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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SEIS DE ABRIL DO ANO 

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

ATA N.º 09/13 

========== Aos vinte e seis dias do mês de abril 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. ===================================== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  
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02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

175 – 610/611/000 – REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE T ERRADO DA FEIRA –  

Pedido de pagamento em prestações  ===================================== 

========== Presente à reunião um requerimento do Senhor FERNANDO FERREIRA 

RODRIGUES, registado sob o número 1741, em 1 do corrente mês, a solicitar que o 

pagamento do terrado da feira em atraso, no valor de € 405,60 (quatrocentos e cinco 

euros e sessenta cêntimos), possa ser efetuado em prestações mensais. -------------------- 

----- Submetido o assunto à SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS, a 

mesma prestou a informação n.º 12/2013, datada de 10 do corrente mês, do seguinte 

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

----- “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 10 do corrente 

mês, cumpre-me informar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao pedido formulado pelo requerente, Fernando Ferreira Rodrigues, feirante, 

para pagamento de terrado da feira em dívida no valor de € 405,60 (quatrocentos e cinco euros e 

sessenta cêntimos), em prestações mensais, informa-se que o regulamento em vigor é omisso nesta 

matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Todavia, face às dificuldades económicas, a Câmara Municipal tem vindo a deferir os pedidos 

solicitados, tendo por base as dificuldades económicas sentidas pelos feirantes.” -------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, autorizando o 

fracionamento do pagamento da dívida em causa, em prestações mensais no montante 

de € 50,00 (cinquenta euros), até à sua liquidação total. ------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o requerente que a falta 
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de pagamento de uma das prestações implica o pagamento imediato e integral da 

restante dívida. ======================================================= 

02.01.05. GABINETE JURIDICO E DE CONTENCIOSO 

176 – 150/168/000 – CONTENCIOSO – Supremo Tribunal Administrativo – Acórdão   

========== Presente à reunião o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 

relativamente ao recurso apresentado à sentença proferida no Processo nº. 416/03, pelo 

Tribunal Administrativo Central de Coimbra, referente à empreitada de “Beneficiação da 

E. M. 514, entre Moimenta da Beira e Peravelha”, que nesta ata se considera 

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

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

2 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

177 – 210/207/000 – UNIVERSIDADE DE DIREITO DE COIMBRA – Finalistas do 

Curso de Direito – Pedido de colaboração  ================================= 

========== Oriundo da Senhora CÁTIA MARLENE RIBEIRO MENDES, residente no 

Concelho de Moimenta da Beira e aluna da Faculdade referenciada em epígrafe, 

presente à reunião um ofício, datado de 10 do corrente mês, informando que, durante o 

mês de maio, se vai realizar a tradicional “Queima das Fitas 2013”, onde se destaca o 

seu tradicional Cortejo, um projeto que envolve avultadas despesas dada a sua 

grandiosidade, apenas viável com apoios publicitários e de mecenas, pelo que solicita a 

colaboração desta Câmara Municipal, através da aquisição de um espaço publicitário ou 
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de um donativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 0102/020217, onde em 19 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 8.921,50 (oito mil novecentos e 

vinte e um euros e cinquenta cêntimos)”. --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de € 

25,00 (vinte e cinco euros), para os fins propostos. ============================ 

02.02.04. TESOURARIA 

178 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 25, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 224.358,51 (duzentos 

e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito euros e cinquenta e um cêntimos), 

assim discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais……………. €  114.182,89 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €  110.175,62 

                              TOTAL…………..….... €  224.358,51 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

 “OBRAS PARTICULARES” 

179 - 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, “PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO”, “PROJETOS DE 

ARQUITETURA DEFERIDOS”, “PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES 

DEFERIDO” e “PROJETO DE 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. --------------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO:  ============================ 

----- JOSEFA MARIA SOARES COELHO AMANCIO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Fragas da Forca, Freguesia 

de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 7.13. ------------------------------------------ 

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

----- CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, para alteração ao projeto inicial de uma 

habitação unifamiliar, que está a levar a afeito no lugar denominado Portela de Baixo, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 140.11; ------------------------------------------ 

----- JOÃO DOMINGOS DA SILVA, para legalização de um edifício destinado a arrumos, 

sito na Rua do Outeiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 127.12; ----------- 
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----- JORGE MANUEL PEREIRA PAIVA, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Tanque ou Crucial, Freguesia de Sarzedo, a que 

se refere o Proc.º n.º 3.13; ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

refere o Proc.º n.º 19.13; ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  LEONTINA DA COSTA SANTOS, para reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita na rua da Samarra, Freguesia de Caria, a que se refere o 

Proc.º n.º 32.13; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- ALEXANDRE JOSÉ DE JESUS MATOS, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no Lugar da Cerca, na localidade de Arcozelo do 

Cabo, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 34.13. ------------------------------ 

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

----- ANTÓNIO FRANCISCO DA SILVA FERNANDES, para construção de um pavilhão 

destinado a arrumos, que pretende levar a efeito no lugar denominado Fontainhas, 

Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 9212. ---------------------------------------------- 

PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ============================== 

----- NICOLAS PINHEIRO CASTRO, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

sita no lugar denominado Costa, na localidade de Vila Cova, Freguesia de Caria, a que 

se refere o Proc.º n.º 83.12. --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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180 – 360/337/5.13 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA - Instalação de um Centro 

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

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

reunião realizada em 28 de março, último, exarada a folhas 168, ponto 151, deste livro 

de atas, onde, relativamente ao pedido de informação prévia para instalação de um 

Centro de Inspeção Técnica de Veículos, que a empresa ITV – INSPEÇÃO TÉCNICA 

DE VEÍCULOS, SA, pretende levar a efeito no lugar denominado Cabeça de Alva ou 

Senhor dos Aflitos, na Freguesia de Caria, foi deliberado informar a requerente do teor 

da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 15 de março, último, exarada 

a folhas 142, ponto 127, deste livro de atas, novamente presente à reunião o referido 

processo, acompanhado de uma exposição da supra citada empresa, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos 

motivos ali descritos, requer o deferimento da pretensão. ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento da 

exposição apresentada pela empresa ITV – INSPEÇÃO TÉCNICA DE VEÍCULOS, SA, 

não reconhecendo nela a existência de novos elementos suscetíveis de influenciar a 

decisão tomada na reunião ordinária, realizada em 15 de março, último. ---------------------- 

----- No âmbito da resposta a dar à empresa requerente, foi apresentada pelo Senhor 

Presidente da Câmara uma proposta verbal, que foi aprovada por maioria, com os votos 

a favor dos Vereadores, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, 

ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO e 
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JORGE DE JESUS COSTA, e a abstenção dos Vereadores, LUÍS CARLOS PEREIRA 

DA SILVA e JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, que também fizesse referência 

aos seguintes factos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “1. Desde junho de 2010 que a Câmara Municipal vem defendendo a instalação do CITV no 

loteamento do Parque Industrial de Moimenta da Beira, por considerar que as condições ali existentes 

em termos de infraestruturas e da rede viária, bem como da centralidade relativamente ao espaço 

geográfico, justificam a expectativa de criação de sinergias naquele espaço empresarial, reconhecendo 

que é de interesse público o desenvolvimento e ordenamento industrial naquele espaço; ----------------- 

----- 2. Por outro lado, ao decidir desta forma, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, ao contrário 

do que alega a requerente, e por isso se rejeita liminarmente, não pretendeu favorecer qualquer 

candidatura, antes pelo contrário, disponibilizou, a quem o solicitou, o lote nº. 5, sito no Parque 

Industrial, do qual é proprietária, por ser aquele que reúne as melhores condições e requisitos exigidos, 

para o efeito, criando, assim, condições de igualdade, justiça e imparcialidade para todos os 

concorrentes, nunca tendo a Câmara Municipal impedido ou, por qualquer outra forma, inviabilizado 

qualquer candidatura para qualquer outro lote, dentro do parque industrial. Aliás, o pedido de certidão 

que confirme a possibilidade de construção de um centro de inspeções no lote n.º 41 foi feito em 26 de 

julho de 2010, pela empresa Moimentainsp, tendo sido emitida a certidão em 26 de outubro de 2010, 

na sequência de despacho do Presidente da Câmara, em data anterior, como é evidente, ao 

conhecimento da Lei 11/2011, de 26 de abril e da deliberação n.º 1366/2011 do IMTT que aprova os 

“procedimentos para aprovação e alteração dos centros de inspeção técnica de veículos”; ---------------- 

----- 3. Ademais, caso a Câmara Municipal tivesse decidido viabilizar a instalação do CITV fora do 

loteamento do Parque Industrial, facilmente se demonstraria, no que diz respeito ao critério de 

distância fixado na Lei nº. 11/2011, de 26 de abril, que, em pelo menos um dos quatro pedidos 

apresentados pela empresa MOIMENTAINSP - Centro de Inspeção Automóvel, Ldª, para localizações 

diferenciadas, esta empresa ficaria sempre melhor classificada que a exponente, já que se verifica que 

a localização inserta no pedido que deu entrada nos serviços sob o nº. 13.13, em 11 de março, último, 
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se situava na localidade de S. Martinho, Freguesia de Peva; -------------------------------------------------  

----- 4. Em conclusão, face aos factos acima referidos, delibera a Câmara Municipal manter o conteúdo 

da deliberação tomada em sua reunião realizada em 15 de março, último, por entender que os 

respetivos princípios e fundamentos se mantêm pertinentes e atuais, na ótica da defesa intransigente 

do interesse público e da clareza dos procedimentos adotados”. ========================== 

02.04 – UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,  CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

02.04.01 – SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO  

“Ação Social” 

181 – 720725/000 – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS  E JOVENS DE 

MOIMENTA DA BEIRA (CPCJ) – Pedido de colaboração – Regularização de dívida 

com a instituição “SOCIALIS”  =========================================== 

========== Oriundo da Comissão referenciada em epígrafe, presente à reunião o 

ofício n.º 35/13, datado de 10 do corrente mês, no qual informa que iniciou o 

acompanhamento de um menor, em 28 de junho de 2011, tendo em conta a menoridade 

da progenitora e a instabilidade familiar, que caracteriza o respetivo agregado, e que, 

posteriormente, ambos foram alvo de institucionalização na SOCIALIS - Centro de Apoio 

à Vitima – com sede na Maia, durante um período de nove meses, onde lhes era 

concedido alojamento, alimentação e apoio psicosocial por parte de técnicos 

especializados, ficando a cargo da utente os encargos com outros bens como fraldas, 

leite, medicação e outros, num total de € 1.191,60 (mil, cento e noventa e um euros e 

sessenta cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Considerando que a progenitora não tem possibilidades de restituir aquele valor, 

que o progenitor da criança não assume responsabilidade quanto a esta dívida, e que foi 

da sua iniciativa o pedido de acolhimento, na perspetiva da manutenção do bom 

relacionamento institucional, vem a CPCJ de Moimenta da Beira solicitar a melhor 

atenção e colaboração da Câmara Municipal na regularização desta dívida, para a qual 

poderão ser utilizadas, se possível, as verbas existentes na conta bancária de que é 

titular, resultante das transferências realizadas pelo Instituto da Segurança Social. -------- 

----- 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 22 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 120.674,04 (cento e vinte mil seiscentos e setenta e 

quatro euros e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no 

Objetivo 2.3.2., Código 02 e Projeto nº 26/2013, no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros).”  

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o 

pagamento das aludidas despesas, no valor de € 1.191,60 (mil, cento e noventa e um 

euros e sessenta cêntimos), nos termos propostos pela CPCJ de Moimenta da Beira. == 

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

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

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

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

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

 

 

 

 


