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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CINCO DE MAIO  DO ANO DE DOIS 

MIL E CATORZE ===================================================== 

ATA N.º 09/14 

========== Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze, 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 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na primeira reunião, 

realizada no dia 25 de outubro de 2013, exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de 

atas 147, e cuja ordem do dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, 

dentro do prazo previsto no n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 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  

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

108 – 120/131/000 – PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO – 

Esclarecimentos  ===================================================== 

========== No seguimento da adesão deste Município ao programa acima 

identificado, aprovada pela Câmara Municipal, em sua reunião ordinária, realizada em 

18 de novembro de 2013, e pela Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária, 

realizada em 28 do mesmo mês, presente à reunião o ofício da COMISSÃO DE 

COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, com a referência ID 

1594234, datado de 16 de abril, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, através do qual remete os esclarecimentos 

sobre os procedimentos tendentes à sua efetivação, solicitados pelos serviços 

municipais à DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS. ----------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente informou o órgão executivo que o pedido de 

rescisão foi da iniciativa da trabalhadora REGINA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA, 

detentora de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, na carreira 

de assistente técnica, e que, a rescisão, a efetivar-se, não provocará qualquer 

constrangimento nos serviços onde desempenha as funções, não se afigurando 

necessária a sua substituição por outro trabalhador. ------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e autorizar a rescisão 

amigável por mútuo acordo, com a trabalhadora acima identificada, devendo, para o 
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efeito, ser calculado o montante da indemnização, até ao final do corrente mês, e 

cumprirem-se todos os procedimentos legalmente previstos. ===================== 

02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

109 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Pedido de 

arrendamento da loja n.º 9  ============================================= 

========== Oriundo do GABINETE JURÍDICO, presente à reunião o Parecer n.º 11.14, 

datado de 14 de abril, último, com o seguinte teor: --------------------------------------------------  

----- “Através de requerimento, com data de entrada de 10 de abril do corrente ano, o peticionante, 

SIDÓNIO DE JESUS RIBEIRO, solicita o arrendamento da loja n.º 9, do Mercado Municipal de Moimenta 

da Beira para nela “(…) exercer a atividade de barbearia (…)”.---------------------------------------------- 

----- Neste momento, a loja n.º 9, do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, encontra-se disponível, 

para arrendamento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

“(...) a atribuição das lojas será efetuada 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, excecionalmente, 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 direto, 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 atividade de abastecimento público a que se destina o comércio praticado no Mercado 

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

de venda, conferida pela Câmara Municipal e por contratos de arrendamento com esta 
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celebrados (sublinhado nosso).” ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar ao requerente o 

arrendamento da Loja n.º 9, do Mercado Municipal, por ajuste direto, 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 respetivo contrato de arrendamento, com uma renda mensal de € 40,00 

(quarenta euros). ====================================================== 

110 – 130/151/700 – LOJA N.º 16 DO MERCADO MUNICIPA L DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Pedido de autorização para a cedência da po sição contratual  ========== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL OLIVEIRA PRELADO, presente à reunião um 

requerimento, datado de 4 de abril, último, através do qual solicita a cessão da posição 

contratual de arrendatário da loja n.º 16, do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, a 

favor da sua esposa, MARIA LAURA JUBILADO PRELADO, em virtude de ter cessado a 

sua atividade. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o Parecer n.º 

13.14, datado de 22 de abril, último, que nesta ata se considera integralmente transcrito 

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

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência de posição 

contratual, nos termos legais e regulamentares, na condição de, previamente, ser 

regularizado o pagamento da dívida em atraso, conforme referido no parecer supra 
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mencionado. ========================================================= 

02.02.04. TESOURARIA 

111 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 2, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 175.711,81 (cento e 

setenta e cinco mil, setecentos e onze euros e oitenta e um cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €    64.685,59 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €  111.026,22 

                       TOTAL: …………………………...€   175.711,81 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos”  

112 - 310/302/434 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DE MOIMENTA DA 

BEIRA - O PRIMEIRO RELVADO - Auto de vistoria - Lib ertação parcial de caução  = 

===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP022/DOM/2014, 

datada de 9 de abril, último, que acompanha o auto de vistoria da obra referida em 

epígrafe, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 
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----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador das Obras Municipais, foi contactada a Firma 

adjudicatária para ser marcada uma data para realização da vistoria solicitada. --------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 

de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: ---------------------------------- 

----- - Foram detetadas as deficiências e anomalias expressas no Auto de Vistoria; ---------------------- 

----- - Foi acordado com o Sr. Eng.º Élio, conforme consta do respetivo Auto de Vistoria que as 

reparações fossem levadas a efeito durante o mês de junho e concluídas no mesmo mês, no entanto 

também foi acordado que se as condições climáticas o permitirem, as mesmas reparações poderão ser 

executadas antes”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e autorizar a libertação 

parcial da caução, nos termos e condições referidas no auto de vistoria supra 

identificado. ==========================================================  

“OBRAS PARTICULARES” 

113 – 360/347/2.05 – LOTEAMENTO URBANO – Operação d e loteamento  ======== 

========== Oriundo da UNIÃO DE FREGUESIAS PEVA E SEGÕES, presente à 

reunião um pedido de reaprovação da operação de loteamento, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado Paiva, na localidade de Segões, União de Freguesias de 

Peva e Segões. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 77-

SV/DPOUA/2014, de 22 de abril, último, que nesta ata se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar a operação de 
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loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente às obras de urbanização, a Câmara admite prescindir da 

apresentação da garantia bancária, por se tratar de um promotor público e por 

considerar ter todo o interesse em proporcionar condições de fixação de população 

naquela localidade, podendo inclusivamente vir a constituir com a União de Freguesias 

Peva e Segões algum tipo de parceria na realização, faseada, das infraestruturas 

necessárias. Além do mais, afigura-se pertinente o faseamento de todas as 

infraestruturas, incluindo as elétricas, no entanto sendo a receção destas da exclusiva 

competência da EDP, torna-se necessário avaliar a disponibilidade daquela empresa 

para também admitir o respetivo faseamento. -------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, apenas emitir o alvará de 

loteamento depois de confirmar a viabilidade de faseamento da execução das 

infraestruturas elétricas. ================================================ 

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 e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo. 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

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

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

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 
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12H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 


