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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E OITO DE MARÇO DO ANO 

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

ATA N.º 07/13 

========== Aos vinte e oito dias 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, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os outros na de 

Vereadores para realizarem a presente reunião ordinária, que deveria realizar-se no dia 

vinte e nove do corrente mês, e cuja alteração foi comunicada em reunião ordinária, 

realizada no dia 15 do corrente mês, exarada a folhas 116, ponto 109, deste livro de 

atas, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 62.º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, tendo a ordem do dia sido previamente distribuída, dentro do prazo 

previsto no n.º 3, do art.º 87.º, do mesmo diploma legal. ------------------------------------------- 

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

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

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTA  ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artº. 64º., 

conjugado com o nº. 2, do artº. 78º., ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, a 

Câmara tomou conhecimento do pedido de JUSTIFICAÇÃO de falta a esta reunião, 

apresentado pelo Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, deferido por Despacho do 

Senhor Presidente, nos termos da competência delegada pela Câmara Municipal, em 

reunião realizada em 13 de outubro de 2009. ================================= 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  

----- 1. Voto de Pesar  – A Câmara Municipal de Moimenta da Beira deliberou, por 

unanimidade, manifestar profundo pesar pelo falecimento do Dr. Amadeu Batista Ferro, 

cidadão de corpo inteiro, democrata de sempre e homem de reconhecidas qualidades 

humanas e cívicas, profundamente solidário e empenhado socialmente, enviando 

sentidas condolências aos seus familiares. ------------------------------------------------------------- 

----- 2. Setor de Recursos Humanos  – No seguimento das explicações dadas pelo 

Senhor Presidente, no período antes da ordem do dia, da reunião ordinária realizada em 

15 do corrente mês, relativamente ao acórdão proferido no Processo nº. 447/08.6BEVIS, 

que concluiu pela nulidade insuprível do processo disciplinar e consequente anulação do 

ato punitivo, referente 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 
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lhe foi instaurado, por faltas injustificadas, o Senhor Presidente informou a Câmara 

Municipal que não foi possível chegar a um acordo com o referido técnico, pelo que vai 

ser interposto recurso da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, nos 

termos legais, sem prejuízo das diligências que devam continuar a ser feitas no sentido 

de encontrar a melhor solução para este caso. =============================== 

ORDEM DO DIA 

ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

01.01. GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS  

138 – 020/015/006 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PROPOSTA  DE LEI Nº. 104/XII – 

REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E ESTATUTO DA S ENTIDADES 

INTERMUNICIPAIS - Comunicação da deliberação  ========================== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício n.º 11, 

datado de 20 do corrente mês, a enviar a minuta da ata – parte respetiva, aprovada em 

sua sessão ordinária, realizada em 26 de fevereiro, último, que contém a deliberação 

tomada referente ao assunto supra mencionado. ----------------------------------------------------- 

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

139 – 110/114/000 – INSPEÇÃO ORDINÁRIA AO MUNICÍPIO  DE MOIMENTA DA 

BEIRA – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU –  Despacho de 
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arquivamento  ======================================================== 

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

15 do corrente mês, exarada a folhas 121, ponto 110, deste livro de atas, em que foi 

deliberado dar conhecimento ao referido Tribunal das diligências efetuadas com vista a 

sanar as irregularidades referenciadas no relatório elaborado no âmbito da Inspeção 

ordinária, realizada a este Município, presente à reunião o processo, acompanhado do 

ofício n.º 157, datado de 21 do corrente mês, do mesmo Tribunal, a informar que foi 

proferido despacho de arquivamento, pelo magistrado do Ministério Público, do processo 

n.º P.A. 01/2012, em que o requerente foi a IGAL – Inspeção Geral das Autarquias 

Locais, com a referência 180700-OI/010. --------------------------------------------------------------- 

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

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

140 - 210/202/000 – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LO CAL (PAEL) – Minuta 

de contrato de empréstimo a celebrar com o Estado P ortuguês e Plano Previsional 

de Amortizações do Empréstimo  ======================================== 

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

26 de setembro de 2012, exarada a folhas 140, ponto 117, do livro de atas 145, em que 

foi deliberado aprovar a adesão ao Programa de Apoio à Economia Local, bem como do 

respetivo plano de ajustamento financeiro e o documento anexo, com explicação sucinta 

dos impactos de cada medida, presente à reunião a minuta de contrato de empréstimo a 
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celebrar com o Estado Português, no valor total de € 2.412.487,18 (dois milhões, 

quatrocentos e doze mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e dezoito cêntimos), bem 

como o Plano Previsional de Amortizações do Empréstimo a efetuar, que nesta ata se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante. ------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por maioria , com a abstenção dos Vereadores 

da Coligação PSD/PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, com os fundamentos da declaração de voto apresentada na reunião 

ordinária realizada em 26 de setembro de 2012, exarada a folhas 140, ponto 117, do 

livro de atas 145, sobre este mesmo assunto: --------------------------------------------------------- 

----- a) Aprovar a referida minuta de contrato de empréstimo a celebrar com o Estado 

Português, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respetiva assinatura; ------------

---- b) Aprovar o respetivo Plano Previsional de Amortizações do Empréstimo, bem como 

os encargos plurianuais resultantes do mesmo; ------------------------------------------------------- 

----- c) Autorizar a abertura de conta bancária, nos termos e condições exigidas para o 

efeito. ============================================================== 

141 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Pedaladas – Clube de Cicl oturismo” – Atribuição 

de apoio financeiro em 2013  ============================================ 

========== Oriundo do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião um 

processo de candidatura para atribuição de apoio financeiro para o corrente ano. ---------- 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, em 
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22 do corrente mês, que emite parecer no sentido de que a Câmara Municipal deve 

continuar a apoiar financeiramente esta coletividade, desde que se dê cumprimento ao 

disposto no artigo 4.º e 8.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 

Associativo Desportivo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/040701, onde, em 25 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 122.364,89 (cento e vinte e dois mil trezentos e 

sessenta e quatro euros e oitenta e nove cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades 

Municipais, no objetivo 2.5.2., código 01 e n.º 1/2013, onde, na mesma data existia um saldo 

disponível de € 50.150,00 (cinquenta mil cento e cinquenta euros).”----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido clube um 

apoio financeiro no montante de € 2.000,00 (dois mil euros), para os fins propostos. === 

142 - 210/207/000 – 130/999/000 – 610/999/000 - CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL –  

“ VII Passeio T.T. “Serra de Leomil - Rota da Macieir a”  - Pedido de apoio financeiro 

e logístico  ========================================================== 

========== Oriundo do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 

07/DIR/DM, datado de 12 do corrente mês, solicitando apoio financeiro e logístico para a 

realização do evento referido em epígrafe, a realizar no dia 28 de abril, próximo, 

designadamente a disponibilização de maquinaria para a preparação da pista de 
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obstáculos, estruturas metálicas para afixação de lonas com a divulgação do evento, 

assim como alguma propaganda promocional do Concelho, a distribuir juntamente com 

as lembranças aos participantes. -------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, em 

22 do corrente mês, que emite parecer no sentido de que a Câmara Municipal deve 

continuar a apoiar esta atividade. ------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 0102/040701, onde em 25 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 119.364,89 (cento e dezanove 

mil trezentos e sessenta e quatro euros e oitenta e nove cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano 

de Atividades Municipais, no objetivo 2.5.2., código 01 e n.º 1/2013, onde, na mesma data existia um 

saldo disponível de € 47.150,00 (quarenta e sete mil cento e cinquenta euros).” -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido clube um 

apoio financeiro no montante de € 1.000,00 (mil euros), para os fins propostos, bem 

como conceder o apoio logístico solicitado. ================================== 

143 - 210/214/000 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS LIMIT ADOS DA VOZ – 

Pedido de apoio financeiro  ============================================= 

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

ofício, datado de 16 de fevereiro, último, solicitando a concessão de um subsídio ou 

outra forma de colaboração, a fim de melhorar a missão de servir a comunidade e o 
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doente laringectomizado de uma forma assertiva e altruísta. -------------------------------------- 

----- 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 04/040701, onde em 25 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 2.779,22 (dois mil setecentos e setenta e nove euros e 

vinte e dois cêntimos), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 588.” -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

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

144 – 210/999/000 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA  – Alteração das 

cláusulas contratuais  ================================================= 

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

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

----- “A Câmara Municipal realizou um contrato de avença com o colaborador Rui Afonso de Vasconcelos 

Bondoso Cardoso cujo âmbito do mesmo pressupõe a prestação de serviços como técnico de 

comunicação e marketing. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O referido contrato, estipula na cláusula segunda alínea b), que “o montante mensal da avença é 

de 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euros”), e estipula também na alínea d) que no “preço acima 

referido está incluído o montante do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor. --- 

----- Acontece que de acordo com a legislação fiscal (código de IRS e código de IVA), o colaborador 

deixou de estar isento de IVA a partir do mês de fevereiro de 2013. --------------------------------------- 

----- Considerando que no momento de realização do contrato, o colaborador estava isento de IVA e 

atualmente esta situação sofreu alteração, torna-se necessário alterar a alínea d) da cláusula segunda, 

para que a Câmara Municipal suporte o valor do IVA á taxa legal em vigor. -------------------------------- 
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----- Adicionalmente sugere-se que o valor mensal da avença seja alterado para 1.300,00 (mil e 

trezentos euros), com efeitos a partir do mês de fevereiro de 2013, ao qual acrescerá o respetivo valor 

do IVA à taxa legal em vigor.” --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/020220, onde em 25 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 199.213,28 (cento e noventa e 

nove mil duzentos e treze euros e vinte e oito cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Atividades Municipais, no Objetivo 1.1.1., Código 02 e n.º 70/2013, no montante de € 8.317,79 (oito 

mil trezentos e dezassete euros e setenta e nove cêntimos).” ----------------------------------------------- 

 DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores da 

coligação PSD/CDS, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, concordar com a proposta apresentada, aprovando a alteração às 

cláusulas contratuais do referido contrato de avença. =========================== 

145 – 210/999/000 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA  – Alteração das 

cláusulas contratuais  ================================================= 

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

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

----- “A Câmara Municipal realizou um contrato de avença com o colaborador Ricardo Manuel Carvalho 

Pereira cujo âmbito do mesmo pressupõe a prestação de serviços como técnico de música. -------------- 

----- O referido contrato, estipula na cláusula segunda alínea b), que “o montante mensal da avença é 

de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros), não fazendo qualquer referência ao valor do imposto sobre 

o valor acrescentado (IVA). ------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Acontece que de acordo com a legislação fiscal (código de IRS e código de IVA), o colaborador 

deixou de estar isento de IVA a partir do mês de fevereiro de 2013. --------------------------------------- 

----- Considerando que no momento de realização do contrato, o colaborador estava isento de IVA e 

atualmente esta situação sofreu alteração, torna-se necessário fazer uma adenda à cláusula segunda, 

para que a Câmara Municipal suporte o valor do IVA á taxa legal em vigor, com efeitos a partir do mês 

de fevereiro de 2013.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 25 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 28.053,20 (vinte e oito mil e 

cinquenta e três euros e vinte cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, 

no Objetivo 2.5.1., Código 04 e n.º 43/2013, no montante de € 7.311,82 (sete mil trezentos e onze 

euros e oitenta e dois cêntimos).” ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores da 

coligação PSD/CDS, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, concordar com a proposta apresentada, aprovando a alteração às 

cláusulas contratuais do referido contrato de avença. =========================== 

146 – 210/999/000 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA  – Alteração das 

cláusulas contratuais  ================================================= 

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

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

----- “A Câmara Municipal, realizou um contrato de avença com a colaboradora Andreia Fernandes 

Correia cujo âmbito do mesmo pressupõe a prestação de serviços como técnica de música. -------------- 
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----- O referido contrato, estipula na cláusula segunda alínea b), que “o montante mensal da avença é 

de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros), não fazendo qualquer referência ao valor do imposto sobre 

o valor acrescentado (IVA). ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Acontece que de acordo com a legislação fiscal (código de IRS e código de IVA), a colaboradora 

deixou de estar isento de IVA a partir do mês de fevereiro de 2013. --------------------------------------- 

----- Considerando que no momento de realização do contrato, a colaboradora estava isenta de IVA e 

atualmente esta situação sofreu alteração, torna-se necessário fazer uma adenda à cláusula segunda, 

para que a Câmara Municipal suporte o valor do IVA á taxa legal em vigor, com efeitos a partir do mês 

de fevereiro de 2013.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 25 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 28.053,20 (vinte e oito mil e 

cinquenta e três euros e vinte cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, 

no Objetivo 2.5.1., Código 04 e n.º 43/2013, no montante de € 7.311,82 (sete mil trezentos e onze 

euros e oitenta e dois cêntimos).” ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores da 

coligação PSD/CDS, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, concordar com a proposta apresentada, aprovando a alteração às 

cláusulas contratuais do referido contrato de avença. =========================== 

02.02.04. TESOURARIA 

147 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 27, que 
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acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 177.500,08 (cento e 

setenta e sete mil, quinhentos euros e oito cêntimos), assim discriminado: ------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   68.351,43 

                            b) Dotações não Orçamentais............ € 109.148,65 

                              TOTAL…………..….... € 177.500,08 

 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

148 - 310/302/174 - BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSE RVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS EM ALVITE - RUA DO OUT EIRO E SUAS 

INTERSEÇÕES - Aquisição de terrenos - Indemnização  ====================== 

========== Oriunda do Assistente Técnico HELDER FILIPE DA MARIANA 

NOGUEIRA, presente à reunião uma informação, datada de 22 do corrente mês, com o 

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

----- “No seguimento da ordem verbal emanada pelo Sr.º Presidente Câmara, no sentido de proceder à 

avaliação da área de terreno a ocupar para a beneficiação da Rua do Outeiro, pertencente ao Sr.º 

Sidónio Ribeiro Fernandes, serve a presente informação para dar conhecimento, que após medições 

efetuadas no local, e na presença do Presidente da Junta de Freguesia, conjugadas com o projeto da 

obra, verifica-se que a área a ocupada durante a intervenção foi de 17,oom2.” ---------------------------- 

----- Quanto ao custo estimado para indemnização, tratando-se de apenas ocupação de terreno, sem 

quaisquer demolições a fazer, o valor adotado pela Câmara Municipal em situações semelhantes foi de 
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15,00€ m2.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/07010408, onde, em 25 do 

corrente mês, existia o montante de € 447.391,23 (quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e 

noventa e um euros e vinte e três cêntimos), bem como se encontra previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no objetivo 2.4.2, Código 01 e Projeto nº. 14/2012, com uma dotação de € 37.035,70 

(trinta e sete mil, trinta e cinco euros e setenta cêntimos).” ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao requerente uma 

indemnização no montante de € 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco euros), pela 

inutilização da referida parcela de terreno. =================================== 

03.02 – ESTUDOS E PROJETOS 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

149 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS  JUNTAS DE 

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

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

“BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO AGRÍCOLA DO AREAL, EM PASSÔ”, apresentando 

uma estimativa orçamental no montante de € 64.100,96 (sessenta e quatro mil, cem 

euros e noventa e seis cêntimos), a que corresponde um valor máximo de 

comparticipação de € 26.950,00 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta euros). ---------- 

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

----- A – Parecer da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo e Ambiente: “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 

161.784,69 €, 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 32.881,69 €”. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO :  Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura, que apresenta uma 

despesa total no valor de € 64.100,96 (sessenta e quatro mil, cem euros e noventa e 

seis cêntimos), dos quais € 26.950,00 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta euros) 

ficam a cargo deste Município, dando-lhe o mesmo enquadramento da deliberação 

tomada em reunião ordinária, realizada em 15 do corrente mês, exarada a folhas 133, 
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ponto 121, deste livro de atas, no sentido de a Câmara 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” 

150 - 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, “PROJETOS 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. --------------------------- 

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

----- MARCO GIL DE JESUS BOTELHO, para construção de uma habitação, que 

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

o Proc.º n.º 118.12; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL DOS SANTOS FONSECA, para construção / legalização de um armazém 

agrícola, sito no lugar denominado Estrada Principal, Freguesia de Sever, a que se 
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refere o Proc.º n.º 119.12. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

151 – 360/337/5.13 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA In stalação de um Centro 

de Inspeção Automóvel  =============================================== 

========== Oriundo da Firma ITV – INSPEÇÃO TÉCNICA DE VEÍCULOS, SA, 

presente à reunião um pedido de informação prévia para instalação de um Centro de 

Inspeção Técnica de Veículos, no lugar denominado Cabeça de Alva ou Senhor dos 

Aflitos, 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 110-

SV/DPOUA/13, datada de 14 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente do teor 

da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 15 do corrente mês, exarada 

a folhas 144, ponto 127, deste livro de atas. ================================== 

152 – 360/347/1.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  destaque de parcela  === 

========== Oriundo da JUNTA DE FREGUESIA DE SEGÕES, presente à reunião um 

pedido de destaque de uma parcela de terreno, sita no lugar denominado Paiva, 

Freguesia de Segões. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 107-
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SV/DPOUA/13, de 13 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

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

555/99, de 16 de dezembro, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 

30 de março, pelo que poderá ser emitida a respetiva certidão em conformidade. ===== 

153 – 360/347/2.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  destaque de parcela  === 

========== Oriundo do Senhor AMILCAR BORGES DIAS, presente à reunião um 

pedido de destaque de uma parcela de terreno, sita no lugar denominado Alto do Facho, 

Freguesia de Leomil. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 108-

SV/DPOUA/13, de 13 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

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

555/99, de 16 de dezembro, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 

30 de março, pelo que poderá ser emitida a respetiva certidão em conformidade. ===== 

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 
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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 

11H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


