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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM UM DE FEVEREI RO DO ANO DE 

DOIS MIL E TREZE =================================================== 

ATA N.º 03/13 

========== No dia um do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, 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 ata da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUÍS 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, do livro de atas 139, cuja ordem do 

dia havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no nº 3, do art.º 87º., da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. =============== 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  
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========== O Senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta verbal que foi 

aceite, no sentido de constarem em ata as referências feitas a alguns assuntos, no 

período antes da ordem do dia, sempre que se entenda conveniente e adequado. --------- 

----- Nesta conformidade, informou a Câmara sobre os seguintes assuntos: ------------------ 

----- 1. Centro de Informação Turística : face às dificuldades sentidas na aprovação da 

candidatura ao programa ON NORTE, com vista à respetiva comparticipação financeira, 

o Senhor Presidente informou que, em princípio, tudo indica que a requalificação do 

referido equipamento vai efetivamente avançar, no âmbito do concurso público já 

adjudicado à empresa CIVILCASA 2, com sede em Outeiro de Gatos, Município da 

Meda. A propósito, os Vereadores da Coligação PSD/PP congratularam-se com a 

possibilidade deste processo avançar definitivamente, porque se trata de um 

equipamento que possibilitará um serviço de inegável interesse público, e também 

porque se procede à reabilitação do imóvel em causa. --------------------------------------------- 

----- 2. Setor da Agricultura : O Senhor Presidente da Câmara aludiu a uma reunião 

havida com o Senhor Diretor Regional da Agricultura, que contou com a presença do 

Senhor Deputado Hélder Amaral, eleito pelo círculo eleitoral de Viseu, nas lista do CDS-

PP, para tratar de assuntos relacionados com o setor frutícola, designadamente sobre a 

possibilidade e oportunidade de serem concretizados dois investimentos da maior 

importância para a fileira da maçã, nomeadamente o aumento da capacidade frio e a 

construção de barragens para retenção de água. Na verdade, perspetivando-se a 

possibilidade de um aumento em cerca de trinta toneladas na produção de maçã, 
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constata-se a insuficiência da capacidade instalada de frio na área do município, facto 

que hoje já leva muitas das empresas produtoras a alugar esses equipamentos fora do 

concelho e até da região. Informou, ainda no âmbito deste assunto, que ontem se 

realizou nova reunião, agora com muitas das organizações de produtores do concelho e 

da região, na senda de um caminho que tem vindo a ser percorrido com vista à obtenção 

do maior consenso possível, que permita a apresentação de uma candidatura comum, 

para obtenção de financiamento. Não desconhecendo que existem ainda muitas arestas 

por limar e muitas dificuldades a vencer, o Senhor Presidente informou que existem 

sinais de uma certa pacificação e de entendimento neste setor, facto que se afigura 

decisivo para atingir o objetivo, por quatro razões essenciais: a primeira, por se tratar de 

um projeto comum, partilhado por diversas organizações de produtores, permite a 

obtenção de uma melhor taxa de comparticipação financeira; a segunda, porque este 

tipo de projeto comum tem prioridade no momento da decisão, relativamente aos 

projetos apresentados individualmente; a terceira ligada às questões da escala, na 

medida em que esta permite prever uma forte diminuição de custos e a quarta 

diretamente ligada aos patamares de concentração da oferta, que permitirá alcançar 

níveis de competitividade superiores, nivelando as condições na fileira e regulando o 

mercado. Por outro lado, reafirmou a necessidade de ser apresentado brevemente um 

estudo sobre a construção de 3 ou 4 pequenas barragens, para retenção de água, numa 

lógica de manter a ideia da barragem da nave, mas restringindo as áreas de influência 

localizadas o mais perto possível das manchas produtoras, essencialmente pomares. A 
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propósito, os Vereadores da Coligação PSD/PP manifestaram o seu agrado pela forma 

como este processo tem vindo a ser conduzido, dada a sua importância para o 

Município, uma vez que se vislumbra a possibilidade de um entendimento no setor da 

produção, decisivo para a obtenção de melhores condições. ------------------------------------- 

----- 3. Setor da Saúde : o Senhor Presidente informou a Câmara que o Hospital de 

Viseu tem vindo, a partir do dia 5 de Dezembro de 2012, a recusar a referenciação dos 

doentes oriundos da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Moimenta da 

Beira, com a informação: “utente fora de área”, remetendo o seu encaminhamento / 

referenciação para o Hospital de Vila Real, com exceção da especialidade de obstetrícia. 

Ora, não tendo havido qualquer alteração do quadro legal, não se percebem as razões, 

muito menos os respetivos fundamentos, que podem ter levado a esta decisão, uma vez 

que é conhecido e público que, na maioria das situações, os doentes atendidos na 

UCSP de Moimenta da Beira vinham sendo encaminhados, pelos respetivos médicos, 

para o Hospital de Viseu. Este encaminhamento era feito por razões clínicas mas 

também, e sobretudo, pela maior facilidade na rede de transportes, aliás inexistente para 

Vila Real. Ainda no âmbito desta problemática, o Senhor Presidente informou ter 

conhecimento que os doentes dos Municípios de Sernancelhe e de Penedono estarão a 

ter um tratamento diferente, na medida em que continuarão a ser encaminhados para o 

Hospital de Viseu, pelo que sugere que a Câmara tome uma posição sobre o assunto, 

que considera da maior importância para os munícipes. Mais informou ter já obtido 

informações, relativas a esta situação, junto da senhora Coordenadora da UCSP de 
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Moimenta da Beira, bem como do senhor Diretor Executivo do ACES Douro Sul, 

informando ainda da sua intenção de solicitar audiências aos senhores presidentes dos 

Conselhos Diretivos das ARS Norte e ARS Centro com vista a alcançar uma solução 

clara, duradoura e estável, que permita o melhor acesso aos cuidados de saúde 

hospitalar aos utentes da UCSP de Moimenta da Beira, também junto do Hospital de 

São Teotónio em Viseu, apenas não o tendo feito até hoje por pretender, em primeiro 

lugar, colocar a questão ao Executivo da Câmara Municipal. Falando em nome da 

coligação PSD/PP, o Vereador LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA afirmou não ter 

ainda elementos suficientes para tomar uma posição sobre o assunto, manifestando, 

todavia, a certeza de que não poderá haver tratamentos diferentes para situações iguais, 

pelo que deve o Senhor Presidente encetar as diligências que considere adequadas 

para aclarar definitivamente esta questão, para que o Executivo tenha condições de 

tomar uma decisão oficial. =============================================== 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

046 – 120/131/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – DESPESAS  DE REPRESENTAÇÃO 

DOS CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2º. GRAU- Comun icação de 

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

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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07 de dezembro, último, exarada a folhas 267, ponto 228, do livro de atas 145, presente 

à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 79, datado de 28 de dezembro de 2012, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar 

as Despesas de Representação dos Cargos de Direção Intermédia de 2º. Grau, nos 

exatos termos aprovados pela Câmara Municipal. --------------------------------------------------- 

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

047 – 120/134/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PROPOSTA  DO MODELO DA 

ESTRUTURA E DO NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES ORGÂNICAS NUCLEARES, 

FLEXÍVEIS, SUBUNIDADES ORGÂNICAS E EQUIPAS DE PROJE TO – Comunicação 

de deliberação  ======================================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária, 

realizada em 14 de dezembro de 2012, exarada a folhas 289, ponto 247, do livro de atas 

145, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 84, datado de 28 de 

dezembro de 2012, informando que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, 

foi deliberado aprovar a proposta supra mencionada, nos exatos termos aprovados pela 

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

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

048 – 120/134/000 – LEI Nº. 49/2012, DE 29 DE AGOSTO – ESTRUTURA INTERNA E 

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E RESPETIVO ORG ANOGRAMA –  

Republicação do Despacho no Diário da República ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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18 de janeiro, último, presente à reunião o Despacho proferido pelo Presidente da 

Câmara, datado de 03 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, que incorpora as decisões tomadas pelos 

órgãos municipais e manda republicar  no Diário da República, II Série, a nova estrutura 

interna e organização dos serviços municipais e respetivo organograma, bem como a 

afetação do pessoal, para os efeitos previstos no nº. 6º., do artº. 10º., do Decreto-Lei nº. 

305/2009, de 23 de outubro. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, foi referido que o anterior Despacho tinha sido publicado no Diário da 

República, II Série, nº. 18, em 25 de janeiro, último, com alguns erros, designadamente 

troca de nomes dos colaboradores e repetição do artigo referente ao gabinete da 

proteção civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

049 – 150/992/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - ASSOCIAÇ ÃO REGIONAL DE 

MUNICÍPIOS DO VALE DO TÁVORA – Comunicação de delib eração  ============ 

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

26 de novembro de 2012, exarada a folhas 246, ponto 205, do livro de atas 145, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 78, datado de 28 de dezembro 

de 2012, informando que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, foi 

deliberado ratificar a alteração aos estatutos da Associação supra mencionada, nos 

exatos termos aprovados pela Câmara Municipal. --------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

050 – 150/992/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL –– REGULAM ENTO DE 

LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS – Manuten ção em 2013 dos 

valores fixados no ano de 2012 - Comunicação de del iberação  ================ 

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

07 de dezembro de 2012, exarada a folhas 267, ponto 229, do livro de atas 145, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 80, datado de 28 de dezembro 

de 2012, informando que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, foi 

deliberado aprovar a proposta de não atualização das taxas supra mencionadas, nos 

exatos termos aprovados pela Câmara Municipal. --------------------------------------------------- 

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

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

051 – 210/200/400 – Taxa Municipal de Direitos de P assagem – Taxa a aplicar em 

2013 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação de delibe ração  =============== 

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

26 de outubro de 2012, exarada a folhas 174, ponto 147, do livro de atas 145, em que foi 

deliberado fixar a referida taxa em 0,25%, para o ano de 2013, presente à reunião o 

ofício da Assembleia Municipal n.º 77, datado de 28 de dezembro de 2012, informando 

que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar a referida 

taxa, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. --------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

052 – 210/202/000 – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO – ANO DE 2013 – 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação de deliberação  ==================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária, 

realizada em 14 de dezembro de 2012, exarada a folhas 296, ponto 246, do livro de atas 

145, em que foi deliberado aprovar uma proposta de contratação de um novo 

empréstimo a curto prazo, para o ano de 2013, até ao montante de € 600.000,00 

(seiscentos mil euros), presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 81, 

datado de 28 de dezembro de 2012, informando que, em sua sessão ordinária, realizada 

no mesmo dia, foi deliberado aprovar o pedido de autorização para a contratação do 

referido empréstimo de curto prazo, até ao montante de € 600.000,00 (seiscentos mil 

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

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

053 - 210/207/000 – UNICEF – Comité Português para a Unicef – Pedido de subsídio 

para o auxílio a crianças afetadas por atrasos de c rescimento  ================= 

========== Oriundo do Comité referenciado em epígrafe, presente à reunião uma 

Circular, com a referência COR-120738, datada de novembro de 2012, solicitando a 

atribuição de um subsídio para ajudar a combater as causas que, direta ou 

indiretamente, continuam a contribuir para o flagelo referido em epígrafe. ------------------- 

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

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 28 de 

janeiro, último, existia um saldo disponível de € 4.135,22 (quatro mil cento e trinta e cinco euros e 

vinte e dois cêntimos), tendo sido feita a proposta de cabimento com o n.º 184, no valor de € 100,00 

(cem euros)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um apoio ao referido 

Comité no montante de € 100,00 (cem euros), para os fins propostos. ============== 

054 – 210/999/000 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENT OS EM ATRASO – 

Autorização prévia e genérica para compromissos plu rianuais – ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL - Comunicação de deliberação  ================================ 

========== Presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 82, datado de 28 

de dezembro de 2012, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo 

dia, foi deliberado aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, 

onde, pelas razões ali descritas, solicita autorização prévia e genérica da Assembleia 

Municipal para todos os projetos que, constando do Orçamento e das GOP’s (Grandes 

Opções do Plano), tenham caráter plurianual, ou não o tendo, se verifique, na sua 

contratualização, incidência plurianual. ------------------------------------------------------------------ 

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

055 – 210/999/000 – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LO CAL – Despesas de 

caráter anual e plurianual – ASSEMBLEIA MUNICIPAL -  Comunicação de 

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

========== Presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 83, datado de 28 
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de dezembro de 2012, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo 

dia, foi deliberado aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, 

onde, pelas razões ali descritas, solicitava uma autorização prévia e genérica da 

Assembleia Municipal para a realização de despesas de caráter anual e plurianual de 

montante superior ao menor dos seguintes valores: € 500.000,00 ou 5% das despesas 

orçamentadas, relativamente ao capítulo do classificador económico em que a mesma 

se integra, no mínimo de € 100.000,00. ----------------------------------------------------------------- 

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

056 – 230/260/000 – PROPOSTA DE ORÇAMENTO E GRANDES  OPÇÕES DO 

PLANO PARA O ANO DE 2013 E RESPETIVO MAPA DE PESSOA L – ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL - Comunicação de deliberação  ================================ 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária, 

realizada em 14 de dezembro de 2012, exarada a folhas 297, ponto 249, do livro de atas 

145, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 85, datado de 28 de 

dezembro de 2012, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, 

foi deliberado aprovar o orçamento e grandes opções do plano para o ano de 2013, e 

respetivo mapa de pessoal, nos precisos termos apresentados e aprovados pela 

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

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

057 - 230/275/000 – INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS – Co ntrolo do endividamento 

e da situação financeira da administração local aut árquica – Auditoria ao 
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Município de Moimenta da Beira  ========================================= 

========== Oriundo da entidade referenciada em epígrafe, presente à reunião o ofício 

nº. 298, datado de 17 de janeiro, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, informando que prevê iniciar no dia 25 de 

janeiro de 2013 uma auditoria a este Município. ------------------------------------------------------  

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

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

058 – 130/151/700 – LOJA N.º 18, DO MERCADO MUNICIP AL DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Pedido de autorização para a cedência da po sição contratual  ========== 

========== Oriundo da Senhora MARIA CÂNDIDA MOTA ALVES VILARINHO, titular 

da loja referenciada em epígrafe, presente à reunião uma comunicação, datada de 3 de 

janeiro, último, solicitando que, por razões relacionadas com o novo sistema de 

faturação, a titularidade da mesma seja transferida para o Senhor LAURENTINO 

DUARTE MAGUEIJA AGUIAR. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o Parecer n.º 

01.13, datado de 7 de janeiro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrito 

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

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência de posição 

contratual, nos termos legais e regulamentares. =============================== 

02.02.04. TESOURARIA 

059 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 
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========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 31, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 183.746,98 (cento e 

oitenta e três mil, setecentos e quarenta e seis euros e noventa e oito cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   73.982,19 

                            b) Dotações não Orçamentais............ € 109.764,79 

                              TOTAL…………..….... € 183.746,98 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E A MBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

060 - 310/302/442 - CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Ratificação de Despacho  ======================================= 

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

26 de outubro de 2012, exarada a folhas 191, ponto 162, do livro de atas 145, em que foi 

deliberado adjudicar a empreitada supra citada à empresa CIVILCASA II – 

CONSTRUÇÕES, S.A., pelo valor de € 133.407,14 (cento e trinta e três mil, 

quatrocentos e sete euros e catorze cêntimos), presente à reunião o Despacho do 

Senhor Presidente de Câmara, datado de 28 de janeiro, último, que nesta ata se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, para que o mesmo 

seja ratificado, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, uma vez que, pelas razões ali descritas, foi aprovada a 



 F lF lF lF l.60 
____________ 

 

____________ 

2013.02.01 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 64 64 64 6     

                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 

                                                                   
 
minuta do contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Senhor Presidente de Câmara. =========================================== 

“OBRAS PARTICULARES” 

061 - 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 de novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do livro 

de atas 139, 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 redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a seguir se 

identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA DEFERIDOS”, “PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS”, “PROJETO DE 

ARQUITETURA INDEFERIDO”, “TELAS FINAIS DEFERIDAS” que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 04 de novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor Vereador, 

em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. --------------------------- 

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

----- DELMINDA DE OLIVEIRA FONSECA PAIVA, para construção de um muro de 

vedação com 30m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Cardal, na 

localidade de Arcas, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 4.13; ------------------ 

----- ALMERINDO BATISTA DE SEIXAS, para ocupação da via pública com materiais, 
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em 10m2, na Rua D. Manuel de Jesus Pereira, na Freguesia de Baldos, a que se refere 

o Proc.º n.º7.13; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- MARIA HELENA COUTINHO DOS SANTOS, para construção de um muro de 

vedação com 21m, que pretende levar a efeito na localidade de Arcozelo da Torre, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 8.13; ----------------------------------------- 

----- MAURICIO SOARES DE FIGUEIREDO, para construção de um muro de vedação 

com 25,50m, que pretende levar a efeito na localidade de Barragem do Vilar, Freguesia 

de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 9.13; -------------------------------------------------------------- 

----- ISMAEL PARENTE AFONSO, para ocupação da via pública com materiais e 

andaimes, em 60m2, na Rua Central, localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que 

se refere o Proc.º n.º 10.13; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- ZEFERINO GOMES DA SILVA MALAIA, para reconstrução de um muro de vedação 

com 60m, que pretende levar a efeito na quinta do Chão das Covas, Freguesia de 

Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 12.13; ----------------------------------------------------------- 

----- CÂNDIDO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, para ocupação da via pública com 

materiais, em 3 m2, na Rua do Jardim, na Freguesia de Cabaços, a que se refere o 

Proc.º n.º 15.13. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDOS:  ========================== 

----- MARIA SALETE MALAIA ALVES, para construção de uma habitação unifamiliar, 

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

refere o Proc.º n.º 3.13; -------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- FÁBIO FILIPE FERREIRA DA SILVA, para construção de um edifício destinado a 

aviário, que pretende levar a efeito no lugar denominado Portela, Freguesia de Alvite, a 

que se refere o Proc.º n.º 1.13. ---------------------------------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS:  =============================== 

----- ALBINO DOS ANJOS ASSUNÇÃO CORREIA, para alteração ao projeto inicial de 

uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Nave da Carreira, na localidade de 

espinheiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 7.08; ------------------------------- 

----- MARIA MANUELA MORGADO DE ANDRADE, para reconstrução de um edifício, 

sito na Praça da República, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 

103.12; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- AURORA DE JESUS GOMES, para reconstrução e ampliação de uma habitação, 

sita na Estrada da Barragem, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 110.12. ----- 

PROJETO DE ARQUITETURA INDEFERIDO:  =============================== 

----- ORLANDO VERÍSSIMO GOMES MONTEIRO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Lameirões, na localidade de 

Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 100.12. --------------------------- 

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

----- ANAROLINO DE ALMEIDA MAGALHÃES, telas finais de uma habitação unifamiliar, 

sita na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 246.93; ---- 

----- FERNANDO SOARES LOURENÇO, telas finais de uma habitação unifamiliar, sita 

no lugar denominado Palhais, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 37.01; ------ 
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----- ALCIDES PEREIRA TRINTA, telas finais de uma habitação unifamiliar, sita na Rua 

do Outeiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 371.07. ---------------------------- 

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

062 – 360/338/126.11 – OBRAS PARTICULARES – Legaliz ação de uma habitação  == 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DOS SANTOS SUBERINO, presente à 

reunião um requerimento, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica 

a fazer parte integrante, a solicitar a isenção da apresentação do Alvará Industrial de 

Construção Civil e da Certidão do Registo Predial, aquando do levantamento da licença 

de legalização de uma habitação, sita no lugar denominado Curral, na localidade de 

Arcas, freguesia de Sever. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 32-SV/DOP/13, 

de 21 de janeiro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, após a emissão da licença de construção, para a entrega de Certidão do 

Registo Predial. ======================================================= 

063 – 360/338/123.12 – OBRAS PARTICULARES – Projeto  de arquitetura –  

Legalização de um pavilhão destinado a vacaria  ============================ 

========== No seguimento do Despacho do Chefe DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, em que decidiu, proceder à audiência escrita do 
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Senhor JOSÉ SIDÓNIO TEIXEIRA MORAIS, relativamente ao pedido para legalização 

de um pavilhão destinado a vacaria, sito no lugar denominado Tapada do Padre, na 

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

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

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 39-SV/DOP/13, 

de 28 de janeiro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em consideração que a construção é anterior à entrada em 

vigor do PDM – Plano Diretor Municipal, facto comprovado pela Junta de Freguesia de 

Alvite, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, devendo 

o requerente solicitar o licenciamento da atividade na respetiva entidade coordenadora, 

assim como, entregar a respetiva Certidão do Registo Predial, devidamente retificada, 

de acordo com o levantamento topográfico, até ao ato do levantamento da licença de 

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

064 – 360/338/125.12 – OBRAS PARTICULARES – Instala ção de armazenagem de 

gases de petróleo liquefeitos – capacidade útil 4,3 0m3 ======================= 

========== Oriundo da Firma REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A., presente à reunião, 

para tomada de conhecimento, um processo respeitante à montagem de uma instalação 
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de armazenagem de GPL, para consumo próprio, constituída por um equipamento sob 

pressão com a capacidade útil de 4,30 m3 e respetivo ramal de distribuição num edifício 

sito no lugar denominado Quinta da Alagoa – Parque Desportivo, nesta Vila de 

Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 15-SV/DOP/13, 

de 16 de janeiro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

065 – 360/991/3.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  emissão de parecer –  

Certidão de compropriedade - Ratificação ================================= 

========== Para efeitos de ratificação, presente à reunião o Despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, datado de 23 do corrente mês, que deferiu o 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, solicitado pelo Senhor 

JOAQUIM MANUEL SOARES SALGUEIRO. --------------------------------------------------------- 

----- O processo foi, previamente, submetido à apreciação técnica da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, tendo sido prestada a 

informação n.º 28-SV/DOP/2013, datada de 18 de janeiro, último, onde, pelos motivos ali 

descritos, emite parecer favorável. ----------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : Nos termos do nº. 3, do artigo 68º., da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, ratificar o referido despacho de deferimento. =================== 

066 – 360/995/000 – OBRAS PARTICULARES – Esclarecim ento sobre o trâmite dos 

processos abrangidos pelo Regime de Exercício de At ividade Pecuária (REAP)  == 

========== Oriundo dos Técnicos Superiores Arquiteta OLGA MARINA DA FONSECA 

SANTOS, Arquiteta SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA e Médico Veterinário 

Municipal JOSÉ ANTÓNIO DA COSTA LOPES, presente à reunião a informação n.º 2-

OS/DOP/2013, datada de 22 de janeiro, último, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta do seu 

entendimento relativamente ao trâmite dos processos abrangidos pelo Regime de 

Exercício de Atividade Pecuária (REAP). --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, por uma questão de segurança 

para o Munícipe, que os Serviços Técnico / Administrativos da DPOUA – Divisão de 

Projetos, Obras, Urbanismo e Ambiente, sempre que dê entrada de um processo 

abrangido pelo Regime de Exercício de Atividade Pecuária (REAP), solicite o parecer do 

Médico Veterinário Municipal, ainda que o mesmo não seja vinculativo. ----------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que os Serviços supra referidos 

alertem os Munícipes, em fase de apreciação do projeto, que nos termos da alínea b), 

do nº. 2, do art.º 15º, do Decreto-Lei 214/2008, de 10 de novembro a “câmara municipal 

só pode decidir depois de proferida a decisão favorável ou favorável condicionada sobre 
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o pedido de autorização ou sobre a declaração prévia de atividade pecuária, ou emitida 

a certidão comprovativa do respetivo deferimento tácito.” ======================== 

02.04 – UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,  CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

02.04.01 – SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO  

“Ação Social” 

067 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Pedido de 

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

========== Presentes à reunião dois pedidos de isenção de pagamento de passes 

escolares de alunos residentes na localidade de Leomil, para o ano letivo em curso. ------ 

----- Submetido o assunto à SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO – 

Núcleo de Ação Social -, a mesma elaborou as Informações n.ºs 05 e 06/DASE/2013, 

datadas de 25 de janeiro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, deixa à consideração 

superior a decisão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

indeferir os pedidos de isenção de pagamento dos respetivos passes escolares. ===== 

068 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

2012/2013 =========================================================== 

========== Presente à reunião um pedido de atribuição de escalão “A” de auxílios 

económicos de um aluno residente no concelho e a frequentar a EB1 de Edmeios, para 
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o ano letivo em curso. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, a mesma 

elaborou a Informação n.º 84/DASE/2012, datada de 20 de dezembro de 2012, que 

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

pelas razões ali descritas, emite parecer favorável. -------------------------------------------------- 

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

----- “O respetivo encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040802 

onde existe um saldo disponível de € 22.000,00 (vinte e dois mil euros), e que o mesmo está previsto 

no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 05 e nº. 24/2013, com a dotação de € 

13.000,00 (treze mil euros), tendo sido efetuado o respetivo cabimento.”---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao aluno em causa o escalão “A” de auxílios 

económicos. ========================================================= 

069 – 710/714/400 – ENSINO PRÉ-ESCOLAR – Auxílios e conómicos para o ano 

letivo 2012/2013  ====================================================== 

========== Presente à reunião um pedido de atribuição de escalão “A” de auxílios 

económicos, de um aluno residente no concelho e a frequentar o pré-escolar de Caria, 

para o ano letivo em curso. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, a mesma 

elaborou a Informação n.º 83/DASE/2012, datada de 14 de dezembro de 2012, que 

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

pelas razões ali descritas, não emite parecer favorável. -------------------------------------------- 
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----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “O respetivo encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040802 

onde existe um saldo disponível de € 22.000,00 (vinte e dois mil euros), e que o mesmo está previsto 

no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 05 e nº. 24/2013, com a dotação de € 

13.000,00 (treze mil euros), tendo sido efetuado o respetivo cabimento.”---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o presente pedido de atribuição do escalão 

“A” de auxílios económicos. ============================================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA  ================= 

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente ata, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do disposto nos n.ºs 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 

11H45. ============================================================= 
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