, 

que está a levar a efeito no lugar denominado Outeiro do Sino, Freguesia de Moimenta 

da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 38.07; ----------------------------------------------------------- 

----- MANUEL NINA TEIXEIRA GOMES, para construção de uma moradia unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Travessa, Freguesia de Castelo, a que 

se refere o Proc.º n.º 83.09; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOAQUIM FERNANDO SALGADO ALVES, para alteração de um edifício destinado 

a arrumos para habitação, sito na Rua das Pedras, Freguesia de Sever, a que se refere 

o Proc.º n.º 121.09; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MÁRIO DA COSTA OLIVA, para construção de um anexo destinado a arrumos, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado São Francisco, na localidade de Toitam, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 131.09. ------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO, COM CONDICIONANTES: ========= 

----- JOSÉ FRANCISCO GOMES BOTELHO DO PAÇO, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Cerdeira, 

Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 185.09, devendo as infraestruturas de 
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saneamento ser efectuadas pelo requerente através de instalações próprias 

devidamente dimensionadas e licenciadas, no caso de não ser possível a sua ligação à 

rede pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TELAS FINAIS: ======================================================= 

----- AGOSTINHO MANUEL DA FONSECA MEIRELES, telas finais referentes à 

construção que levou a efeito no lugar denominado Poça Nova, lote nº. 8 do loteamento 

a que se refere o alvará nº. 03/97, Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Procº. Nº. 49.00. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: =========================== 

----- AGOSTINHO DE PAIVA SANTOS, para ampliação de uma habitação unifamiliar, 

sita no lugar denominado Merouços, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 

312.87; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- SIDONIO CLEMÊNCIO DA SILVA, para construção de um armazém agrícola, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Cruzinha, na Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 249.07; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- RUI MANUEL DE JESUS SOARES, para alteração ao projecto inicial de uma 

habitação unifamiliar e anexo, que está a levar a efeito no lugar denominado Chão de 

Fora, na localidade de Granja de Oleiros, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 

392.07; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- RUI MANUEL CARVALHO AZEVEDO, para alteração de uma habitação unifamiliar 

(legalização), sita na Rua Direita, Freguesia de Cabaço, a que se refere o Proc.º n.º 
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16.08. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DA ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============ 

----- ALICE MARIA LEITÃO CARDOSO DE CASTRO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na localidade de Prados de Baixo, Freguesia de 

Rua, a que se refere o Proc.º n.º 215.06; --------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO PEDRO ANDRADE, para ampliação de um armazém destinado a 

arrumos agrícolas (legalização), sito no lugar denominado Toca, na Freguesia de 

Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 116.09. ----------------------------------------------------------- 

PROJECTO DA ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO, COM 

CONDICIONANTES: =================================================== 

----- AMADEU RIBEIRO NOVO, para alteração ao projecto inicial de uma habitação 

unifamiliar, que está a levar a efeito na Travessa do Bairro Novo, Freguesia de Castelo, 

a que se refere o Proc.º n.º 236.06, devendo o requerente entregar a Certidão de 

Registo Predial, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da emissão do alvará 

de licença de utilização. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

145 – 360/338/644.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Especialidades – 

Reconstrução de uma moradia unifamiliar ================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, do anterior Órgão Executivo, em que decidiu solicitar os 

elementos/documentos, em falta, ao Senhor JOSÉ DA COSTA e Outros, relativamente 
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ao projecto de especialidades apresentado para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Povoação, na Freguesia de Aldeia de Nacomba, 

presente à reunião o referido processo, acompanhado dos elementos solicitados, em 

que pelos motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão. ----------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 250-

RJ/DPOM/2009, datada de 10 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 pretensão desde que a Câmara Municipal aceite o 

período solicitado, de 90 (noventa) dias, para apresentação da Certidão do Registo 

Predial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

da coligação do PSD/PP, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO e JORGE DE 

JESUS COSTA, este por se considerar incompetente para participar nesta votação, 

tendo em conta que é de parecer que esta competência foi delegada pela Câmara 

Municipal, no seu Presidente, em reunião ordinária realizada em 13 do corrente mês, 

aprovar o projecto de especialidades e emitir a respectiva licença de construção, 

devendo os requerentes apresentar o documento de legitimidade rectificado, no prazo 

de 90 (noventa) dias, após a emissão da licença de construção, sob pena, de não ser 

emitida a respectiva licença de utilização. ===================================   

146 – 360/338/95.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Arquitectura – 
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Reconstrução de uma moradia unifamiliar ================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, do anterior Órgão Executivo, em que decidiu proceder à 

audiência do interessado, da Senhora MARIA TERESA LOPES CARDOSO, 

relativamente ao projecto para reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita no Largo 

do Outeiro, na Freguesia de Leomil, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado da respectiva resposta à audiência, em que pelos motivos ali descritos 

requer o deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 223-

SV/DPOM/09, datada de 20 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 desfavorável à pretensão, uma vez que a pretensão não cumpre o disposto no 

nº. 4, do artigo 65º. do RGEU. ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado tratar-se de uma reconstrução, e uma vez que na proposta 

apresentada a área de incumprimento é residual, não interferindo negativamente no pé  

direito da habitação, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos 

Vereadores da coligação do PSD/PP, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO  e  

JORGE DE JESUS COSTA, este por se considerar incompetente para participar nesta 

votação, tendo em conta que é de parecer que esta competência foi delegada pela 

Câmara Municipal, no seu Presidente, em reunião ordinária realizada em 13 do corrente 
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mês, aprovar o projecto de arquitectura. ==================================== 

147 - 360/347/6.02 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento – 2ª. 

alteração ao projecto inicial – Entrega de planta de síntese =================== 

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

09 de Setembro, último, exarada a folhas 268, ponto 250, do livro de actas 138, em que 

foi deliberado aprovar as alterações à operação de loteamento propostas pela Firma 

PAVILOTES – CONSTRUÇÕES, LDA, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

Ribeira ou Tapada, na Freguesia de Leomil, e emitir o respectivo alvará, presente à 

reunião o referido processo, acompanhado de uma nova planta de síntese da operação 

de loteamento, a fim de ser emitido o respectivo alvará de loteamento. ------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 167-

OS/DPOM/09, datada de 16 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que a planta de síntese 

apresentada, assim como o ofício referido na informação técnica supra citada, deverão 

ser objecto de uma deliberação de Câmara, na qual esteja devidamente expressa a 

aceitação do prédio rústico com o artigo matricial 62º, da freguesia de Moimenta da 

Beira, como espaço a integrar no domínio público. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Havendo necessidade da empresa loteadora ceder área de 

compensação, área essa que não existe no artigo do terreno a lotear, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, em substituição da mesma, aceitar a cedência do artigo 
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matricial rústico com o nº. 62º, da Freguesia de Moimenta da Beira, como espaço a 

integrar no domínio público, através de escritura pública. ======================== 

148 – 360/991/65.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo da Senhora CONCEIÇÃO DOS PRAZERES MERGULHÃO, 

presente à reunião um pedido de parecer, à constituição de compropriedade resultante 

da partilha de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 

de Agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal-AUGI. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 171-

OS/DPOM/09, datada de 10 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

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

149 – 360/991/67.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA DE FÁTIMA ROCHA PIRES e Outros, 

presente à reunião um pedido de parecer, à constituição de compropriedade resultante 

da partilha de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 

de Agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de 



 FlFlFlFl.157 
____________ 

 

____________ 

09.11.27 

Liv º .  139L iv º .  139L iv º .  139L iv º .  139     
                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 

                                                                   

 

Génese Ilegal-AUGI. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 169-

OS/DPOM/09, datada de 10 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

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

150 – 360/991/71.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO JORGE COSTA SEIXAS, presente à 

reunião um pedido de parecer, à constituição de compropriedade resultante da partilha 

de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, 

que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese 

Ilegal-AUGI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 169-

OS/DPOM/09, datada de 10 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

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

151 – 360/991/72.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 
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Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ JOÃO DE ANDRADE LOUREIRO, presente à 

reunião um pedido de parecer, à constituição de compropriedade resultante da partilha 

de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, 

que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese 

Ilegal-AUGI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 169-

OS/DPOM/09, datada de 10 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

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

152 – 360/991/000.09 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de 

declaração de interesse turístico para a região ============================= 

========== Oriundo da Firma Quinta do Melião – Restauração Unipessoal, Lda, com 

sede na localidade de Arcas, Freguesia de Sever, presente à reunião um pedido de 

emissão de declaração que considere de interesse turístico para a região, a adaptação 

do piso da cave, que se destinava a estacionamento, a espaço destinado a sala de 

actividades, de diversão e sala de refeições, em complemento ao já implantado no 

espaço de restauração e bebidas. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar o empreendimento 
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de interesse turístico para a região, desde que o mesmo venha a apresentar um projecto 

que cumpra todos os requisitos legais para o efeito. ============================  

153 – 360/995/000 – Proposta para construções de arrumos até 50 m2=========== 

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma proposta, que 

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

que as construções e/ou reconstruções de arrumos até 50m2, sejam isentas de 

apresentação dos respectivos projectos de arquitectura e especialidades. -------------------- 

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

alterando apenas a designação de arrumos para arrumos agrícolas. ===============  

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação” 

154 - 710/714/000 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 1º. Ciclo do Ensino Básico - 

Atribuição de Auxílios Económicos 2009/2010 -– Reclamação ================= 

========== Presente à reunião o processo referenciado em epígrafe, acompanhado da 

Informação da Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, nº. 

58/DASC/2009, datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali 

descritas, propõe a alteração do escalão atribuído. -------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, a mesma informou que “o respectivo encargo tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 04/040802 onde existe um saldo disponível de € 19.508,53 (dezanove 
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mil quinhentos e oito euros e cinquenta e três cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 03 e nº. 7/2008, com a dotação de €18.093,53 

(dezoito mil e noventa e três euros e cinquenta e três cêntimos), tendo sido efectuado o respectivo 

cabimento”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, incumbir a Vereadora, em 

Regime de Tempo Inteiro, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, de informar com 

maior pormenor a situação sócio-económica deste agregado familiar, com vista à 

tomada de decisão na próxima reunião. ===================================== 

155 - 710/714/000 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 1º. Ciclo do Ensino Básico - 

Atribuição de Auxílios Económicos 2009/2010 – Reclamação ================== 

========== Presente à reunião o processo referenciado em epígrafe, acompanhado da 

Informação da Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, nº. 

59/DASC/2009, datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali 

descritas, propõe a alteração dos escalões atribuídos. ---------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, a mesma informou que “o respectivo encargo tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 04/040802 onde existe um saldo disponível de € 19.508,53 (dezanove 

mil quinhentos e oito euros e cinquenta e três cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 03 e nº. 7/2008, com a dotação de €17.998,53 

(dezassete mil novecentos e noventa e oito euros e cinquenta e três cêntimos), tendo sido efectuado o 

respectivo cabimento”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração dos 
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escalões, nos termos propostos, devendo a Vereadora, em Regime de Tempo Inteiro, 

ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, obter informações mais rigorosas sobre a 

situação sócio-familiar do agregado a que pertence esta criança, informando este Órgão 

em conformidade, condição que poderá levar à alteração da decisão agora tomada. === 

156 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Pedido 

de isenção de pagamento de passe escolar ================================ 

========== Oriunda da Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, 

presente à reunião a Informação n.º 63, datada de 09 de Novembro, último, com o 

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

----- “Junto se anexa relação de pedidos de isenção de pagamento de transporte escolar. ---------------- 

----- Tendo em conta as informações, prestadas pelo Técnico Superior de Serviço Social, exarado nos 

respectivos requerimentos, concordo com os pareceres de isenção propostos, traduzidos no quadro em 

anexo. Neste quadro encontram-se igualmente os períodos propostos para  início de isenção, assim 

como os encargos decorrentes dos mesmos.------------------------------------------------------------------ 

----- Mais informo que o Regulamento de Atribuição de Auxílios Económicos, em vigor, é omisso, 

relativamente a estas situações, pelo que, de acordo com o previsto no artigo 8.º, deixo á consideração 

superior uma decisão relativamente ao assunto. -------------------------------------------------------------- 

----- Dada a omissão mencionada, proponho igualmente que esta situação seja considerada em 

reformulação a efectuar no Regulamento de Atribuição de Auxílios Económicos, alargando o seu âmbito 

aos alunos do Ensino Secundário. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- À consideração superior”---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, a mesma informou que “o respectivo encargo tem cabimento na rubrica 
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orçamental orgânico-económica 04/020210 onde existe um saldo disponível de € 26.394,51( vinte e 

seis mil trezentos e noventa e quatro euros e cinquenta e um cêntimos), e que o mesmo está previsto 

no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 04 e nº. 49/2008, com a dotação de € 

26.394,51( vinte e seis mil trezentos e noventa e quatro euros e cinquenta e um cêntimos) tendo sido 

efectuado o respectivo cabimento”. ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar os alunos constantes do 

mapa anexo à informação técnica, acima referida, do pagamento dos respectivos passes 

escolares. =========================================================== 

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 disposto nos nºs 1, 2 e 4, do art. 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 

12H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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