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ACTA DA  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM DEZASSETE DE MARÇO 

DO ANO DE DOIS MIL E TRÊS ========================================== 

ACTA Nº. 08/03 

========== Aos dezassete dias do mês de Março do ano de dois mil e três, nesta Vila 

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

Municipal, comigo, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, Chefe da Divisão Administrativa 

que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 5 de Novembro, de 

2001, elaborei a acta da presente reunião, compareceram os Senhores, JOSÉ 

AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, JORGE 

DE JESUS COSTA, ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e 

ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e 

os outros na de Vereadores, para realizarem a  presente reunião extraordinária, a qual 

foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 09 de 

Janeiro de 2002, exarada a folhas  05, ponto 005, do livro de actas 103, 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 169/99, de18 de Setembro. ================== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 14H40.  ===================================== 

 



 FlFlFlFl.247 

______________ 

 
                                                           03.03.17 

 
Livº .  107L ivº .  107L ivº .  107L ivº .  107     

                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 

                                                                   
 

01 – ORGÃOS DA AUTARQUIA 

257 - 020/011/000 – CRIAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE VISEU =========== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária de 10 do 

corrente mês, exarada a folhas 199, ponto 202, do livro de actas nº. 107, presente 

novamente à reunião o processo relativo à proposta de Lei que estabelece o Regime da 

Criação, o Quadro de Atribuições e Competências das Áreas Metropolitanas e o 

Funcionamento dos seus Orgãos, acompanhado de uma proposta de parecer, do 

Vereador em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, tendo em vista a 

adesão da Câmara Municipal de Moimenta da Beira à Criação da Área Metropolitana de 

Viseu, informando, igualmente, sobre os resultados de uma reunião realizada em Viseu 

no dia 26 de Fevereiro, último, e na qual participou, documento que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, e que se afirma 

pela eventual aceitação, desde que sejam observados princípios e reunidas condições, 

nela explicitadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara  subscreve a proposta do Vereador em Regime de Tempo 

Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, e deliberou, por unanimidade, manifestar, por 

princípio, aderir ao projecto, remetendo a proposta para uma discussão mais profunda 

na Assembleia Municipal. =============================================== 

258 – 020/015/010 – DISCIPLINA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR – 

NOMEAÇÃO DE INSTRUTOR =========================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária realizada 
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em 04 de Fevereiro, último, exarada folhas 104 a 106, ponto 104, deste livro de actas, 

em que foi deliberado Instaurar Processo Disciplinar contra o funcionário, Técnico-

Superior Assessor Principal, João Pinto Cardoso, nos termos do artº. 50º., nº. 1, do 

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 

Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, bem como nomear 

Instrutor do referido processo o Director do Gabinete de Apoio Técnico de Lamego, 

Engenheiro ARTUR ANTÓNIO TEIXEIRA GOMES DA SILVA, presente à reunião o 

ofício nº.168, datado de 13 do corrente mês, registado nesta Câmara com o nº. 1965, 

em 14 do mesmo mês, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------- 

---------- “ DISCIPLINA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR – NOMEAÇÃO 

DE INSTRUTOR ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Face ao solicitado por V. Exª., relativamente ao assunto em epígrafe, venho por este 

meio informar que no cumprimento das funções que actualmente exerço, me é de todo 

impossível dar satisfação plena às exigências que o cargo de instrutor requer. -------------- 

----- Estou no entanto disponível para no âmbito do processo da EM 519, prestar as 

informações e esclarecimentos necessários. ----------------------------------------------------------

----- Com os melhores cumprimentos. -------------------------------------------------------------------- 

----- O DIRECTOR, Engº. Artur Gomes da Silva” ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Face à indisponibilidade manifestada pelo Director do Gabinete de 

Apoio Técnico do Vale do Douro-Sul, ARTUR GOMES SILVA, em desempenhar as 

funções de Instrutor deste processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, designar 
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como Instrutor do mesmo um funcionário oriundo de outro organismo da Administração 

Pública, tendo sido reconhecido que iriam ser feitas diligências nesse sentido, 

designadamente a de requisitar um funcionário à Câmara Municipal de Viseu, que reuna 

os requisitos e se disponibilize para desempenhar as referidas funções. ============ 

02. - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

259 – 120/131/171 - PROCESSO DISCIPLINAR ============================== 

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

23 de Setembro, último, exarada a folhas 156 a 158, ponto 166, do livro de actas nº. 105, 

em que foi deliberado instaurar processo disciplinar contra a funcionária, Assistente 

Administrativo Principal, MARIA JOSÉ GOMES SOARES, nos termos do artº. 50º., nº.1, 

do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 

Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, e nomear como instrutor 

do processo, nos termos do nº.1, do artº. 51º., do referido diploma legal, o Chefe de 

Divisão Administrativa desta Câmara Municipal, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

presente à reunião o referido processo, acompanhado dos autos resultantes das novas 

diligências solicitadas pelo Orgão Executivo ao Instrutor do Processo, nos termos o nº. 1, 

do artº. 66º., do Estatuto Disciplinar acima referido. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo novamente sido feita uma análise detalhada aos autos do 

processo disciplinar, e mais concretamente aos novos elementos fornecidos face às 

novas diligências, entretanto, encetadas, com vista a ser alcançado perfeito 
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entendimento quanto às conclusões do relatório do Instrutor, e com vista a uma tomada 

de decisão fundamentada da Câmara Municipal, a mesma deliberou, por unanimidade 

transferir a decisão final deste processo disciplinar, para uma próxima reunião 

extraordinária, a realizar no dia 31 de Março corrente. ========================== 

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 n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º. da Lei 169/99, de 18 de 

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

por mim, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, sendo seguidamente distribuída, por 

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

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

eram 18H00. ========================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO 
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