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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM QUINZE DE MAR ÇO DO ANO DE 

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

ATA N.º 06/13 

========== No dia quinze do mês de março 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. ===================================== 

109 – 020/005/000 – REUNIÃO ORDINÁRIA – Marcação de  data ================ 
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========== Considerando que o dia em que se realizaria normalmente a próxima 

reunião ordinária coincide com o feriado do dia 29 de março, o Senhor Presidente 

propôs que a mesma fosse alterada e antecipada para o dia 28 do mesmo mês, pelas 

nove horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor 

Presidente, alterando a próxima reunião ordinária para o dia 28 de março, pelas nove 

horas e trinta minutos, pelo que, desta forma, fica feita a respetiva convocatória nos 

termos e para efeitos de cumprimento do disposto no n.º 3, do artigo 62.º, da Lei n.º 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  

========== O Senhor Vereador da Coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, solicitou esclarecimentos sobre o assunto relacionado com o regime jurídico das 

autarquias locais, discutido na sessão da Assembleia Municipal do mês de fevereiro, 

último, designadamente sobre as razões e fundamentos que nortearam a decisão do dito 

órgão deliberativo, no sentido do Município de Moimenta da Beira deixar de pertencer à 

NUT´s 3 – Douro para passar a pertencer à NUT´s 3 – Viseu, Dão-Lafões. -------------------

----- O Senhor Presidente informou que se considerou oportuno o agendamento deste 

assunto, para ser discutido na dita Assembleia Municipal, na medida em que hoje o 

Parlamento vai votar uma proposta de lei, que poderá levar em linha de conta aquela 

posição. Questionado sobre a sua posição na sessão da Assembleia Municipal, informou 

que, no momento da discussão deste ponto, apenas referenciou o enquadramento 
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temporal e legal que este assunto tem vindo a merecer por parte do governo central, não 

tendo feito qualquer comentário sobre as vantagens e desvantagens da mudança de 

NUTS. Mais informou ter assumido o bom relacionamento do Município de Moimenta da 

Beira com todos os seus parceiros institucionais, quer na NUTS 3 Douro, quer na NUTS 

2 Norte, clarificando o maior respeito e apreço pela ação desenvolvida por aquelas 

Instituições. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Vereador da Coligação PSD/PP, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, 

afirmou não estar suficientemente esclarecido para tomar uma posição racional sobre 

este assunto, não deixando de afirmar que lhe pareceu uma decisão precipitada da 

Assembleia Municipal, na medida em que é conhecido o protagonismo que o Município 

de Moimenta da Beira tem na CIM Douro, mormente pela ação e atuação do Presidente 

da Câmara Municipal e também pelo facto de ocupar a Presidência da Assembleia 

Intermunicipal. Afirmou ainda que não foram discutidas as vantagens e desvantagens da 

decisão que foi tomada pela Assembleia Municipal. ------------------------------------------------- 

========== O Senhor Presidente informou a Câmara sobre os seguintes assuntos: ----- 

----- 1. Setor da Saúde  – Foi recordado que está em causa a recusa da referenciação 

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

da Beira, por parte do Hospital de Viseu, com a informação: “utente fora de área”, e seu 

consequente encaminhamento / referenciação para o Hospital de Vila Real. ----------------- 

----- O Senhor Presidente informou que a última diligência efetuada passou pela 

realização de uma reunião com os senhores Presidentes dos Conselhos de 
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Administração dos Hospitais de Viseu e de Vila Real e com o senhor Diretor do 

Agrupamento dos Centros de Saúde do Douro Sul, na qual se concluiu pela não 

identificação de quaisquer razões de facto e de direito que possam sustentar a posição 

assumida pelo Conselho de Administração do Hospital de Viseu. ------------------------------- 

----- Acrescentou que tinha ficado combinado com o Senhor Presidente do Conselho de 

Administração do Hospital de Viseu uma tomada de decisão até ao dia de hoje, data a 

partir da qual a Câmara Municipal tomaria uma posição oficial e drástica sobre este 

assunto. Nesse sentido, informou que tinha recebido uma chamada telefónica do 

referido Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Viseu, que lhe 

transmitiu a informação de que, a partir do dia de ontem, os doentes oriundos do 

Município de Moimenta da Beira passaram a ser referenciados também para o Hospital 

de Viseu, ficando, desta forma, resolvido o assunto em apreço. ----------------------------------

----- Assim colocada a questão, caso se venha efetivamente a confirmar a dita 

informação, o Senhor Presidente disse que irá produzir, e publicar, uma nota informativa 

sobre o assunto, com vista ao seu cabal esclarecimento junto dos utentes beneficiários. - 

----- A propósito, os Vereadores da coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, 

felicitaram o Presidente da Câmara pela estratégia na condução deste assunto, cujos 

resultados positivos esperam vir a confirmar. ---------------------------------------------------------- 

----- 2. Setor de Recursos Humanos  – O Senhor Presidente informou que no dia 19 de 

fevereiro, último, foi proferido um acórdão pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, 
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relativamente ao Processo nº. 447/08.6BEVIS, que se refere à ação administrativa 

especial de impugnação do ato administrativo a que reporta a deliberação da Câmara 

Municipal, aprovada em reunião realizada em 05 de dezembro de 2007, que aplicou a 

pena de aposentação compulsiva ao Senhor Engenheiro João Pinto Cardoso, na 

sequência do processo disciplinar que lhe foi instaurado, por faltas injustificadas. ---------- 

----- Disse também que o referido acórdão concluiu pela nulidade insuprível do processo 

disciplinar e consequente anulação do ato punitivo, uma vez que, pelo facto de não ter 

notificado o advogado do arguido a estar presente à inquirição de testemunhas por ele 

apresentadas, tal falha foi considerado pelo TAF de Viseu uma omissão de diligência 

essencial à descoberta da verdade. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Por fim, informou que vai reunir com o consultor jurídico para analisar o dito 

acórdão, procurando a melhor solução para o caso em apreço. ---------------------------------- 

----- 1. Setor da Educação  – Tendo sido solicitada pela DREN informação sobre as 

escolas do primeiro ciclo a encerrar no próximo ano letivo, foram analisados os dados 

apresentados pelo Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, para o ano letivo 

2013/2014. Para o efeito, a Câmara Municipal entende, por unanimidade, tomar posição 

semelhante à que consta da deliberação tomada em reunião realizada em 13 de abril de 

2012, na qual manifestou desacordo relativamente à decisão da DREN, com base em 

princípios e pressupostos que se mantêm válidos e pertinentes, do ponto de vista 

pedagógico, financeiro e sócio-educativo, devendo da mesma dar conhecimento àquela 

entidade. ============================================================ 
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ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

110 – 110/114/000 – INSPEÇÃO ORDINÁRIA AO MUNICÍPIO  DE MOIMENTA DA 

BEIRA – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU –  Prestação de 

informações – Prorrogação do prazo  ===================================== 

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

12 de outubro de 2012, exarada a folhas 151, ponto 122, do livro de atas 145, em que a 

Câmara tomou conhecimento da prorrogação do prazo por mais 60 dias para prestar as 

informações solicitadas, presente novamente à reunião o processo, acompanhado do 

ofício n.º 100, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, datado de 19 de fevereiro, 

último, a comunicar que a Câmara Municipal dever-se-á pronunciar quanto aos factos 

participados pela IGAL no seu relatório. ----------------------------------------------------------------- 

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

----- a) Quanto ao processo n.º 82/08 - LAPIFRUTAS – referente ao licenciamento das 

obras de ampliação de um armazém comercial, entende-se que a implantação da 

construção em causa está localizada em espaço considerado urbano, nos termos do 

processo de revisão do Plano Diretor Municipal, em curso. Na verdade, tendo em conta 

que as entidades externas chamadas a pronunciarem-se já emitiram a maioria dos 

pareceres necessários, todos em sentido favorável, a Câmara Municipal tem perspetivas 
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de poder vir a obter a aprovação final do novo PDM até final do corrente ano, sendo que, 

nessa altura, será oportuno remeter o processo à apreciação do Executivo Camarário, 

no sentido de o apreciar de novo, tomando as deliberações que nessa altura de 

justifiquem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- b) No tocante à opção gestionária, face à posição assumida pela Procuradoria da 

República, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, em julho de 2012, que, num caso 

em tudo semelhante, decidiu não instaurar qualquer ação para declaração de nulidade 

dos atos administrativos do Município de Grândola, que determinaram a alteração do 

reposicionamento remuneratório dos seus trabalhadores, a Câmara Municipal deve 

informar que vai continuar a recolher os elementos necessários para contrapor o 

entendimento expresso pela Inspeção Geral da Administração Local no seu relatório de 

inspeção. =========================================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

111 – 210/207/000 – ESCRITOR DR. MANUEL DE LIMA BAS TOS – Apoio à edição 

do livro “À Sombra de Mestre Aquilino Ribeiro na Casa Grande  de Romarigães”  – 

Aquisição de exemplares  ============================================== 

========== Oriundo do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma comunicação, 

datada de 12 do corrente mês, informando que o escritor supra referenciado apresentou 

um pedido de apoio à edição do seu novo livro, através da aquisição de cinquenta 
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exemplares a um preço unitário de € 7,00 (sete euros), já com IVA incluído. ----------------- 

----- 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/020225, onde em 12 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

euros), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.5.1., Código 02 e 

n.º 41/2013, no montante de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros).” ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Reconhecendo o interesse histórico-cultural da referida obra, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir 50 exemplares, ao preço unitário de € 7,00 

(sete euros), a distribuir pelas Escolas, Biblioteca e Associações diversas. =========== 

112 – 230/273/000 – ACIDENTE DE VIAÇÃO NA ESTRADA M UNICIPAL 514 – 

Localidade de Arcozelos - Pedido de Indemnização  ========================= 

======== No âmbito dos pedidos de indemnização do Senhor JOSÉ CARLOS GOMES 

RODRIGUES, residente em Rua da Estrada Nacional, n.º 16 - Baldos, datados de 12 de 

setembro e 03 de dezembro de 2012, pelos prejuízos causados no seu motociclo e pelas 

respetivas despesas de saúde e bens pessoais, no montante de € 2.816,11 (dois mil, 

oitocentos e dezasseis euros e onze cêntimos), decorrentes de um despiste que sofreu 

no dia 11 de setembro de 2012, provocado pelo areão acumulado na faixa de rodagem, 

presente à reunião o respetivo processo, para decisão acerca do pagamento da franquia 

no valor de € 1.000,00 (mil euros), que constitui o remanescente do valor assumido pela 

seguradora, no âmbito da apólice de responsabilidade civil desta Câmara Municipal. ----- 
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----- De acordo com o requerente, o areão presente no piso da estrada, deveu-se às 

chuvas intensas que têm fustigado o Concelho de Moimenta da Beira, assim como os 

Concelhos limítrofes, que provocam grandes inundações e o deslizamento de terras e 

areias, tendo esta situação sido corroborada pela Fiscalização Municipal, na sua 

informação n.º 125, datada de 2 de outubro de 2012. ----------------------------------------------- 

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

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

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

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/06020305, onde, em 12 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 1.408,00 (mil quatrocentos e oito euros)”.---------------- 

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

para alcançar um acordo com o requerente, relativamente ao pagamento do valor da 

franquia do seguro de responsabilidade civil. ================================= 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

113 – 130/148/001 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OS – Concurso 

público para aquisição de energia elétrica em média  tensão e baixa tensão 

especial – Instalações dos Municípios da CIMDOURO e  da EMARVR ============ 

========== Oriundo do Senhor Presidente, presente à reunião um despacho, datado 

de 6 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, para ratificação, 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. ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para efeitos do 
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disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, ratificar o referido 

Despacho do Senhor Presidente. ========================================= 

114 – 130/0151/000 – ASSOCIAÇÃO DE FRUTICULTORES DA  BEIRA TÁVORA –  

Pedido de cedência de salas  ============================================ 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião um ofício, datado 

de 5 do corrente mês, em que, atendendo ao início de novos projetos e à limitação do 

espaço atual de que dispõe, solicita a cedência da sala de formação da Central de 

Camionagem, bem como da sala contígua à sua sede, que se encontra desaproveitada 

e atualmente serve apenas de arrumação, assegurando a sua correta gestão. ------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, celebrar protocolo de cedência 

de uma sala, para os fins propostos, devendo constar no referido documento a 

possibilidade da Câmara Municipal poder utilizar a mesma, quando for necessário. ==== 

115 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Entrega 

das lojas n.º 8 e 9 do Mercado Municipal ================================== 

========== Oriunda da Senhora MARIA BRANCA MADEIRAS GOMES DO CORGO 

SILVA, presente à reunião uma comunicação, datado de 27 de fevereiro, último, na qual 

manifesta a sua intenção de proceder à extinção do contrato de arrendamento das lojas 

referidas em epígrafe, no final do corrente mês. ----------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou, no 

dia 11 do corrente mês, o Parecer n.º 02.13, onde pelos factos e direitos ali descritos, 

informa que está em tempo a denúncia de ambos os contratos-promessa de 
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arrendamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, denunciar os referidos 

contratos, com efeitos a partir do final do corrente mês. ========================= 

116 – 130/151/100 - 310/302/433 – CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA –  

Aquisição de terreno  ================================================== 

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

de 12 do corrente mês, com o seguinte teor: ---------------------------------------------------------- 

----- “Considerando que a construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira se encontra em fase 

muito adiantada e que urge criar condições para o seu funcionamento em boas condições e de forma 

integrada com a envolvente. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando ainda que as boas acessibilidades são essenciais à referida utilização, verifica-se a 

necessidade de construir um arruamento que servirá o referido equipamento, ligando a Praceta Nossa 

Senhora das Mercês ao Arruamento do Pavilhão Gimnodesportivo, e verificando-se a necessidade de 

adquirir mais uma parcela de terreno, para cumprir os objetivos enunciados, proponho: ---------------- 

----- 1. A aquisição aos coproprietários Maria Emília Salgueiro, NIF 171867939, Maria Elisa dos Santos, 

NIF 132542323, e outros a melhor identificar posteriormente, residentes em Moimenta da Beira, uma 

parcela de terreno, com a área de 103, 10 m/2, conforme planta anexa. ----------------------------------- 

----- 2. Que o preço de aquisição seja € 7,50 / m2 (sete euros e cinquenta cêntimos), perfazendo o 

valor de € 773,25 (setecentos e setenta e três euros e vinte e cinco cêntimos). --------------------------- 

----- 3. Que existindo no terreno a adquirir dois castanheiros de grande porte, que terão que ser 

retirados, pela respetiva perda de rendimento seja concedida uma indemnização no valor de 1.026,75, 

perfazendo o somatório do valor da aquisição do terreno com o valor da indemnização a conceder o 

total de 1.800,00 (mil e oitocentos euros). -------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Que os dois castanheiros referidos no ponto 3. sejam vendidos ao Senhor Manuel Ernesto 

Lemos Correia, NIF 146960360, residente em Vila Cova, freguesia de Caria, pelo preço de € 300,00 
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(trezentos 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/070101, onde em 15 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 175.755,00 (cento e setenta e 

cinco mil setecentos e cinquenta e cinco euros), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objetivo 2.1.1., Código 07 e n.º 81/2010, no montante de € 2.255,00 (dois mil 

duzentos e cinquenta e cinco euros).” ------------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Presidente. ====================================== 

02.02.04. TESOURARIA 

117 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 14, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 117.249,61 (cento e 

dezassete mil, duzentos e quarenta e nove euros e sessenta e um cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   10.310,35 

                            b) Dotações não Orçamentais............ € 106.939,26 

                              TOTAL…………..….... €  117.249,61 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 
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“Abastecimento de Água e Saneamento” 

118 - 310/300/000 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO  E ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA EM ARCOZELO DO CABO - Pedido de regularizaç ão de trabalhos 

executados  ========================================================= 

========== Oriunda da firma MANUEL BATISTA GOMES – SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA, presente à reunião uma carta, datada de 6 de dezembro de 2012, 

com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Manuel Batista Gomes – Sociedade Unipessoal, Lda., com sede em Quinta do Feital, Baldos, 360-

085 Baldos – MBR, tendo executado trabalhos de ampliação da Rede de Saneamento e Abastecimento 

de Água, em Arcozelos do Cabo, (em julho e agosto de 2009), solicita à Câmara Municipal que V.ª Ex.ª 

preside a regularização do pagamento da execução desses trabalhos. -------------------------------------- 

----- Informa-se que, na altura, a intervenção foi definida pelo então Sr. Vereador, Eng. Humberto 

Matos, e os trabalhos foram orientados pelo Sr. Encarregado, João Mendes. ------------------------------- 

----- Dos mesmos trabalhos também teve conhecimento, o Sr. Eng. João Pedro Rodrigues. -------------- 

----- Em anexo junta-se a descrição dos trabalhos e respetivo orçamento que esteve na base execução 

desses trabalhos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Relativamente a este assunto, o Encarregado Geral, JOÃO CARLOS DE JESUS 

MENDES, prestou a informação n.º 3, datada de 25 de fevereiro último, com o seguinte 

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

----- “ Cumpre-me informar o Ex. mo Vereador Eng. António Caiado, que de facto acompanhei a 

referida obra, em cumprimento de ordens dadas pelo então Sr. Vereador Eng. Humberto Paiva Matos. – 

----- Esta obra, teve como objetivo a ampliação de rede de água e saneamento, para habitações que na 

altura reclamavam, terem as habitações feitas há mais de 25 anos, e nunca terem tido direito a usufruir 

de água e saneamento”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Ainda sobre o assunto, o Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, prestou a informação n.º JP15/DPOUA/2013, datada de 27 de fevereiro 

último, com o seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento à Ordem do Sr. Vereador da DPOUA, no sentido de dar uma 

explicação/justificação da Obra em causa assim como da relação e respetivo custo dos trabalhos que se 

anexam , informa-se o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Este assunto já foi objeto, em tempo, de uma informação, nomeadamente a Inf. 

nºJP50/DOM/2010 de 2010/11/09; ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Transcreve-se para esta Informação o que anteriormente se tinha informado assim como os 

elementos então anexados, isto é: --------------------------------------------------------------------------- 

----- A presente obra foi mandada realizar pelo Executivo anterior; ---------------------------------------- 

----- A Obra foi executada pela Firma: ------------------------------------------------------------------------ 

----- Manuel Batista Gomes - Sociedade Unipessoal, Lda. -------------------------------------------------- 

----- Com sede em: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quinta do Feital – Baldos --------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- 3620-085 Baldos ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- NIF 504 698 230 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A sua execução foi acompanhada, principalmente, pelo anterior Vereador das Obras Municipais, Sr. 

Eng. Humberto Paiva Matos, pelo Encarregado Sr. João Mendes e pelo Encarregado Sr. Hélio; ----------- 

----- Eu participei na localização da travessia na E.M 323 e na medição final da Obra; -------------------- 

----- Esta Obra, é uma ampliação da Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas e de 

Abastecimento de Água Domiciliária; -------------------------------------------------------------------------- 

----- Os Preços Unitários utilizados são os que eram correntes e já previamente acordados. -------------- 

----- Anexa-se a localização da Obra assim como algumas fotografias.” ------------------------------------ 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 
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----- “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 art.º 3.º do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânica-económica 0102/07010407, onde, em 12 do 

corrente mês, existia o montante de € 47.272,16 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e dois euros 

e dezasseis cêntimos), bem como se encontra previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no 

objetivo 2.4.4, Código 01 e Projeto nº. 20/2012, com uma dotação de € 32.272,16 (trinta e dois mil, 

duzentos e setenta e dois euros e dezasseis cêntimos).” ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : De acordo com as informações obtidas nos serviços municipais, supra 

referenciadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento à empresa 

MANUEL BATISTA GOMES – SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, do montante de € 

6.326,87 (seis mil, trezentos e vinte e seis euros e oitenta e sete cêntimos), ao qual 

acresce o IVA à taxa legal em vigor. ======================================= 

119 - 310/302/395 - REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TABO LADO E SEUS 

ACESSOS NASCENTE - Pedido de regularização de traba lhos executados  ======= 

========== Oriunda da firma COLORSIT – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA, 

presente à reunião uma carta, datada de 2 de outubro de 2012, com o seguinte teor: ---- 

----- “Eu, Rui Manuel Rebelo Santos, Sócio Gerente da Firma Colorsit – Sociedade de Construção, Lda., 

contribuinte n.º 506432408, com sede em Freixinho, Concelho de Sernancelhe, vem mui 

respeitosamente solicitar a V. Exa o pagamento / faturação dos trabalhos executados no anterior 

mandato com o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Dr. José Agostinho. Trabalhos realizados pela nossa 

empresa, na altura, que nós em conjunto com as Construções Demo, realizávamos a “Obra: 

Requalificação do Largo do Tabolado e Envolvente” e nos foi pedido a execução destes trabalhos a mais 

da Obra citada. Destes trabalhos tem conhecimento o Dr. Luís, Eng.º João Pedro e Arq. Sofia vossos 

colaboradores. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Mais informo que segue em anexo uma tabela com a descrição dos trabalhos realizados e 

respetivos valores.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Urbanismo e Ambiente, LUIS MANUEL FILIPE DA SILVA e os Técnicos Superiores, 

JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES e SÍLVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA, 

prestaram as informações n.ºs 65-LS/DEP/2012, n.º 03-SV/DOP/13 e n.º 

JP008/DPOUA/2012, respetivamente, que nesta ata se consideram integralmente 

transcritas e dela ficam a fazer parte integrante. ----------------------------------------------------- 

----- 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 art.º 3.º do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânica-económica 0102/07010202, onde, em 12 do 

corrente mês, existia o montante de € 40.535,52 (quarenta mil, quinhentos e trinta e cinco euros e 

cinquenta e dois cêntimos), bem como se encontra previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no 

objetivo 1.1.1, Código 10 e Projeto nº. 34/2011, com uma dotação de € 38.035,52 (trinta e oito mil, 

trinta e cinco euros e cinquenta e dois cêntimos).” ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo volte à 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, incumbindo o 

Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTONIO JOSÉ TEXEIRA CAIADO, de 

aprofundar melhor os trabalhos efetivamente executados e os valores em causa, quer 

em termos de quantidades, quer em termos de preços unitários. ================== 

“SERVIÇOS E PROJETOS” 

120 - 310/398/000 - ALTERAÇÕES ÀS REGRAS DE TRÂNSIT O NA RUA ABADE 
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MENDES EM CARIA – Instalação de sinalização de segu rança  ================= 

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

datado de 23 de fevereiro, último, a solicitar que seja colocada sinalização que proíba a 

circulação de veículos, num sentido, na rua acima mencionada. -------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, o mesmo prestou a informação n.º 16-

LS/DPOUA/2013, datada de 04 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------ 

---------- “A presente informação surge perante a solicitação da Junta de Freguesia de Caria para que: - 

----- 1) Sejam colocados sinais na Rua Abade Mendes, em Caria, que permitam a circulação num só 

sentido em parte dessa artéria, (neste caso, apenas entre a EN323 e a sua interceção com a Rua do 

Castelo). Neste capítulo, a Junta de Freguesia de Caria entende que o sentido a permitir seria EN323 ⇒ 

Rua do Castelo; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2) Seja colocado um sinal de STOP, no Largo da Marquesa, em Vila Cova, na interceção entre a 

principal rua de Vila Cova e a estrada que estabelece a ligação entre a EN323 e a localidade de Tabosa 

do Carregal; e, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3) Sejam colocados sinais limitadores de velocidade na estrada que estabelece a ligação entre a 

EN323 e a localidade de Tabosa do Carregal, nos extremos da localidade de Vila Cova. ------------------- 

----- Relativamente ao expresso em 1), quer pela exígua largura da Rua Abade Mendes, (que não 

permite a passagem paralela de dois veículos em simultâneo), quer pela falta de visibilidade de quem 

queira sair dessa rua para a EN323, o signatário entende que a proposta da Junta de Freguesia de Caria 

é viável e pertinente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ao signatário compete ainda informar que a implementação de alterações de circulação nas vias 

públicas municipais compete à Câmara Municipal. Neste contexto, a proposta da Junta de Freguesia de 

Caria deverá ser apresentada à Câmara Municipal para a sua eventual aprovação. ------------------------ 
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----- Quanto ao sinal de STOP solicitado para o Largo da Marquesa, em Vila Cova, entende-se ser 

importante instalá-lo, já que, no local, a “regra da prioridade” não se encontra devidamente esclarecida.  

----- Por último, e quanto aos sinais limitadores de velocidade nos extremos da localidade de Vila Cova, 

sugere-se que sejam instalados sinais de “Zona de Velocidade Limitada a 50Km/h”, (ref.ª G4, segundo 

o Código da Estrada). Estes sinais foram instalados pela Câmara Municipal nos extremos das localidades 

que a EM314 atravessa, (neste caso, entre Moimenta da Beira e a EN323). -------------------------------- 

----- NOTA: Em anexo, junta-se peça desenhada da localização da Rua Abade Mendes, em Caria, e do 

sentido de trânsito que a Junta de Freguesia pretende que seja o permitido.”------------------------------ 

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

unanimidade, proceder à colocação de sinalização na referida artéria, de acordo com o 

pedido formulado pela Junta de Freguesia de Caria. =========================== 

121 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS  JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Finan ceira com a Junta de 

Freguesia de Ariz – Aprovação  ========================================== 

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

16 de setembro de 2011, exarada a folhas 128, ponto 120, do livro de atas 143, em que 

foi deliberado aprovar o novo Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira, a celebrar 

com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do nº. 6, do artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, documento que foi igualmente aprovado pela Assembleia 

Municipal, em sessão realizada em 14 de outubro de 2011, presente à reunião a 

candidatura da Junta de Freguesia de Ariz, com vista à execução das obras de: 

“BENEFICIAÇÃO DA CASA DO BISPADO”, apresentando uma estimativa orçamental no 

montante de € 24.454,73 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro euros e 
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setenta e três cêntimos), a que corresponde um valor máximo de comparticipação de € 

17.118,31 (dezassete mil, cento e dezoito euros e trinta e um cêntimo). ----------------------- 

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

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Projetos: “Em termos técnicos, a intervenção julga-se 

adequada para o local em causa e, por isso, entende-se em condições de ser aprovada. ------------------ 

----- Quanto à estimativa orçamental que acompanha o estudo apresentado, julga-se ajustada aos 

trabalhos e materiais previstos”. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- B – Parecer da Divisão Económica e Financeira: “Este encargo reúne as condições previstas 

na alínea d), do ponto 2.3.4.2., da execução orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental 

orgânica-económica 0102/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 

178.903,00 €, e estando previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo.4.2., código 02, e com 

o nº. 64/2013, onde existe uma dotação de 50.000,00 €”. -------------------------------------------------- 

------ A propósito, o Senhor Presidente referiu a necessidade de revisão dos termos e 

condições dos protocolos celebrados com as Juntas de Freguesia, na medida em que, 

tal como estão formatados, não contribuem favoravelmente para a diminuição do prazo 

médio de pagamentos, previsto na Lei e a cujo cumprimento o Município está obrigado. - 

----- Na verdade, afirmou o Senhor Presidente, tratando-se de obras públicas pagas 

maioritariamente pela Câmara Municipal, seria desejável que as despesas de 

investimento fossem assumidas por rubricas inscritas no orçamento municipal, que 

diretamente concorressem para alcançar o desiderato supra referenciado, situação que 

só é possível atingir se for a Câmara Municipal a proceder ao lançamento da empreitada 

de obra pública, na plataforma GATEWIT, e no cumprimento da legislação prevista no 
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código dos contratos públicos. Ao mesmo tempo, a Junta de Freguesia com a qual é 

estabelecido o Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira procederá à 

transferência, para a Câmara Municipal, do valor que lhe cabe para cumprimento do 

protocolo estabelecido. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesta conformidade, propunha que a Câmara ponderasse a possibilidade da obra 

referenciada neste protocolo poder vir já a ser lançada pela Câmara Municipal, nos 

termos e condições descritas, com vista a alcançar os objetivos pretendidos, desde que 

previamente as partes expressamente e livremente o acordem entre si. ----------------------- 

DELIBERAÇÃO :  Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Aprovar a presente candidatura, que apresenta uma despesa total no valor de € 

24.454,73 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro euros e setenta e três 

cêntimos), dos quais € 17.118,31 (dezassete mil, cento e dezoito euros e trinta e um 

cêntimo) ficam a cargo deste Município; ---------------------------------------------------------------- 

----- b) Concordar com a proposta apresentada pelo Senhor Presidente, no sentido desta 

Câmara Municipal poder passar a ser a promotora desta obra, desde que por acordo 

expresso entre as partes, devendo o presente processo voltar à Câmara Municipal para 

efeitos de aprovação dos procedimentos necessários à respetiva execução, caso se 

justifique. ============================================================ 

“OBRAS PARTICULARES” 

122 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-
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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”, “PROJETOS DE ARQUITETURA 

DEFERIDOS”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” e “PROJETO DE 

ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO” 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:  ===================================== 

----- DANIEL PAUL YVES DOUTRE, para reconstrução de um muro de vedação com 

7m, sito no lugar denominado Horta do Largo, na localidade de Toitam, Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 27.13; --------------------------------------------------------- 

----- MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, para construção de um muro de vedação com 

16m, que pretende levar a efeito na Rua do Vale, Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proc.º n.º 28.13; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- MARIA DE FÁTIMA CERQUEIRA PINTO, para reconstrução de um muro de 

vedação com 20m, sito no lugar denominado Quintal, nesta Vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º 29.13. --------------------------------------------------------------------------- 
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PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS:  =============================== 

----- MARIA JOSÉ VEIGA AGUIAR PROENÇA, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua do Outeiro, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 

2.11; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- FRESCA ALIANÇA LDA, para construção de um armazém agrícola, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado Albergaria, na Freguesia de Sever, a que se refere o 

Proc.º n.º 78.12; ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- SÉRGIO DA SILVA MOTA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Barrocal, na Freguesia de Peravelha, a que 

se refere o Proc.º n.º 117.12; -------------------------------------------------------------------------------

----- FÁBIA LISANDRA LOPES MACIEIRA, para construção de uma habitação 

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

Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 14.13; ----------------------------- 

----- FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA, para construção de um edifício destinado a 

restaurante / café, que pretende levar a efeito na Rua do Eirô, Freguesia de Alvite, a que 

se refere o Proc.º n.º 17.13. --------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS:  ============================ 

----- ROGÉRIO DE SOUSA SANTOS, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Couto, Freguesia de Sever, a que se refere 

o Proc.º n.º 101.12; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL JESUS HORTENSO, para reconstrução de um edifício destinado a 
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arrumos, que pretende levar a efeito no lugar Travessa da Cal, Freguesia de Leomil, a 

que se refere o Proc.º n.º 116.12. ------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ================ 

----- COOPERATIVA AGRÍCOLA DO TAVORA, CRL, para construção de uma cave 

destinada a armazenamento de espumante, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado Farol, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 25.13. - 

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

123 – 360/338/152.07 – OBRAS PARTICULARES – Constru ção de um posto de 

abastecimento de combustíveis, com capacidade de 40 .000 litros de gasóleo 

rodoviário para consumo próprio da Empresa EAVT – E mpresa Automobilista de 

Viação e Turismo, Lda  ================================================= 

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

reunião ordinária realizada em 23 de setembro de 2009, exarada a folhas 42, ponto 42, 

do livro de atas 139, em que, relativamente à construção de um posto de abastecimento 

de combustíveis com capacidade de 40.000 litros de gasóleo rodoviário para consumo 

próprio da Empresa EAVT – Empresa Automobilista de Viação e Turismo, Lda, que a 

PETROGAL S.A – PETRÓLEOS DE PORTUGAL, pretende levar a efeito na Central de 

Camionagem, nesta Vila de Moimenta da Beira, em que foi deliberado solicitar ao 

Gabinete Jurídico uma adequada interpretação que compatibilize a pretensão do 

requerente com a cláusula do Regulamento Municipal da Central de Camionagem que 

diz “Os veículos quando se encontram no cais, não poderão abastecer-se de combustíveis ou 
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lubrificantes, exceto no local próprio”, novamente presente à reunião o referido processo. ---- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura 

condicionando a emissão da licença de construção à assinatura de um acordo entre a 

Câmara Municipal e a EAVT – Empresa Automobilista de Viação e Turismo, Lda, onde 

deverão constar as seguintes contrapartida: ----------------------------------------------------------- 

----- 1) Prazo da autorização; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2) Pavimentação de todo o espaço exterior da Central de Camionagem; ---------------- 

----- 3) Pintura total do edifício; ---------------------------------------------------------------------------- 

----- 4) Providenciar condições de segurança entre a via adjacente e a via principal da 

Central de Camionagem. ================================================  

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

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

alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado 

com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, em virtude de o assunto 

a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão do indeferimento por si 

proferida. ============================================================ 

124 – 360/338/100.12 – OBRAS PARTICULARES – Projeto  de arquitetura –  

Construção de uma habitação unifamiliar - Recurso  ========================= 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido indeferir o projeto para construção de uma habitação 
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unifamiliar, que o Senhor ORLANDO VERÍSSIMO GOMES MONTEIRO, pretende levar 

a efeito no lugar denominado Lameirões, na localidade de Paraduça, Freguesia de 

Leomil, presente à reunião o referido processo, acompanhado de um pedido de recurso 

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

de setembro, com a nova redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------ 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 94-

SV/DPOUA/13, de 05 do corrente mês, 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 : A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente que deve 

apresentar na DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE um 

comprovativo da cedência de terreno para o alargamento do caminho público. ======== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, regressou à reunião. ====================== 

125 - 360/344/471.00 – OBRAS PARTICULARES – Constit uição de propriedade 

horizontal – Pedido de anulação  ========================================= 

========== Oriundo da Senhora FLORBELA DA SILVA MORAIS, presente à reunião 

um pedido para anulação da certidão de constituição de propriedade horizontal, de um 

edifício sito no lugar denominado Senhor da Boa Passagem ou Ónia, lote nº. 5, do 



 F lF lF lF l.141 
____________ 

 

____________ 

2013.03.15 
L i v º .  1 4 6L i v º .  1 4 6L i v º .  1 4 6L i v º .  1 4 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 

                                                                   
 
loteamento a que se refere o alvará nº. 01/99, 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 81-

SV/DPOUA/13, de 21 de fevereiro, último, que nesta ata se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à anulação da 

certidão de propriedade horizontal, assim como, comunicar à Conservatória do Registo 

Predial que não poderá ser efetuado qualquer registo com base na certidão em causa. = 

126 - 360/344/247.01 – OBRAS PARTICULARES – Constit uição de propriedade 

horizontal – Pedido de anulação  ========================================= 

========== Oriundo do Senhor CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAIS, presente à 

reunião um pedido para anulação da certidão de constituição de propriedade horizontal, 

de um edifício sito no lugar denominado Senhor da Boa Passagem ou Ónia, lote nº. 14, 

do loteamento a que se refere o alvará nº. 01/99, 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 82-

SV/DPOUA/13, de 21 de fevereiro, último, que nesta ata se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à anulação da 

certidão de propriedade horizontal, assim como, comunicar à Conservatória do Registo 

Predial que não poderá ser efetuado qualquer registo com base na certidão em causa. = 
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127 – 360/991/7.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  emissão de certidão a 

atestar a viabilidade da construção de um Centro de  Inspeção Técnica de Veículos   

========== Oriundo da Firma MOIMENTAINSP – CENTRO DE INSPEÇÃO 

AUTOMÓVEL, LDA, presente à reunião um pedido de emissão de certidão a atestar a 

viabilidade da construção de um Centro de Inspeção Técnica de Veículos, no lote nº. 41, 

da Zona Industrial, 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 17-

LS/DPOUA/2013, de 04 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

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

----- A propósito deste assunto, o Senhor Presidente fez alusão às deliberações tomadas 

nas reuniões ordinárias realizadas em 11 de junho de 2010 e em 05 de agosto de 2011, 

onde foi disponibilizado o lote nº. 5, do Loteamento do Parque Industrial, para instalação 

do Centro de Inspeções Técnicas de Veículos (CITV) à empresa que, junto das 

entidades competentes para o licenciamento, viesse a demonstrar ter capacidade para 

instalar e explorar o referido equipamento. ------------------------------------------------------------- 

----- Disse, também, que a aludida deliberação mantém hoje toda a pertinência e 

atualidade, porquanto continua a ser do interesse municipal que a atividade de inspeção 

técnica de automóveis seja exercida no Loteamento do Parque Industrial, dadas as 

condições aí existentes em termos de infraestruturas, a rede viária existente e em 

projeto, a sua centralidade relativamente ao espaço geográfico que se pretende servir, e, 
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ainda, as sinergias que este equipamento pode criar naquele espaço empresarial. -------- 

----- Além do mais, disse o Senhor Presidente que: -------------------------------------------------- 

----- a) O artigo 1.º, na sua alínea b), do Regulamento do Parque Industrial de Moimenta 

da Beira, determina como objetivo fomentar o desenvolvimento e ordenamento 

industrial, no espaço designado Parque Industrial de Moimenta da Beira; --------------------- 

----- b) A Câmara Municipal, ao deliberar autorizar a instalação de um CITV fora do 

Loteamento do Parque Industrial, estaria a violar uma série de princípios gerais, vertidos 

no Código de Procedimento Administrativo (CPA), nomeadamente: ---------------------------- 

----- 1.º - O princípio da igualdade e da proporcionalidade, previsto no artigo 5.º, do CPA, 

nos termos do qual a Administração Pública, nas relações com os particulares, deve 

reger-se pelo princípio da igualdade, não podendo privilegiar, beneficiar, prejudicar, 

privar de qualquer direito ou isentar de qualquer dever nenhum administrado em razão 

de ascendência sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou 

ideológicas, instrução, situação económica ou condição social; ----------------------------------  

----- 2.º - O princípio da justiça e da imparcialidade, segundo o qual a Administração 

Pública, no exercício da sua atividade, deve tratar de forma justa e imparcial todos os 

que com ela entrem em relação; -------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.º - O princípio da boa fé, determinando que a Administração Pública, no exercício 

da atividade administrativa e em todas as suas formas e fases, e os particulares devem 

agir e relacionar-se segundo as regras da boa fé. ---------------------------------------------------- 

----- Nesta conformidade, em ordem a agilizar o processo de candidaturas das empresas 
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ao Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), o Senhor Presidente propôs que a 

deliberação que a Câmara venha a tomar sobre este assunto se aplique a este caso 

concreto e a todos os que venham a ser apresentados. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após a análise do processo, a Câmara deliberou, por unanimidade: ---- 

----- a) Concordar com a proposta do Senhor Presidente, no sentido de que esta 

deliberação se aplique ao caso em apreço e a todos os casos que venham a ser 

apresentados para o mesmo fim; -------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Considerar válidos os princípios e fundamentos da deliberação tomada em 

reunião ordinária realizada em 05 de agosto de 2011, no sentido de que é do interesse 

municipal a instalação do CITV no Loteamento do Parque Industrial de Moimenta da 

Beira; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) Disponibilizar o lote nº. 5, do Loteamento do Parque Industrial, nos termos e 

condições exaradas na dita deliberação, tomada em 11 de junho de 2010, por ser aquele 

que, sendo propriedade da Câmara Municipal, reúne as melhores condições e requisitos 

exigidos para o efeito; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Viabilizar qualquer pedido de instalação do CITV, desde que o mesmo esteja 

localizado num lote do Loteamento do Parque Industrial de Moimenta da Beira; ------------ 

----- e) Emitir a certidão, para efeitos de instrução de candidatura ao Instituto de 

Mobilidade e Transportes (IMT), a todas as empresas que reúnam os pressupostos 

acima mencionados. =================================================== 

128 – 360/991/8.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  emissão de certidão a 
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atestar a viabilidade da construção de um Centro de  Inspeção Técnica de Veículos   

========== Oriundo da Firma MOIMENTAINSP – CENTRO DE INSPEÇÃO 

AUTOMÓVEL, LDA, presente à reunião um pedido de emissão de certidão a atestar a 

viabilidade da construção de um Centro de Inspeção Técnica de Veículos, num terreno 

junto à Zona Industrial, 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 18-

LS/DPOUA/2013, de 04 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, não emitir a certidão requerida, 

com base na deliberação tomada no ponto 127, desta ata. =======================  

129 – 360/991/10.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo do Senhor RICARDO JORGE ANDRESO BERNARDINO, 

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 técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 100-

SV/DPOUA /13, datada de 07 do corrente mês, emitindo parecer favorável. ----------------- 
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 

130 – 360/991/12.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de certidão a 

atestar a viabilidade da construção de um Centro de  Inspeção Técnica de Veículos   

========== Oriundo da Firma CERTENCONTRO – CENTRO DEINSPECÇÕES, LDA 

presente à reunião um pedido de emissão de certidão a atestar a viabilidade da 

construção de um Centro de Inspeção Técnica de Veículos, no lote 5 do Parque 

Industrial 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 21-

LS/DPOUA/2013, de 08 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão requerida, com 

base na deliberação tomada no ponto 127, desta ata. ========================== 

131 – 360/991/13.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de certidão a 

atestar a viabilidade da construção de um Centro de  Inspeção Técnica de Veículos   

========== Oriundo da Firma MOIMENTAINSP – CENTRO DE INSPEÇÃO 

AUTOMÓVEL, LDA, presente à reunião um pedido de emissão de certidão a atestar a 

viabilidade da construção de um Centro de Inspeção Técnica de Veículos, no lugar 

denominado Gafalhoeira, na Freguesia de Peva. ----------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 
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OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 23-

LS/DPOUA/2013, de 11 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não emitir a certidão requerida, 

com base na deliberação tomada no ponto 127, desta ata. ====================== 

132 – 360/991/14.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de certidão a 

atestar a viabilidade da construção de um Centro de  Inspeção Técnica de Veículos   

========== Oriundo da Firma MOIMENTAINSP – CENTRO DE INSPEÇÃO 

AUTOMÓVEL, LDA, presente à reunião um pedido de emissão de certidão a atestar a 

viabilidade da construção de um Centro de Inspeção Técnica de Veículos, no lugar 

denominado Val Dremijo, na Freguesia de Caria. ---------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 24-

LS/DPOUA/2013, de 11 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, não emitir a certidão requerida, 

com base na deliberação tomada no ponto 127, desta ata. ====================== 

02.04 – UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,  CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

02.04.01 – SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO  

“Ação Social” 
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133 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ENSINO PR É-ESCOLAR -  

Transportes Escolares – AEC`S  ========================================= 

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

reunião ordinária, realizada em 09 de novembro de 2012, exarada a folhas 238, ponto 

199, do livro de atas 145, em que foi deliberado aprovar as minutas dos protocolos, bem 

como os mapas dos encargos com as Instituições parceiras, no que se refere aos 

Transportes Escolares, Refeições do 1.º Ciclo e Ensino Pré-Escolar, presentes à reunião 

os ofícios do Centro de Solidariedade Social Cabacense, datado de 31 de dezembro de 

2012, e da Casa Nossa – Associação de Solidariedade Social de S. Martinho, datado de 

21 de fevereiro, último, em que comunicam o início dos transportes dos alunos, 

realizados no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular. ---------------------------- 

----- Submetido o assunto à UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a Informação n.º 07/UODSCE/2013, 

datada de 30 de janeiro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde comunica o valor mensal dos referidos 

transportes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- “O respetivo encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701 

onde existe um saldo disponível de € 122.364,89 (cento e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e 

quatro euros e oitenta e nove cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades 

Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 04 e nº. 23/2013, com a dotação de € 2.654,03 (dois mil 

seiscentos e cinquenta e quatro euros e três cêntimos), tendo sido efetuado o respetivo cabimento.”-- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, assumir os encargos com os 

aludidos transportes, nos exatos termos propostos na informação técnica. =========== 

134 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

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

========== Presente à reunião um pedido de reposicionamento no escalão “A” de 

auxílios económicos, para o ano letivo em curso, de uma aluna residente no concelho, 

que frequenta a EB1 de Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a Informação n.º 11/UODSCE/2013, 

datada de 18 de fevereiro, último, 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, deferir o referido pedido de reposicionamento de 

escalão. ============================================================ 

135 – 710/714/400 – ENSINO PRÉ-ESCOLAR – Auxílios e conómicos para o ano 

letivo 2012/2013  ====================================================== 
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========== Presente à reunião um pedido de atribuição de escalão “A” de auxílios 

económicos, para o ano letivo em curso, de um aluno residente no concelho, que 

frequenta o pré-escolar de Sanfins. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a Informação n.º 10/UODSCE/2013, 

datada de 12 de fevereiro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, não 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, indeferir o referido pedido de atribuição de escalão.  

136 – 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, para o ano letivo em curso, de um aluno residente no concelho, que 

frequenta a EB1 de Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a Informação n.º 01-RC/UODSCE/2013, 
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datada de 05 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, não 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, indeferir o referido pedido de atribuição de escalão.  

137 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Pedido de 

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

========== Presente à reunião o pedido de isenção de pagamento de passe escolar, 

para o ano letivo em curso, de um aluno, residente na localidade de Semitela. -------------- 

----- Submetido o assunto à UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a Informação n.º 14/UODSCE/2013, 

datada de 25 de fevereiro, 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 : A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o referido aluno do 

pagamento do respetivo passe escolar. ===================================== 

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

13H55. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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