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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA E UM DE MARÇO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZ =============================================== 

ACTA N.º 07/10 

========== Aos trinta e um dias do mês de Março do ano de dois mil e dez, nesta Vila 

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

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

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

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

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

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

COSTA COELHO E JORGE DE JESUS COSTA, o primeiro na qualidade de Presidente 

da Câmara e os outros na de Vereadores para realizarem a presente reunião ordinária, a 

qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária, realizada no dia 04 de 

Novembro de 2009, exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de actas 139, cuja ordem do 

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

previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. =============== 

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

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

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

01 - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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070 - 010/001/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação da deliberação ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 5, datado 

de 26 de Fevereiro, último, acompanhado do ponto da acta - parte respectiva -, referente 

à deliberação tomada em sessão ordinária, realizada na mesma data, dando conta da  

designação de CELITA MARIA PEREIRA LEITÃO, como representante deste órgão 

deliberativo, no Conselho da Comunidade dos Centros de Saúde do Douro Sul. ------------ 

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

02.01- DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

071 – 110/114/000 – IGAL – INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL- 

Inspecção Ordinária ao Município de Moimenta da Beira ===================== 

========== Oriundo da INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, presente 

à reunião um “Fax”, datado de 25 do corrente mês, a informar que, no dia 6 do próximo 

mês de Abril, irá iniciar uma inspecção ordinária a este Município. ------------------------------ 

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

072 – 110/195/000– ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação da deliberação ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 6, datado 

de 26 de Fevereiro, último, acompanhado do ponto da acta - parte respectiva -, referente 

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

aprovação da adesão deste Município à Agência Regional de Energia do Douro e dos 
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respectivos Estatutos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 “Secção de Contabilidade” 

073 – 210/207/000 – CENTRO DE ESTUDOS AQUILINO RIBEIRO – 19ª. edição da 

revista “Cadernos Aquilinianos” - Pedido de subsídio ======================= 

========== Oriundo do Centro de Estudos referenciado em epígrafe, presente à 

reunião um ofício sem número, datado de 20 de Fevereiro, último, registado em 01 do 

corrente mês, sob o n.º 1538, solicitando apoio financeiro no montante de € 750,00 

(setecentos cinquenta euros), para a 19ª. edição da revista “Cadernos Aquilinianos”. ----- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 15 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 35.150,00 (trinta e cinco mil cento e cinquenta euros), 

tendo sido feita a nota de cabimento n.º 334, no valor de € 750,00.”--------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o interesse pedagógico e cultural da publicação editada, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um apoio financeiro no montante de € 

750,00 (setecentos cinquenta euros). ======================================= 

“Secção de Aprovisionamento e Património” 

074 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Loja n.º 11 

– Pedido de arrendamento ============================================= 
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========== Oriundo da SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO, 

presente à reunião a Informação n.º NAJUR/08/2010, datada de 29 do corrente mês, 

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

----- “Através de requerimento, com data de entrada de 5 de Março do corrente ano, a peticionante, 

Vitoria Regia da Silva e Sousa, solicita o arrendamento da loja n.º 11, do Mercado Municipal de 

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

----- Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, 

“(...) a atribuição das lojas será efectuada por meio de propostas em carta fechada a potenciais 

interessados(...) – cfr. nesse sentido o artigo 5.º, do referido diploma legal.------------------------------- 

----- No entanto, o n.º 3 do mesmo normativo estabelece que, excepcionalmente, sem necessidade de 

recurso à publicação por meio de edital, quando a Câmara Municipal considerar a proposta de interesse 

relevante poderá determinar a adjudicação de lojas, mediante o recurso à figura do ajuste directo, cujo 

preço não poderá ser inferior a € 2.50 m/2. ------------------------------------------------------------------- 

----- Por ser importante, chama-se a atenção para o artigo 3.º, do diploma legal acima citado, segundo 

o qual a actividade de abastecimento público a que se destina o comércio praticado no Mercado 

Municipal será exercida por particulares em regime de licença de utilização dos respectivos locais 

de venda, conferida pela Câmara Municipal e por contratos de arrendamento com esta 

celebrados (sublinhado nosso).” ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o arrendamento da 

Loja n.º 11, do Mercado Municipal, à requerente, por ajuste directo, nos termos do 

disposto no n.º 3, do artigo 4.º, do Regulamento do Mercado Municipal, de Moimenta da 

Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, notificar a adjudicatária que deverá 

outorgar o respectivo contrato de arrendamento, com uma renda mensal de € 47,50 
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(quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos). ================================ 

075 – 130/151/700 – RESTAURANTE SITO NA CENTRAL DE CAMIONAGEM – 

Pedido de indemnização =============================================== 

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

25 de Março de 2009, em que foi deliberado atribuir ao arrendatário, Senhor JOSE 

AUGUSTO DE OLIVEIRA CARDOSO, uma indemnização no montante de € 12.000,00 

(doze mil euros), pelos prejuízos causados com o encerramento do estabelecimento 

supra referenciado, devendo ser também entregue a chave do espaço onde funcionava 

o antigo “Bar do Clube”, presente à reunião uma exposição do referido arrendatário, 

registada em 01 de Fevereiro, último, sob o nº. 843, que nesta acta se considera 

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

descritas, solicita a atribuição de uma indemnização no montante de € 20.000,00 (vinte 

mil euros), dando conta do encerramento do estabelecimento a partir do dia 26 de 

Janeiro, último. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo elaborou o Parecer nº. 

06.10, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, segundo o qual o regime de extinção contratual que melhor se aplicará ao 

caso “sub judice” é o da revogação do contrato de cessão de exploração. ------------------- 

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

1. Aceitar a revogação do contrato de cessão de exploração, em face do encerramento 

do estabelecimento que ocorreu, por iniciativa do cessionário, em 26 de Janeiro do 
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corrente ano; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Não reconhecer ao cessionário o direito a qualquer compensação financeira, seja a 

que título for, tendo até em conta a última indemnização acordada e paga. ========== 

076 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 30, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 301.309,43 (trezentos 

e um mil, trezentos e nove euros e quarenta e três cêntimos), assim discriminado: -------- 

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €  189.640,90 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €  111.668,53 

                                                                              TOTAL ....... €   301.309,43 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

077 - 310/302/152 - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS 

ARRUAMENTOS DO CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA - Pavimentação da Rua 

Principal do Bairro do Lobato, Freguesia de Arcozelos - Auto de Recepção 

Definitiva =========================================================== 

========== Oriundo da Comissão, constituída pelo Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante desta 

Câmara, e pelo Dr. LUIS MANUEL FILIPE DA SILVA e Eng.º VASCO DOMINGOS 

FIDALGO FERNANDES, como testemunhas, ao abrigo do disposto no n.º 4, do art.º 
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217.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, presente à reunião o auto de recepção 

definitiva, datado de 12 de Março de 2009, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual se verifica que os trabalhos 

acima referidos e recebidos provisoriamente em 21 de Novembro de 2006, reportando a 

conclusão dos referidos trabalhos a 20 de Setembro de 2004, data a partir da qual se 

iniciou o prazo de garantia (5 anos), se encontram em condições de serem recebidos 

definitivamente, nos termos do artigo n.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.   

----- Mais informa a Comissão que se encontram reunidas as condições para o 

cancelamento da garantia bancária e restituição dos depósitos de garantia efectuados, 

nos termos do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março. -------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

da empreitada em epígrafe, bem como cancelar as garantias e restituir os depósitos de 

garantia, nos termos legais. ============================================== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

078 - 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 actas 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 redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 
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seguir se identificam, ”PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS, COM 

CONDICIONANTES”, “PROJECTOS DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES 

DEFERIDOS”, 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, COM CONDICIONANTES: ================ 

----- ANTÓNIO CARLOS CARDOSO PINHEIRO, para construção de arrumos agrícolas 

com 40m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado Cacinhas, na localidade de 

Vila Cova de Caria, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 21.10, devendo a 

construção ser implantada no limite tardoz da parcela de terreno, não possuindo 

aberturas para os vizinhos; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- EDUARDO MANUEL FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS, para ocupação da 

via pública com andaimes, numa área de 20 m2, que pretende levar a efeito na Rua do 

Camborso, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 51.10, devendo salvaguardar 

a normal circulação dos peões e viaturas; ------------------------------------------------------------- 

----- JORGE MANUEL GOMES SANTOS BOTELHO, para ocupação da via pública com 

andaimes, numa área de 8 m2, que pretende levar a efeito na Rua do Largo, Freguesia 

de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 54.10, devendo salvaguardar a normal circulação 

dos peões e viaturas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============ 
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----- AUGUSTO MONTEIRO, para legalização e ampliação de uma habitação unifamiliar, 

sita no lugar denominado Campo da Vinha, na Freguesia de Cabaços, a que se refere o 

Proc.º n.º 339.97; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARCO BRUNO DE SÁ BATISTA FERREIRA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Martinhalgo”, na Freguesia 

de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 242.08. -------------------------------------------------------- 

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

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. ============================================================ 

079 – 360/336/2.10 – OBRAS PARTICULARES – Comunicação Prévia - Projecto de 

arquitectura –Ampliação de uma habitação unifamiliar ======================= 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, onde foi decidido indeferir o projecto de ampliação 

de uma habitação unifamiliar, que o Senhor JOSÉ DE JESUS GOVERNO pretende levar 

a efeito no lugar denominado Adrepelinho – Lote nº. 1, do loteamento a que se refere o 

Alvará nº. 6/83, Freguesia de Vilar, presente à reunião o referido processo, 
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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 redacção dada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 93-SV/DPOM/10, 

de 13 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador, 

JORGE DE JESUS COSTA, que o processo baixe ao Senhor Presidente da Câmara 

para uma reavaliação da situação. ======================================== 

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

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

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

080 – 360/338/133.99 – Obras Particulares – Projecto de especialidades – Alteração 

e ampliação do Hotel Verdeal =========================================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu proceder à audiência escrita da 

Firma Dias & Filhos – Empreendimentos Turísticos, relativamente ao projecto de 

especialidades referente à alteração e ampliação do hotel, sito no lugar denominado 

Verdeal, Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o referido processo acompanhado 

da respectiva resposta, em que pelos motivos ali descritos requer o deferimento da 
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pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 60-

RJ/DPOM/2010, datada de 18 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, 

emite parecer favorável à pretensão. --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador, 

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

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

Câmara Municipal, no seu Presidente, em reunião ordinária realizada em 13 de 

Novembro de 2009, aprovar o projecto de especialidades e emitir a respectiva licença de 

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

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

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

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

desta reunião, nos termos do disposto nos nºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, 

Vereadores e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 

distribuída, fotocópia, a todos os membros da Câmara. -------------------------------------------- 

----- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

12H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


