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ACTA DA  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE DE JANEIRO DO 

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

ACTA Nº. 02/03 

========== Aos vinte dias do mês de Janeiro 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, MARIA FELISBELA ALMEIDA AGUIAR BONDOSO, Técnico 

Superior de 1ª. Classe 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 10H00. =====================================  
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02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

042 - 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 um ofício deste último, na qualidade de Instrutor do Processo 

Disciplinar referenciado em epígrafe, com o nº. 189, datado de 16 de Janeiro do corrente 

ano, e dirigido ao Senhor Presidente da Câmara, informando que, no dia 15 de Janeiro 

de 2003, já com os autos do Processo Disciplinar acima referido conclusos, a arguida 

MARIA JOSÉ GOMES SOARES veio apresentar a sua defesa escrita, a qual, por ter 

sido oferecida para além do prazo que lhe foi concedido, não pôde, nos termos legais, 

ser incluída nos ditos autos. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- O referido ofício traz inserto um despacho do Senhor Presidente, datado de 17 do 

corrente mês, remetendo o assunto à próxima reunião de Câmara.------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: Face ao teor do ofício nº. 189, de 16 de Janeiro de 2003, do Instrutor 

do Processo Disciplinar instaurado à Assistente Administrativa Principal, MARIA JOSÉ 

GOMES SOARES, a Câmara deliberou, por unanimidade, no âmbito da análise que vai 

fazer ao processo, apreciar a defesa da arguida, visando alcançar se a mesma pode ser 

considerada, ou não, circunstância atenuante das infracções disciplinares que são 

imputadas à arguida, desde que tal procedimento seja legalmente aconselhável ou 

admissível,  pormenor para o que se solicita competente parecer jurídico. -------------------- 

----- Em caso afirmativo, o referido documento deve ser apenso ao respectivo processo. - 

043 – 120/131/171PROCESSO 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. ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que a resolução do presente Processo Disciplinar é da 

competência da Câmara, após uma análise geral do relatório do Instrutor, a mesma 

deliberou, por unanimidade, o seguinte: -----------------------------------------------------------------
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----- 1 – Considerar que a extensão e a complexidade do processo aconselham uma 

análise mais detalhada, a fim de se alcançar perfeito entendimento quanto às 

conclusões do relatório do Instrutor. ---------------------------------------------------------------------- 

-----2 – Porque o artº. 66º., nº. 4, do Estatuto Disciplinar o permite, a Câmara deliberou 

tomar decisão sobre o processo no prazo de 30 dias, contados da data de recepção do 

processo, ou seja, desde 16 de Janeiro até 14 de Fevereiro do corrente ano, inclusive, 

conforme o previsto na alínea a), do nº. 4, do artº. 66º., acima referido; ------------------------ 

----- 3 – Que o Instrutor, integrado no processo, desde que legalmente enquadrável, ou 

em resposta separada, preste os esclarecimentos deliberados na reunião de 07 de 

Outubro, último, de forma a que os mesmos possam, ser analisados no momento da 

decisão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“ Vias de Comunicação e Transporte” 

044 - 310/301/000 - OBRAS EXECUTADAS PELA FIRMA JEREMIAS DE MACEDO & 

Cª. , LDA - Exposição do Técnico-Superior Assessor Principal, João Pinto Cardoso 

-  Comissão de Inquérito - Relatório ====================================== 

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

7 de Outubro de 2002, exarada a folhas 215, ponto 228, do livro de actas n.º 105, em 

que foi deliberado abrir um inquérito para apurar a validade e legitimidade das 

acusações graves proferidas pelo Técnico-Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 
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CARDOSO, à isenção e idoneidade do Presidente da Câmara e outros responsáveis, 

presente à reunião o relatório da Comissão de Inquérito, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: Dado que a Câmara pretende tomar uma decisão devidamente 

fundamentada e sustentada, deliberou, por maioria, com abstenção do Senhor 

Presidente e do Vereador a Tempo Inteiro, António Humberto de Paiva Matos, estes 

porque são visados no processo, solicitar à Comissão de Inquérito que, em 

complemento do relatório apresentado, proceda no sentido de  “apurar a validade e 

legitimidade “ das afirmações proferidas pelo Técnico-Superior Assessor Principal, JOÃO 

PINTO CARDOSO. ==================================================== 

045 - 310/301/000 - INSPECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO -  

OBRAS EXECUTADAS PELA FIRMA JEREMIAS DE MACEDO & Cª. , LDA - 

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

========== Oriundo do Presidente da Câmara, presente à reunião o ofício nº. 174, de 

15 do corrente mês de Janeiro, dirigido à Inspecção – Geral da Administração do 

Território, em Lisboa,  que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, com os esclarecimentos solicitados no âmbito da realização das 

obras referidas em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------- 

---------- Relativamente aos esclarecimentos prestados pela Câmara, os Vereadores do 

Partido Socialista, em referência ao ponto 1, propuseram: ----------------------------------------- 
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----- 1 – Que o Técnico-Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, esclareça 

a Câmara se, referente a todas as obras em litígio, existem, ou não, valores já pagos, ou 

incluídos em autos de medição aprovados, relativamente aos quais se tenha verificado, 

posteriormente, não estarem de acordo com a execução em obra. ------------------------------ 

----- 2 – Relativamente ao ponto 6, discordam completamente do teor das afirmações 

feitas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este último ponto o Senhor Presidente e os Vereadores do Partido 

Social Democrata proferiram a seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

----- “Reafirmamos a inoportunidade e intempestividade da denúncia, porquanto, de 

acordo com a Lei, e atempadamente, participamos as referidas irregularidades ao 

Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário e ao Ministério 

Público”. ============================================================ 

046 - 310/301/000 - OBRAS EXECUTADAS PELA FIRMA JEREMIAS DE MACEDO & 

Cª. LDA. - Pedido de esclarecimentos do IMOPPI =========================== 

========== No seguimento do pedido de esclarecimentos do Instituto dos Mercados de 

Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,  relativamente à exposição feita pela firma 

Jeremias de Macedo & Cª. Lda., presente à reunião o ofício desta Câmara nº. 95, datado 

de 10 de Janeiro último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica 

a fazer parte integrante, com os esclarecimentos solicitados. ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da comunicação 

feita ao Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, 
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deliberando, por unanimidade, concordar com o seu conteúdo, até porque tem 

subjacente a análise jurídica efectuada pelo Gabinete Jurídico desta Câmara Municipal. -   

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e obras Particulares” 

047 - 340/394/000 -  SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO - Gabinete Técnico Local - 

Plano de Pormenor de Vila da Rua – Provisório ============================ 

========== Oriundo do Gabinete Técnico Local, presente à reunião o Plano de 

Pormenor da Vila da Rua, na sua versão provisória, para análise e discussão. -------------- 

----- Foi efectuada uma apresentação oral e em multimédia das diversas componentes 

do Plano, entre as quais se destacam: ------------------------------------------------------------------

----- 1 – As razões para intervir em Vila da Rua: ------------------------------------------------------ 

----- a) Promover a revitalização da área de intervenção, através de propostas para 

novos usos comerciais e de equipamentos e da requalificação dos espaços públicos; ---- 

----- b) Garantir o ordenamento do território, através de propostas de ocupação de 

espaços urbanizáveis e da definição, em regulamento, de parâmetros orientadores das 

várias operações urbanísticas; -----------------------------------------------------------------------------

----- c) Assegurar um conjunto urbano homogéneo, através da proposta de alteração das 

actuais condições de tráfego e da requalificação do principal eixo viário do aglomerado; -

----- d) Melhorar as condições ambientais, de saúde pública e a própria imagem urbana, 

através da reformulação das infra-estruturas; ---------------------------------------------------------- 

----- e) Salvaguardar o património histórico e arquitectónico, através da adopção de 
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zonas especiais de protecção e da definição, em regulamento, de parâmetros e 

condicionantes a respeitar na urbanização e edificação; ------------------------------------------- 

----- f) Atender às necessidades da população, através da avaliação das suas principais 

carências e da ponderação das suas próprias sugestões; ----------------------------------------- 

----- g) Inventariar e divulgar o património cultural, através da criação de uma base de 

dados e da proposta de um roteiro de promoção turística. ----------------------------------------- 

----- 2 – A área de intervenção, planta de condicionantes e planta de zonamento; ---------- 

----- 3 – A análise Sócio-Económica; --------------------------------------------------------------------- 

----- 4 – A evolução do aglomerado; ---------------------------------------------------------------------- 

----- 5 – As propostas de intervenção; -------------------------------------------------------------------- 

----- 6 – O programa de execução e plano de financiamento das acções previstas. --------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara, após a apresentação efectuada, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a proposta do Plano de Pormenor da Vila da Rua e remete-la à 

DRAOT - Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território, para emissão 

do competente parecer. =================================================  

048 – 340/394/000 – PLANO DE URBANIZAÇÃO DE LEOMIL =================== 

========== Oriundo da Equipa do Plano VENTURA DA CRUZ, PLANEAMENTO, LDA, 

presente à reunião uma informação datada de 28 de Novembro, último, que nesta acta 

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

responde ao parecer da DRAOT–N, - DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE E DO 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – NORTE.-------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Face ao parecer da DRAOT, enviado através do ofício nº. 11787, de 

08 de Novembro, do ano transacto, a equipa projectista elaborou um ofício-resposta ao 

conteúdo desse parecer que remeteu à Câmara Municipal para apreciação. -----------------

----- Analisado o seu conteúdo por este Orgão Autárquico, e ponderadas devidamente 

todas as questões aí mencionadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, concordar 

com os argumentos apresentados, acrescentando que; -------------------------------------------- 

----- 1 – Com a elaboração do Plano de Urbanização pretende-se encontrar soluções 

urbanísticas equilibradas que assegurem a preservação de áreas essenciais para um 

crescimento urbanístico, devidamente ordenado e controlado, correspondendo aos 

interesses das populações para os quais se destinam, daí que se tenha ouvido 

previamente a população de Leomil e discutido as suas opções na Câmara Municipal; --- 

----- 2 – O impasse e o atraso verificado na aprovação do Plano de Urbanização 

comprometem uma rápida e eficaz resposta às necessidades de ocupação e utilização 

do território, não dando cumprimento aos objectivos a que se propõe. ------------------------- 

---------- Mais deliberou: -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 - Enviar à DRAOT a resposta/exposição da equipa projectista do Plano juntamente 

com um exemplar da proposta de desafectação da RAN – Reserva Agrícola Nacional e 

um exemplar da proposta de desafectação da REN – Reserva Ecológica Nacional; -------- 

----- 2 - A equipa deve entregar as plantas de zonamento e de condicionantes do Plano à 

escala de 1/2000; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 3 - Propôr que conste em regulamento a possibilidade de localização de habitação, 
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integrada nas áreas definidas em Plano para armazenagem, constituindo uma solução 

mista que admita habitação destinada exclusivamente para apoio ao funcionamento da 

unidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4 - Para acerto rápido e eficaz de directrizes comuns para a futura aprovação final, 

propõe-se a marcação de uma reunião entre a DRAOT, a equipa projectista Ventura da 

Cruz, Planeamento Lda e os técnicos municipais a realizar nesta Câmara. ------------------- 

049 – 340/394/000 – PLANO DE URBANIZAÇÃO DE MOIMENTA DA BEIRA======== 

========== Oriundo da DRAOT–N, - DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE E DO 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – NORTE, presente à reunião um ofício com o nº. 

5839, datado de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do parecer da DRAOT  e deliberou por 

unanimidade, remetê-lo para a equipa do Plano a fim de ser analisado e elaborada 

conveniente resposta, que posteriormente deverá ser submetida à consideração da 

Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Mais deliberou, que este assunto seja tratado na reunião referida no ponto 

anterior desta acta. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

por mim, MARIA FELISBELA ALMEIDA AGUIAR BONDOSO, sendo seguidamente 

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

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

eram 19H00. ========================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO 
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