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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA CATORZE DO MÊS DE 

OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ================= ================ 

ACTA N.º 22/11 

========== Aos catorze dias do mês de Outubro do ano de dois mil e onze, nesta Vila 

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

Municipal, comigo, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Técnico Superior (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 n.º 3, do art.º. 84º., 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 09H35. ===================================== 

01. ORGÃOS DA AUTARQUIA  
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152 – 020/015/006 – CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA – Tom ada de posição sobre 

o documento verde da reforma da Administração Local  ====================== 

=========== Oriundo da Câmara Municipal de Moura, presente à reunião o ofício nº. 

4479, datado de 07 do corrente mês, a enviar a sua tomada de posição sobre o 

documento verde da reforma da Administração Local. ---------------------------------------------- 

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

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

02.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Recursos Humanos” 

153 – 120/197/000 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – Ponde ração curricular nos 

anos de 2006 a 2009, inclusive  ========================================== 

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

em 09 de Julho de 2010, exarada a folhas 253, ponto 223, do livro de actas 140, em que 

foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara, que determinou 

o procedimento de ponderação curricular, para suprimento da falta de avaliação de 

desempenho dos trabalhadores municipais, nos anos acima referidos, presente à 

reunião a Informação n.º 121/2011, datada de 30 de Setembro, último, do Chefe da 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, dando conta da conclusão deste processo. ---------------------- 

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

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  
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“Secção de Contabilidade” 

154 – 210/200/200 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE I MÓVEIS – Taxa a aplicar 

em 2012 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação de del iberação  =========== 

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

16 de Setembro, último, exarada a folhas 125, ponto 116, deste livro de actas, em que 

foi deliberado propor a fixação da taxa de 0,7 para os prédios urbanos, e de 0,3 para os 

prédios urbanos avaliados, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 15, 

datado de 28 de Setembro, último, informando que, em sua sessão ordinária, realizada 

no mesmo dia, foi deliberado aprovar e fixar as taxas do IMI, nos precisos termos 

apresentados e propostos pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------- 

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

155 – 230/273/000 – ACIDENTE DE VIAÇÃO EM GRANJA DO  TEDO/PARADINHA –  

Pedido de Indemnização  =============================================== 

======== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 24 

de Dezembro de 2010, exarada a folhas 281, ponto 256, do livro de actas 141, em que 

foi deliberado notificar o reclamante para, querendo, em sede de audiência do 

interessado, se pronunciar, atendendo a que a Câmara Municipal se inclinava para o 

indeferimento da sua pretensão, uma vez que não se inferia que existisse nexo causal 

entre o conteúdo das fotografias apresentado e o estado em que a estrada se 

encontrava no momento do sinistro, presente à reunião um ofício, na pessoa do seu 

mandatário judicial, datado de 19 de Agosto, último, reclamando, novamente, o valor dos 
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estragos, cuja quantia se cifra em € 6.775,03 (seis mil setecentos e setenta e cinco 

euros e três cêntimos), conforme orçamento anexo da empresa Morgado e Irmão, Lda. -- 

------- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo emitiu o Parecer n.º 27.11, 

datado de 31 de Agosto, último, no qual mantém tudo quanto disse no parecer n.º 13.10, 

de 26 de Março de 2010, atendendo a que o requerente, apresenta, passados mais de 

oito meses da referida notificação, um requerimento que não trás nada de novo ao 

processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, manter 

a deliberação anterior. ================================================== 

“Património” 

156 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Pedido de 

arrendamento  ======================================================= 

========== Oriunda da SECÇÃO DE PATRIMÓNIO, presente à reunião a Informação 

n.º NAJUR/12/2011, datada de 3 do corrente mês, com o seguinte teor: ---------------------- 

----- “Através de requerimento, com data de entrada de 26 de Setembro do corrente ano, a 

peticionante, Maria Teresa Rodrigues Rebelo da Fonseca, solicita o arrendamento da loja n.º 5, do 

Mercado Municipal de Moimenta da Beira para nela “(…) exercer a actividade de venda de artesanato 

(…)”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 
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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 à requerente o 

arrendamento da Loja n.º 5, do Mercado Municipal, 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 € 40,00 

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

157 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Pedido de 

arrendamento  ======================================================= 

========== Oriunda da SECÇÃO DE PATRIMÓNIO, presente à reunião a Informação 

n.º NAJUR/13/2011, datada de 4 do corrente mês, com o seguinte teor: ---------------------- 

----- “Através de requerimento, com data de entrada de 4 do corrente mês, a peticionante, Maria 

Branca Madeiras Gomes de Corgo Silva, solicita o arrendamento da loja n.º 10, do Mercado Municipal 

de Moimenta da Beira para nela “(…) exercer a actividade de venda de artesanato (…)”.------------------ 

----- 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.------------------------------- 
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----- 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 à requerente o 

arrendamento da Loja n.º 10, do Mercado Municipal, 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 € 40,00 

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

 “Tesouraria” 

158 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 13, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 211.669,79 (duzentos 

e onze mil, seiscentos e sessenta e nove euros e setenta e nove cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   99.962,83  
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                            b) Dotações não Orçamentais............ € 111.706,96 

                           TOTAL……………...... € 211.669,79 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

159 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS  JUNTAS DE 

FREGUESIA – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação da d eliberação  ======== 

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

16 de Setembro, último, exarada a folhas 128, ponto 120, deste livro de actas, presente 

à reunião o ofício nº. 16, da Assembleia Municipal, datado de 28 de Setembro, último, a 

informar que foi aprovado o referido Protocolo, nos precisos termos apresentados e 

aprovados pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 

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

160 - 380/382/000 - TOPONÍMIA – Pedido de alteração  de denominação de artéria 

urbana – Freguesia de Moimenta da Beira  ================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua 

reunião ordinária, realizada em 19 de Março de 2010, exarada a folhas 62, ponto 061, do 

livro de actas 140, em que foi deliberado solicitar, ao Executivo da Junta de Freguesia 

de Moimenta da Beira, a emissão de parecer sobre a pretensão formulada, presente à 

reunião um oficio dessa Autarquia, com o número 47/JF, datado de 20 de Setembro, 

último, a informar que não vê nenhum inconveniente na alteração proposta, para que a 

referida artéria passe a ter o nome de “Travessa do Penedo Gordo”. --------------------------- 
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----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PROJECTOS, o mesmo prestou a Informação n.º 42-LS/DEP/2011, datada de 10 do 

corrente mês: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “A presente informação surge em consequência do Despacho do Sr. Vereador, Eng.º António 

Caiado, para que a DEP informe sobre o teor do ofício que a Junta de Freguesia de Moimenta da Beira 

fez chegar à Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em causa está a solicitação de seis (supostos) moradores da Rua Vale da Viúva, da Vila de 

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

----- Assim, em forma de relato, informa-se que: ------------------------------------------------------------ 

----- a) Há cerca de nove anos atrás, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, (num processo de 

regularização das denominações toponímicas da Vila de Moimenta da Beira), decidiram atribuir o nome 

de Rua do Penedo Gordo à artéria do loteamento com o mesmo nome; ------------------------------------ 

----- b) Simultaneamente, as mesmas autarquias decidiram atribuir o nome de Rua Vale da Viúva à 

artéria do loteamento adjacente, paralela à Rua do Penedo Gordo; ----------------------------------------- 

----- c) Em Janeiro de 2010, um suposto morador na mesma Rua Vale da Viúva solicitou à Câmara 

Municipal a alteração do nome dessa via urbana; ------------------------------------------------------------ 

----- d) Consequentemente, a Câmara Municipal solicitou à Junta de Freguesia de Moimenta da Beira 

“competente parecer sobre a pretensão formulada”; --------------------------------------------------------- 

----- e) Entretanto, em Agosto último, a pretensão em causa surge reformulada no sentido de vir agora 

subscrita por seis (supostos) moradores da Rua Vale da Viúva; --------------------------------------------- 

----- f) Por sua vez, a Junta de Freguesia de Moimenta da Beira vem adiantar agora que: “Dado que, a 

exposição que acompanha a este ofício, vem assinada pela maioria dos moradores deste arruamento, o 

executivo desta freguesia em reunião de 16/09/2011, deliberou que não vê nenhum inconveniente na 

alteração proposta, para que a referida artéria passe a ter o nome de “Travessa do Penedo Gordo”.”---- 

----- Neste contexto, entende-se que resta à Câmara Municipal deliberar sobre a situação em causa.” - 

DELIBERAÇÃO :  A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, 
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devendo a DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS implementar os procedimentos que 

conduzam à sua efectiva identificação e sinalização, nos termos do Regulamento de 

Toponímia, em vigor. =================================================== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

161 - 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 

seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO”, “PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

INDEFERIDOS”, “PROJECTOS DE ARQUTECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTOS 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:  ===================================== 

----- AMADEU RIBEIRO FERREIRA, para ocupação da via pública, com materiais, em 5 

m2, no lugar denominado Bairro Novo, Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 
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128.11; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ILDEBRANDO DE JESUS LEITÃO, para ocupação da via pública, com materiais e 

andaimes, em 5 m2, na Rua do Noval, Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º 

n.º 131.11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- JOSÉ ARMANDO DA COSTA SOEIRO, 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 21.11. --------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA INDEFERIDOS:  ======================== 

----- FELISBERTO DO CARMO ABREU, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito na localidade de São Martinho, Freguesia de Peva, a que se 

refere o Proc.º n.º 12.11; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- XEROCAR – COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, para construção de um 

ponto de comercialização de automóveis e oficina de manutenção e reparação de 

automóveis, que pretende levar a efeito no lugar denominado Aveleiras, lote nº. 1, do 

loteamento a que se refere o alvará nº. 01/91, na Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Proc.º n.º 15.11. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS:  ============================ 

----- AIDA MARIA JESUS DIAS, para recuperação, reabilitação e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Lage Velha, na localidade de Granja do 

Paiva, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 60.11; ------------------------------------ 
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----- PALMIRA TEIXEIRA, para ampliação de um edifício destinado a arrumos, sito na 

Rua do Soalheiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 92.11; -------------------- 

----- ALFREDO JOSÉ PARENTE FONSECA SANTOS, para legalização de uma 

alteração de uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Vale, na localidade de 

São Martinho, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 110.11; ------------------------ 

----- JOAQUINA FERREIRA e Outros, para reconstrução e ampliação de um edifício 

destinado a arrumos, sito na Rua do Outeiro, Freguesia de Caria, a que se refere o 

Proc.º n.º 117.11; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ALBERTO DE SOUSA NOGUEIRA, para alterações de uma habitação unifamiliar, 

sita na localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 

125.11. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS:  =========================== 

----- ANTÓNIO JOSÉ SILVA, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita na 

Rua da Fonte, Freguesia de Segões, a que se refere o Proc.º n.º 105.07; -------------------- 

----- ANTÓNIO VIEIRA VALCOVO, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Rebolal, Freguesia de Arcozelos, a que se 

refere o Proc.º n.º 34.11; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- NORBERTO GOMES TEIXEIRA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Fonte Cerdeira, na localidade de Semitela, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 87.11. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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162 - 360/337/4.10 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  Informação Prévia ===== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO MANUEL FERREIRA GOMES, presente à 

reunião um pedido de prorrogação do prazo de validade da aprovação do pedido de 

informação prévia para construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado Lumiosas, Freguesia de Moimenta da Beira. --------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 279-RJ/DOP/2011, de 27 de 

Setembro, último em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a decisão favorável 

para o pedido de informação prévia. =======================================  

163 - 360/337/17.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e Informação Prévia para 

construção de um centro de inspecções de automóveis  ====================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu solicitar o parecer às Estradas de 

Portugal, relativamente á implantação de um edifício, destinado a centro de inspecções 

de automóveis, que o Senhor ORLANDO SERRA FERREIRA pretende levar a efeito no 

lugar denominado Portela, Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o referido 

processo, acompanhado do parecer das Estradas de Portugal, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. ============== 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, não declarar o interesse 
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municipal do investimento, no local proposto pelo requerente. ------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, indeferir a pretensão com base nos 

pressupostos da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 05 de Agosto 

último, exarada a folhas 75, ponto 070, deste livro de actas, que a seguir se transcreve: - 

----- “ Por deliberação de 11 de Junho de 2010, a Câmara Municipal disponibilizou, para instalação de 

um Centro de Inspecção Automóvel, o lote n.º 5, do Parque Industrial de Moimenta da Beira, pelo valor 

de € 100.000.00 (Cem mil), à empresa que junto das entidades competentes para o licenciamento, vier 

a demonstrar ter capacidade para instalar e explorar o referido equipamento. O regime jurídico de 

acesso e permanência na actividade, que define os critérios de selecção, é a Lei n.º 11/2011 de 26 de 

Abril, posterior à deliberação da CM e que, por isso mesmo, esta não podia conhecer. Os procedimentos 

para a aprovação foram publicados por Deliberação n.º 1366/2011 em 18/07/2011, devendo as 

candidaturas serem formalizadas, entre outros elementos, com “e) documento municipal de informação 

prévia sobre a viabilidade de construção e localização do CITV”. -------------------------------------------- 

----- A deliberação aludida mantém toda a pertinência e actualidade porquanto é do interesse municipal 

que a actividade de Inspecção Técnica de Automóveis seja exercida no referido lote n.º 5 do Parque 

Industrial, dadas as condições aí existentes em termos de infra-estruturas, a rede viária existente e em 

projecto, a centralidade daquela área relativamente ao espaço geográfico que se pretende servir e 

ainda as sinergias que esta estrutura (CITV) pode provocar naquele espaço empresarial. ----------------- 

----- Além do mais: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) O artigo 1.º, na sua alínea b), do Regulamento do Parque Industrial de Moimenta da Beira, 

determina como objectivo do dito diploma legal, fomentar o desenvolvimento e ordenamento industrial, 

no espaço designado Parque Industrial de Moimenta da Beira. ---------------------------------------------- 

----- b) A Câmara Municipal, ao deliberar coisa diferente daquela que fez, em sua reunião de 11 de 

Junho de 2010, nomeadamente autorizando a instalação de um Centro de Inspecção Técnica de 

Veículos fora do Lote em causa, estaria a violar uma série de princípios gerais, vertidos no Código de 

Procedimento Administrativo (CPA), face, nomeadamente, aos compromissos assumidos com aqueles 
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que, legitimamente, apresentaram a sua candidatura à aquisição do lote n.º 5, do Parque Industrial, a 

saber: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 1.º - O princípio da igualdade e da proporcionalidade, previsto no artigo 5.º, do CPA, nos termos 

do qual nas relações com os particulares, a Administração Pública deve reger-se pelo princípio da 

igualdade, não podendo privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de 

qualquer dever nenhum administrado em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, 

religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social; ----------  

2.º - O princípio da justiça e da imparcialidade, que comanda que, no exercício da sua actividade, a 

Administração Pública deve tratar de forma justa e imparcial todos os que com ela entrem em relação; - 

3.º - O princípio da boa fé, determina que, no exercício da actividade administrativa e em todas as suas 

formas e fases, a Administração Pública e os particulares devem agir e relacionar-se segundo as regras 

da boa fé”. ============================================================ 

164 - 360/337/18.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e Informação Prévia para 

construção de um centro de inspecções de automóveis  ====================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu solicitar o parecer às Estradas de 

Portugal, relativamente á implantação de um edifício, destinado a centro de inspecções 

de automóveis, que a Firma CIAP – CENTRO DE INSPECÇÃO AUTOMÓVEL DE 

PORTUGAL, S.A. pretende levar a efeito no lugar denominado Estrada Nacional, 

Freguesia de Caria, presente à reunião o referido processo, acompanhado do parecer 

das Estradas de Portugal, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela 

fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão, com base 
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nos pressupostos da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 05 de 

Agosto último, exarada a folhas 75, ponto 070, deste livro de actas, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “ Por deliberação de 11 de Junho de 2010, a Câmara Municipal disponibilizou, para instalação de 

um Centro de Inspecção Automóvel, o lote n.º 5, do Parque Industrial de Moimenta da Beira, pelo valor 

de € 100.000.00 (Cem mil), à empresa que junto das entidades competentes para o licenciamento, vier 

a demonstrar ter capacidade para instalar e explorar o referido equipamento. O regime jurídico de 

acesso e permanência na actividade, que define os critérios de selecção, é a Lei n.º 11/2011 de 26 de 

Abril, posterior à deliberação da CM e que, por isso mesmo, esta não podia conhecer. Os procedimentos 

para a aprovação foram publicados por Deliberação n.º 1366/2011 em 18/07/2011, devendo as 

candidaturas serem formalizadas, entre outros elementos, com “e) documento municipal de informação 

prévia sobre a viabilidade de construção e localização do CITV”. -------------------------------------------- 

----- A deliberação aludida mantém toda a pertinência e actualidade porquanto é do interesse municipal 

que a actividade de Inspecção Técnica de Automóveis seja exercida no referido lote n.º 5 do Parque 

Industrial, dadas as condições aí existentes em termos de infra-estruturas, a rede viária existente e em 

projecto, a centralidade daquela área relativamente ao espaço geográfico que se pretende servir e 

ainda as sinergias que esta estrutura (CITV) pode provocar naquele espaço empresarial. ----------------- 

----- Além do mais: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) O artigo 1.º, na sua alínea b), do Regulamento do Parque Industrial de Moimenta da Beira, 

determina como objectivo do dito diploma legal, fomentar o desenvolvimento e ordenamento industrial, 

no espaço designado Parque Industrial de Moimenta da Beira. ---------------------------------------------- 

----- b) A Câmara Municipal, ao deliberar coisa diferente daquela que fez, em sua reunião de 11 de 

Junho de 2010, nomeadamente autorizando a instalação de um Centro de Inspecção Técnica de 

Veículos fora do Lote em causa, estaria a violar uma série de princípios gerais, vertidos no Código de 

Procedimento Administrativo (CPA), face, nomeadamente, aos compromissos assumidos com aqueles 

que, legitimamente, apresentaram a sua candidatura à aquisição do lote n.º 5, do Parque Industrial, a 
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saber: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 1.º - O princípio da igualdade e da proporcionalidade, previsto no artigo 5.º, do CPA, nos termos 

do qual nas relações com os particulares, a Administração Pública deve reger-se pelo princípio da 

igualdade, não podendo privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de 

qualquer dever nenhum administrado em razão de ascendência sexo, raça, língua, território de origem, 

religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social; ----------  

2.º - O princípio da justiça e da imparcialidade, que comanda que, no exercício da sua actividade, a 

Administração Pública deve tratar de forma justa e imparcial todos os que com ela entrem em relação; - 

3.º - O princípio da boa fé, determina que, no exercício da actividade administrativa e em todas as suas 

formas e fases, a Administração Pública e os particulares devem agir e relacionar-se segundo as regras 

da boa fé”. ============================================================ 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO : ============================================= 

========== O Vereador, 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 do assunto a que se refere o ponto seguinte 

estar relacionado com a decisão de indeferimento por si proferida. ================= 

165 – 360/336/158.08 – OBRAS PARTICULARES – Project o de arquitectura –  

Construção de uma moradia unifamiliar - Alteração -  Recurso  ================= 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir a alteração ao projecto de 

arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar, que o Senhor AMADEU 

RIBEIRO FERREIRA está a levar a efeito no lugar denominado Travessa, na freguesia 
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de Castelo, presente à reunião o referido processo, acompanhado de um pedido de 

recurso à Câmara Municipal, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela 

fica a fazer parte integrante, 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 OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 42-OS/DOP/2011, de 10 de Março, 

último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à pretensão.  

DELIBERAÇÃO : Dado que é um terreno com um declive muito acentuado, e uma vez 

que na envolvente já existem outras construções semelhantes, também com três pisos, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso apresentado e aprovar 

o projecto de arquitectura. =============================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, regressou à reunião. ============================================ 

166 – 360/338/159.09 – OBRAS PARTICULARES – Reconst rução de um edifício de 

habitação – Projectos de especialidades ================================== 

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

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

Senhor EDUARDO DE JESUS VILELA, relativamente aos projectos de especialidades 

apresentados para reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita na Barragem do 
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Vilar, Freguesia de Vilar, presente à reunião a resposta à audiência, em que, pelos 

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

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 283-RJ/DOP/2011, de 04 do 

corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão.  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

especialidades e emitir a respectiva licença de construção. ====================== 

167 – 360/344/156.10 – OBRAS PARTICULARES – Constit uição de propriedade 

horizontal  ========================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ DE ANDRADE TEIXEIRA e do Senhor NELSON 

DE ANDRADE TEIXEIRA, presente à reunião um pedido de constituição de propriedade 

horizontal, do edifício sito no lugar denominado Linhares, na localidade de Semitela, 

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

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 129-SV/DOP/2011, de 04 do 

corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão.  

DELIBERAÇÃO : Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no art.º 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva certidão, em 

conformidade. ======================================================== 

168 – 360/991/79.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  
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Certidão de compropriedade  =========================================== 

========== Oriundo do Senhor TIAGO CARREIRA CARDOSO e Outros, presente à 

reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante da partilha 

de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, 

que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

- AUGI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 132-SV/DOP/2011, datada de 10 

do corrente mês, emitindo parecer favorável. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

pedido apresentado, e emitir a respectiva certidão em conformidade. =============== 

04 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓ MICO 

“Gabinete de Turismo” 

169 – 620/999/000 – QUALIFICAÇÃO DO POSTO DE TURISM O DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Contrato de Financiamento  ===================================== 

========== Na sequência da aprovação da candidatura supra identificada, com o 

Código NORTE-02-0169-FEDER-0000102, no âmbito do Programa Operacional 

Regional do Norte (ON.2), presente à reunião o respectivo Contrato de Financiamento, 

que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante.  

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

04.01 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  
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“Educação” 

170 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transpor tes Escolares – Pedidos 

de isenção de pagamento de passe escolar  ================================ 

========== Presentes à reunião dois pedidos de isenção de pagamento do passe 

escolar de dois alunos, residentes na localidade de Peravelha, respeitante ao ano lectivo 

em curso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Técnico Superior de Serviço Social, ALEXANDRE 

MONTEIRO, o mesmo prestou informação exarada nos versos dos respectivos 

requerimentos, segundo a qual e pelas razões ali descritas é de opinião que deverão ser 

deferidos os pedidos, por se evidenciarem dificuldades económicas nos respectivos 

agregados familiares. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/020210 onde 

existe um saldo disponível de € 67.252,62 (sessenta e sete mil duzentos e cinquenta e dois euros e 

sessenta e dois cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

Objectivo 2.1.2, Código 05 e nº. 17/2011, com a dotação de € 67.252,62 (sessenta e sete mil duzentos 

e cinquenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos).” ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  Considerando a informação técnica atrás referida, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, isentar os referidos alunos do pagamento dos respectivos passes 

escolares. =========================================================== 

171 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transpor tes Escolares – Pedidos 

de isenção de pagamento de passe escolar  ================================ 
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========== Presente à reunião um pedido de isenção de pagamento do passe escolar 

de um aluno, residente na localidade de Porto da Nave, respeitante ao ano lectivo em 

curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Técnico Superior de Serviço Social, ALEXANDRE 

MONTEIRO, o mesmo prestou informação exarada no verso do respectivo requerimento, 

segundo a qual e pelas razões ali descritas é de opinião que deverá ser deferido o 

pedido, por se evidenciarem dificuldades económicas no respectivo agregado familiar. --- 

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/020210 onde 

existe um saldo disponível de € 67.252,62 (sessenta e sete mil duzentos e cinquenta e dois euros e 

sessenta e dois cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

Objectivo 2.1.2, Código 05 e nº. 17/2011, com a dotação de € 67.252,62 (sessenta e sete mil duzentos 

e cinquenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos).” ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  Considerando a informação técnica atrás referida, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, isentar o aluno do pagamento do respectivo passe escolar. ======== 

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 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, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

seguidamente distribuída, fotocópia, a todos os membros da Câmara. ------------------------- 
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----- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

12H15. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 


