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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CINCO DE FEVEREIRO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZ =================================================== 

ACTA N.º 03/10 

========== Aos cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dez, 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 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, deste livro de actas, 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 nº. 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. ===================================== 

01- ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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240 - 010/011/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios – Designação de membro – Comunicação de 

deliberação ========================================================= 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 38, 

datado de 29 de Dezembro de 2009, acompanhado do ponto da acta - parte respectiva - 

referente à deliberação tomada em sessão ordinária, realizada na mesma data, 

relativamente à designação de SIDÓNIO CLEMÊNCIO DA SILVA, como representante 

do referido órgão deliberativo na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

241 - 010/011/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Conselho Cinegético - Designação 

de membro - Comunicação de deliberação ================================ 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 39, 

datado de 29 de Dezembro de 2009, acompanhado do ponto da acta parte – respectiva -

, referente à deliberação tomada em sessão ordinária, realizada na mesma data, 

relativamente à designação de ANTÓNIO MANUEL PINTO DA SILVA, como 

representante do referido órgão deliberativo no Conselho Cinegético. -------------------------- 

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

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

242 – 210/200/100 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Taxa Municipal de Direitos de 
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Passagem – Taxa a aplicar em 2010 – Comunicação de deliberação ============ 

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

27 de Novembro, último, exarada a folhas 142, ponto 139, deste livro de actas, em que 

foi deliberado fixar a referida taxa em 0,25%, em 2010, presente à reunião o ofício n.º 

36, datado de 29 de Dezembro de 2009, da Assembleia Municipal, informando que, em 

sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar a referida taxa, nos 

precisos termos propostos pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------- 

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

243 – 210/200/300 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL -  LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – Taxa a aplicar em 2010 – Comunicação de 

deliberação ========================================================= 

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

27 de Novembro, último, exarada a folhas 142 a 144, ponto 140, deste livro de actas, em 

que foi deliberado manter a participação variável de 5% no IRS, em 2010, presente à 

reunião o ofício n.º 37, datado de 29 de Dezembro de 2009, da Assembleia Municipal, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar 

a referida taxa, nos precisos termos propostos pela Câmara Municipal. ----------------------- 

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

244 – 210/202/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO 

– ANO DE 2009 – Prorrogação do prazo – Comunicação de deliberação ========= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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11 de Dezembro de 2009, exarada a folhas 167, ponto 161, deste livro de actas, em que 

foi deliberado autorizar a prorrogação do prazo do referido empréstimo, até 13 de 

Fevereiro do corrente ano, presente à reunião o ofício n.º 35, datado de 29 de Dezembro 

de 2009, da Assembleia Municipal, informando que, em sua sessão ordinária realizada 

no mesmo dia, foi deliberado aprovar o pedido de prorrogação do prazo do empréstimo 

em epígrafe, nos precisos termos propostos pela Câmara Municipal. --------------------------- 

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

245 – 210/202/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO 

– ANO DE 2010 – Comunicação de deliberação ============================ 

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

11 de Dezembro de 2009, exarada a folhas 166, ponto 160, deste livro de actas, em que 

foi deliberado aprovar a contratação de um novo empréstimo a curto prazo, para o ano 

de 2010, até um montante de € 600.000,00 (seiscentos mil euros), presente à reunião o 

ofício n.º 34, datado de 29 de Dezembro de 2009, do referido órgão deliberativo, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar 

a contratação do referido empréstimo, nos precisos termos propostos pela Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

246 – 230/260/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - ORÇAMENTO E GRANDES 

OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2010 E RESPECTIVO MAPA DE PESSOAL – 

Comunicação de deliberação =========================================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária, 

realizada em 18 de Dezembro de 2009, exarada a folhas 176, ponto 169, deste livro de 

actas, presente à reunião o ofício n.º 33, datado de 29 de Dezembro de 2009, da 

Assembleia Municipal, informando que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo 

dia, foi deliberado aprovar o orçamento e grandes opções do plano para o ano de 2010, 

e respectivo mapa de pessoal, nos precisos termos propostos pela Câmara Municipal. --- 

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

247 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES -  

Apoio à Institucionalização do Poder Local Democrático em Timor-Leste ======== 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, com a referência 15/2010 – CC, datada de 22 de Janeiro, último, solicitando, no 

seguimento da adesão dos Municípios ao processo de institucionalização do Poder 

Local Democrático em Timor-Leste, a comparticipação de € 1.250,00 (mil duzentos e 

cinquenta euros), a fim de apoiar a instalação, monitorização e operacionalização dos 

órgãos do Poder Local Democrático, apostando na formação de funcionários e 

dirigentes locais daquele País. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 04/040701, onde, em 28 de 

Janeiro, último, existia um saldo disponível de € 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos euros), tendo 

sido feita a proposta de cabimento com o n.º 144.”----------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar uma comparticipação 

financeira no montante de € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), nos termos e 

para os fins propostos. ================================================= 

248 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Casa do Benfica do Concelho de Moimenta da 

Beira” – Época desportiva de 2009/2010 – Atribuição de apoio financeiro ======== 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

processo de candidatura para atribuição de apoio financeiro, apresentando, para a 

época desportiva 2009/2010, um orçamento no valor de € 8.275,00 (oito mil duzentos e 

setenta e cinco euros) e solicitando um apoio desta Câmara Municipal no valor de 

6.000,00 (seis mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, em 

29 de Janeiro, último, que emite parecer no sentido de que a Câmara Municipal deve 

continuar a apoiar financeiramente esta colectividade. --------------------------------------------- 

----- 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 04/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 413.480,00 (quatrocentos e treze mil, quatrocentos e 

oitenta euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 03 e n.º 37/2010, onde, na mesma data existia um saldo disponível de € 47.000,00 (quarenta e 

sete mil euros).” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um apoio financeiro no montante de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros), para os 

fins propostos. ======================================================= 

249 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “PEDALADAS – CLUBE DE CICLOTURISMO” – 

Época desportiva de 2009/2010 – Atribuição de apoio financeiro =============== 

========== Oriundo do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião um 

processo de candidatura para atribuição de apoio financeiro, solicitando, para a época 

desportiva 2009/2010, um subsídio no valor de € 3.000,00 (três mil euros). ------------------ 

----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, em 

29 de Janeiro, último, que emite parecer no sentido de que a Câmara Municipal deve 

continuar a apoiar financeiramente esta colectividade. --------------------------------------------- 

----- 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 04/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 416.480,00 (quatrocentos e dezasseis mil, quatrocentos 

e oitenta euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 03 e n.º 37/2010, onde, na mesma data existia um saldo disponível de € 50.000,00 (cinquenta 

mil euros).” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 
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regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Clube um 

apoio financeiro no montante de € 3.000,00 (três mil euros), para os fins propostos. === 

250 – 210/207/000 – CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL 2009 – Atribuição de 

prémios aos três primeiros classificados ================================= 

========== Oriundo do GABINETE DE TURISMO, presente à reunião a informação n.º 

TUR/02/2010, datada de 27 de Janeiro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pela razões ali 

descritas, procede a atribuição dos prémios aos três primeiros classificados no âmbito do 

concurso referido em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a atribuição dos 

referidos prémios, os quais foram entregues aos representantes das respectivas 

empresas, presentes no Salão Nobre, da forma como segue: ------------------------------------ 

1º. classificado: Estabelecimento “Banalidades – Arquitectura Unipessoal, Ldª”., a 

quem foi entregue um certificado de participação e um cheque no montante de € 300,00 

(trezentos euros); --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º. classificado: Padaria “BIjou”, a quem foi entregue um certificado de participação e 

um cheque no montante de € 150,00 (cento e cinquenta euros); -------------------------------- 

3º. classificado: Boutique “Joaninha”, a quem foi entregue um certificado de 

participação e um cheque no montante de € 75,00 (setenta e cinco euros). ========== 

“Secção de Património e Aprovisionamento” 

251 – 130/151/200 – ALIENAÇÃO DOS LOTES nºs. 24-G e 24-H, DO PARQUE 
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INDUSTRIAL – Pedido de anulação/revogação dos ónus insertos nas respectivas 

escrituras públicas, de compra e venda ===================================  

========== Oriundo da empresa AUTO VILARINHO & GOMES, Ldª., proprietária dos 

lotes referenciados em epígrafe, presente à reunião uma comunicação, sem data, 

registada em 03 do corrente mês, sob o nº. 898, onde, pelas razões ali descritas, solicita 

autorização para constituição de hipoteca junto de instituição de crédito, com dispensa 

do ónus previstos nas respectivas escrituras públicas de compra e venda, referente à 

apresentação da garantia bancária a favor da Câmara Municipal, uma vez que o 

investimento está em fase de conclusão, tendo cumprido um prazo muito inferior aos 2 

anos exigidos no regulamento. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da SECÇÃO DE PATRIMÓNIO E 

APROVISIONAMENTO, esta emitiu a informação nº. NAJUR/05/2010, datada de 3 do 

corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------- 

----- “Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar o seguinte: --------------------------- 

----- Através de requerimento, com data de entrada de 03 de Fevereiro do corrente ano, a firma 

peticionante, solicita “(...) autorização para constituição de hipoteca junto da Instituição de Crédito, 

bem como dispensar a empresa do ónus de ter que apresentar uma garantia bancária a favor do sujeito 

passivo (Câmara Municipal), até porque o investimento está em fase de conclusão tendo cumprido um 

prazo muito inferior ao 2 anos exigidos (...)”. ----------------------------------------------------------------- 

----- Nos termos da cláusula quarta, cujo teor é comum às escrituras dos lotes 24-G e 24-H, a firma 

Auto Reparadora Vilarinho & Gomes, L.da, na qualidade de segundo outorgante, obriga-se a concluir a 

respectiva obra no prazo de dois anos, a contar da data da assinatura da respectiva escritura, (...) não 

podendo o referido lote ser onerado de qualquer modo, durante o referido período. Todavia, esta 
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proibição não prejudica a eventual constituição de hipoteca ou outra garantia bancária 

semelhante, quando feita a favor de Instituições de Crédito desde que, para o efeito, seja 

constituída a favor do Município de Moimenta da Beira uma garantia bancária de valor 

correspondente ao quádruplo do preço do referido lote, pelo prazo de 2 (dois) anos ou até ao 

final da construção, se esta se verificar antes daquele prazo. (Sublinhado nosso). ----------------- 

----- No entanto, no tocante à segunda pretensão da firma peticionante, de ser dispensada do ónus de 

ter que apresentar uma garantia bancária a favor da Câmara Municipal, nos termos exarados no 

parágrafo que antecede, sempre se refere que, consultados os Serviços da D.P.O.M, os mesmos 

informaram que, relativamente aos lotes 24-G e 24-H, do Parque Industrial de Moimenta da Beira, 

apenas existe a licença de construção n.º 15/2010.” --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Atenta a informação atrás transcrita, e considerando que, de facto, as 

obras previstas, para cada um dos referidos lotes, já se encontram praticamente 

concluídas, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que a Empresa AUTO 

VILARINHO & GOMES, Ldª, possa proceder à hipoteca, a favor de instituição de crédito, 

sobre os lotes números 24-G e 24H, do Parque Industrial de Moimenta da Beira, 

inscritos nas respectivas matrizes prediais urbanas, sob os artigos nºs 1922 e 1923, 

descritos na Conservatória do Registo Predial de Moimenta da Beira, sob os números 

01352/211205 e 01353/211205, respectivamente. --------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dispensar da apresentação de 

garantias bancárias, dando assim autorização de cancelamento das cláusulas que 

incidem sobre o registo de aquisição, em vigor na Conservatória do Registo Predial de 

Moimenta da Beira, relativamente aos lotes atrás identificados. =================== 

252 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Loja n.º 5 – 
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Pedido de arrendamento ============================================== 

========== Oriundo da SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO, 

presente à reunião a Informação n.º NAJUR/04/2010, datada de 29 de Janeiro, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Através de requerimento, com data de entrada de 25 de Janeiro do corrente ano, a peticionante, 

Maria da Conceição Rodrigues Ferreira, solicita o arrendamento da loja n.º 5, do Mercado Municipal de 

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

----- 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 

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 
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outorgar o respectivo contrato de arrendamento, estabelecendo-se uma renda mensal 

de € 40,00 (quarenta euros). ============================================= 

253 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 4, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 259.512,95 (duzentos 

e cinquenta e nove mil, quinhentos e doze euros e noventa e cinco cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €  148.083,45 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €   111.429,50 

                                                                               TOTAL ....... €  259.512,95 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

254 - 310/301/026 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO RURAL SEVER-ARCAS – Auto 

de recepção provisória ================================================ 

========== Oriundo da Comissão, constituída pelo Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante desta 

Câmara, e pelo Engenheiro Civil ANTÓNIO JORGE AGUIAR MARINHO, como 

representante da firma FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMÃOS, S.A., presente à 

reunião o auto de recepção provisória, datado de 6 de Janeiro de 2010, que nesta acta 

se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual 



 FlFlFlFl.262 
____________ 

 

____________ 

10.02.05 

Liv º .  139L iv º .  139L iv º .  139L iv º .  139     
                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

 
                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

se verifica que os trabalhos acima referidos se encontram executados de acordo com o 

inicialmente previsto, e em condições de serem recebidos provisoriamente. Mais informa 

que a obra foi concluída em 5 de Junho de 2009, data a partir da qual deverá ser 

iniciada a contagem do prazo de garantia, designadamente, para os efeitos previstos no 

artigo n.º 397.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a obra recebida 

provisoriamente, devendo ser iniciada a contagem do prazo de garantia a partir da data 

de conclusão dos trabalhos. ============================================= 

255 - 310/302/155 - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS EM VILA DA 

RUA E TOITAM – Auto de recepção definitiva ============================== 

========== Oriundo do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação n.º JP05/DOM/2010, datada de 18 de Janeiro, último, 

com o seguinte teor: “ Dando cumprimento ao Despacho exarado no ofício da Firma ASFABEIRA, 

contactei via telefone a Firma, para marcação de uma data para elaboração do correspondente Auto de 

Recepção Definitiva da Empreitada supra. -------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, anexa-se o correspondente Auto de Recepção Definitiva. --------------------------------------   

----- Alerta-se para o facto do Arruamento se encontrar danificado, e disto a Firma não se 

responsabilizar, pois este estrago resulta de uma intervenção das ATMAD.” ------------------------------- 

----- A referida informação vem acompanhada do auto de recepção definitiva, que nesta 

acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, subscrito 

pelo Técnico acima referido, como representante desta Câmara, e pela Senhora LISE 

ANTÓNIA FELGUEIRA, como representante da Firma ASFABEIRA, Sociedade de 
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Asfaltagem e Britagem das Beiras, Lda, segundo o qual os trabalhos acima identificados 

e recebidos provisoriamente em 28 de Dezembro de 2004, data a partir da qual se 

iniciou o prazo de garantia, se encontram danificados em alguns troços da empreitada, 

resultante da intervenção por parte da ATMAD para instalação de colectores de águas 

residuais, trabalhos estes efectuados após a recepção provisória da mesma. --------------- 

----- Mais informa a Comissão que a reparação das anomalias detectadas devem ser da 

responsabilidade da ATMAD, informando ainda que se encontram reunidas as condições 

para o cancelamento da garantia bancária e restituição dos depósitos de garantia 

efectuados, nos termos do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março. --------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

da empreitada em epígrafe, bem como cancelar as garantias e restituir os depósitos de 

garantia, nos termos legais. ---------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, manifestar grande preocupação 

com o actual estado de conservação das estradas que foram intervencionadas pela 

ATMAD, razão pela qual deve a Câmara, o mais rapidamente possível, criar as 

condições necessárias para que esta empresa proceda à reparação das mesmas. ==== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

256 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 
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reunião realizada em 13 de Novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, deste 

livro de actas, 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, ”PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, ”PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA 

DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS, COM 

CONDICIONATES”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES 

DEFERIDO”, “PROJECTO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO”, “PROJECTO DE 

ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO. COM CONDICIONANTES” 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. ------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- MARIA ALTINA DA MOTA PAULO, para colocação de um telhado em chapa de 

zinco, num edifício com 108m2, sito na Av. de Santa Cruz, na Freguesia de Peravelha, a 

que se refere o Proc.º n.º 3.10. ---------------------------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS, COM CONDICIONATES: ================= 

----- CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, para construção de um muro de vedação 

com 5m, que pretende levar a efeito na localidade de Granjinha, Freguesia de Sever, a 

que se refere o Proc.º n.º 225.09, devendo ser respeitado o disposto no artigo 72º. do 

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município de Moimenta 
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da Beira; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FAUSTINO GOMES DA SILVA, para reconstrução de paredes interiores de um 

edifício sito na Rua do Forno, Freguesia de Paradinha, com ocupação da via pública 

numa área de 4 m2, a que se refere o Proc.º n.º 233.09, desde que a obra não implique 

modificações na estrutura da estabilidade, das cérceas, da forma das fachadas e da 

forma dos telhados e desde que salvaguarde a normal circulação dos peões e viaturas; - 

----- CARLA SOFIA DUARTE MORAIS MARTINHO, para construção de um muro de 

vedação com 30m, que pretende levar a efeito na Freguesia de Paradinha, a que se 

refere o Proc.º n.º 234.09, devendo ser respeitado o disposto no artigo 72º. do 

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município de Moimenta 

da Beira; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA DOROTEIA ANDRADE VEIGA, para ocupação da via pública com materiais 

de construção ou andaimes, numa área de 40 m2, que pretende levar a efeito na 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 235.09, devendo salvaguardar a 

normal circulação dos peões e viaturas; ----------------------------------------------------------------- 

----- ALBERTO DE JSEUS ASSUNÇÃO, para construção de um muro de vedação com 

143m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Largo da Carreira, na Freguesia 

de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 2.10, devendo ser respeitado o disposto no artigo 

72º. do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município de 

Moimenta da Beira; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ALBANO DA SILVA FRANCISCO, para ocupação da via pública numa área de 20 
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m2, para substituição de telhado e reparação de juntas de um edifício sito na Rua do 

Calvário, na Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 6/10, desde que 

salvaguarde a normal circulação dos peões e viaturas; --------------------------------------------- 

----- MÁRIO LOPES, para construção de um muro de vedação com 20m, que pretende 

levar a efeito na Rua do Areal, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 7.10, 

devendo ser respeitado o disposto no artigo 72º. do Regulamento Municipal de 

Urbanização, Edificação e Taxas do Município de Moimenta da Beira; ------------------------- 

----- LUÍS MANUEL MARTINS ALVES, para construção de arrumos agrícolas com 40 

m2, que pretende levar a efeito na localidade de Senhor dos Aflitos, Freguesia de Caria, 

a que se refere o Proc.º n.º 10/10, desde que a construção seja implantada no limite 

tardoz da parcela de terreno, não possuindo aberturas para os vizinhos; ---------------------- 

----- ANNA CIECKO SILVA, para construção de um muro de vedação com 10m, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Lavandeira, Freguesia de Sever, a que se 

refere o Proc.º n.º 13.10, devendo ser respeitado o disposto no artigo 72º. do 

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município de Moimenta 

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

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

----- DANIEL CARDOSO ALEXANDRE, para alteração ao projecto de arquitectura de 

uma habitação unifamiliar que está a levar a efeito no lugar denominado Vale do Coelho, 

na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 211.05; ------- 

----- MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA CARDOSO PALMA NOBRE, para alteração ao 
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projecto de arquitectura de uma habitação unifamiliar que está a levar a efeito no lugar 

denominado Campo, na localidade de Granja dos Oleiros, Freguesia de Rua, a que se 

refere o Proc.º n.º 357.07; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARTA SOFIA FERNANDES CARVALHEIRA COSTA, para alteração e ampliação 

de uma habitação, sita no Largo do Outeiro, na Freguesia de Paçô, a que se refere o 

Proc.º n.º 152.08; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- LEONIDA AUGUSTA SANTOS MARTINS, para alteração de comércio para 

habitação, num edifício sito no lugar denominado Seara, na Freguesia de Leomil, a que 

se refere o Proc.º n.º 50.09; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- ÁLVARO RIBEIRO NOVO, para reconstrução e alteração de um edifício destinado a 

estabelecimento comercial, sito na Rua da Tulha, Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proc.º n.º 74.09; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- MARIA DE LOURDES CAMPOS RODRIGUES DA SILVA, para reconstrução de 

uma habitação unifamiliar, sita na Rua do Outeiro, Freguesia de Segões, a que se refere 

o Proc.º n.º 99.09; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO ROCHA DOS SANTOS, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

sita na Rua do Lidador, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 

172.09; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ACÁCIO DE JESUS ALMEIDA, para alteração de uma habitação unifamiliar, sita no 

Bairro do Lobato, na Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 181.09; --------- 

----- JOSÉ ALVES VAZ, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita na Rua do 
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Outeiro, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 184.09; -------------------------------- 

----- HELDER MANUEL XAVIER CALÇADA PINTO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Quintal, na Freguesia de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 236.09; -------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO DE JESUS PINTO, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Poideira, na Freguesia de Paradinha, a que 

se refere o Proc.º n.º 237.09; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- ABEL DOS SANTOS CARVALHO, para reconstrução / alteração de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua da Fonte, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 16.10. -- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES: ======= 

----- JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL, para reconstrução de um edifício destinado 

serviços, sito na Av. 5 de Outubro, na Vila de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 147.08, 

devendo entregar com o projecto de engenharia de especialidades o desenho de 

pormenor das caixilharias; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- CRISTINA MARA GOMES ANTUNES COSTA, para alteração de um edifício de 

habitação para edifício destinado a garagem, sito no Largo do Outeiro, na Freguesia 

Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 216.09, devendo a requerente entregar a Certidão da 

Conservatória do Registo Predial aquando da apresentação dos projecto de engenharia 

de especialidades; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- LUÍS MIGUEL SALGUEIRO RODRIGUES, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Abrunhais, na Freguesia 
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Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 217.09, devendo o requerente em obra 

efectuar o mencionado no 3º. parágrafo da informação, assim como, seja feito um 

estudo entre o requerente e os serviços técnicos desta Câmara, no âmbito da 

implantação da habitação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============= 

----- AGRO 2001 – TÉCNICA E EQUIPAMENTOS, LDA, para instalação de um posto de 

venda de produtos fitofarmacêuticos, num edifício sito na Freguesia de Vila da Rua, a 

que se refere o Proc.º n.º 296.07. ------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============================= 

----- JOAQUIM CARLOS CARDOSO MENDES, para reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar com estabelecimento de mercearia e estabelecimento de bebidas, 

sita na Rua da Capela, na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se refere 

o Proc.º n.º 124.07. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO, COM 

CONDICIONANTES: =================================================== 

----- MÁRIO DA COSTA OLIVA, para reconstrução de um edifício destinado a arrumos, 

sito na Rua da Cesteira, na localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, a que se 

refere o Proc.º n.º 106.09, devendo entregar, até ao levantamento da licença de 

construção, mais um exemplar completo do projecto de rede de águas e esgotos e 

águas pluviais. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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257 – 360/338/236.00 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Especialidades ==== 

========== Oriundo do Senhor CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO, 

presente à reunião o projecto de especialidades referente à ampliação e alteração de um 

edifício para comércio a retalho de fertilizantes e fitossanitários para plantas e flores e de 

alimentares para animais de criação e estimação, que está a levar a efeito no lugar 

denominado Vale das Marianas, na Freguesia de Arcozelos. ------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 19-

RJ/DPOM/2010, datada de 28 de Janeiro, último, em que, pelos motivos ali descritos, 

emite parecer favorável à pretensão. --------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador da 

coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, por se considerar incompetente para 

participar nesta votação, tendo em conta que é de parecer que esta competência foi 

delegada pela Câmara Municipal, no seu Presidente, em reunião ordinária realizada em 

13 de Novembro de 2009, aprovar o projecto de especialidades e emitir a respectiva 

licença de construção. ================================================== 

258 – 360/338/229.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Engenharia de 

Especialidades – Construção de uma habitação unifamiliar =================== 

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

03 de Junho de 2009, exarada a folhas 222, ponto 200, do livro de actas 137, em que foi 

deliberado aprovar o projecto de arquitectura referente à construção de uma habitação 
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unifamiliar, que o Senhor MANUEL RIBEIRO TEIXEIRA pretende levar a efeito no lugar 

denominado Cepo, na freguesia de Alvite, novamente presente à reunião o referido 

processo acompanhado do projecto de engenharia de especialidades, solicitando a 

aprovação da pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 24-

RJ/DPOM/2010, datada de 01 do corrente mês, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador da 

coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, por se considerar incompetente para 

participar nesta votação, tendo em conta que é de parecer que esta competência foi 

delegada pela Câmara Municipal, no seu Presidente, em reunião ordinária realizada em 

13 de Novembro de 2009, aprovar o projecto de engenharia de especialidades e emitir a 

respectiva licença de construção. ========================================= 

259 – 360/338/4.10 – OBRAS PARTICULARES – Instalação de armazenagem de 

gases de petróleo liquefeitos =========================================== 

========== Oriundo da REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A., presente à reunião o 

projecto para montagem de uma instalação de armazenagem de GPL, para consumo 

próprio, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Moinhos”, na Freguesia de 

Sever. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 14-

RJ/DPOM/2010, datada de 19 de Janeiro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a afazer parte integrante, dando conta que a 

pretensão não carece de licenciamento. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com a 

abstenção do Vereador da coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, por se 

considerar incompetente para participar nesta votação, tendo em conta que é de parecer 

que esta competência foi delegada pela Câmara Municipal, no seu Presidente, em 

reunião ordinária realizada em 13 de Novembro de 2009, dar conhecimento à requerente 

da informação técnica nº. 14-RJ/DPOM/2010. ================================ 

260 – 360/347/4.02 – LOTEAMENTOS URBANOS – Redução de Garantia Bancária = 

========== Oriundo da Firma URBE 96, URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÕES E 

PROJECTOS DA NAVE, LDA e do Senhor FERNANDO SALVADOR GOUVEIA DOS 

SANTOS, presente à reunião o pedido de redução da Garantia Bancária nº. 

0480.006077.193, no valor de € 115.417,00 (cento e quinze mil quatrocentos e 

dezassete euros), emitida pela Caixa Geral de Depósitos e da Garantia Bancária nº. 419, 

no valor de € 57.708,34 (cinquenta e sete mil setecentos e oito euros e trinta e quatro 

cêntimos), emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Távora, emitidas 

para assegurar a boa execução das obras de urbanização do loteamento sito no lugar 

denominado Poço Novo, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o alvará de 

loteamento nº. 01/2009. -------------------------------------------------------------------------------------- 



 FlFlFlFl.273 
____________ 

 

____________ 

10.02.05 

Liv º .  139L iv º .  139L iv º .  139L iv º .  139     
                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

 
                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

----- Submetido o processo à Comissão de Vistorias, a mesma prestou o auto de Vistoria 

n.º 1, datado de 19 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que deverá ser libertado o 

valor de € 132.440,89 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta euros e oitenta 

e nove cêntimos), a descontar da Garantia Bancária nº. 0480.006077.193 o valor de  € 

88.298,34 (oitenta e oito mil duzentos e noventa e oito euros e trinta e quatro cêntimos) 

e da Garantia Bancária nº. 419, o valor de € 44.142,55 (quarenta e quatro mil cento e 

quarenta e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos). ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reduzir o valor parcial de € 

132.440,89 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta euros e oitenta e nove 

cêntimos), a descontar da Garantia Bancária nº. 0480.006077.193 o valor de  € 

88.298,34 (oitenta e oito mil duzentos e noventa e oito euros e trinta e quatro cêntimos) 

e da Garantia Bancária nº. 419, o valor de € 44.142,55 (quarenta e quatro mil cento e 

quarenta e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos), ficando ainda retido o valor total de 

€ 40.684,45 (quarenta mil seiscentos e oitenta e quatro euros e quarenta e cinco 

cêntimos). =========================================================== 

261 – 360/991/8.10 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo do Senhor AFONSO DE ALMEIDA PLÁCIDO, 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 
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alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal-

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

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 11-

OS/DPOM/2010, datada de 21 de Janeiro, último, em que, pelos motivos ali descritos, 

emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação” 

262 - 710/714/300 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 1º. Ciclo do Ensino Básico e 

Ensino Pré-Escolar – Actividades de Enriquecimento Curricular – Contratação em 

regime de avença ==================================================== 

========== Presente à reunião uma Informação da Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO 

SOCIAL E CULTURAL, nº. 5/DASC/2010, datada de 15 de Janeiro, último, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “1. De acordo com os compromissos assumidos protocolarmente por esta Câmara Municipal e 

Ministério da Educação, enquadrados no Despacho n.º 12591/2006 (2.ª série), encontram-se a ser 

asseguradas as Actividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º Ciclo do Ensino Básico (EB). -----------

----- Foram contratados, através de contrato a tempo resolutivo, por dois anos, os professores 

devidamente credenciados, de acordo com os perfis definidos no mesmo diploma legal e colmatadas as 

vagas com o recurso a contratos por avença, possibilitando que no presente ano lectivo tivesse inicio 
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dentro do período da calendarização escolar. ----------------------------------------------------------------- 

----- No entanto, já nos anos transactos o procedimento de recrutamento se revelou inadequado, de 

forma a permitir a contratação de pessoal em tempo útil, dentro de um enquadramento legal e expedito 

e por sua vez as características destas actividades, não sendo aliciantes em termos de carreira 

profissional, originam que ao longo do ano surjam lacunas no seu desenvolvimento, com a vacatura de 

horários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Pretende responder a esta situação, o Decreto-Lei n.º 212/2009 de 3 de Setembro, com a criação 

de uma reserva de recrutamento, permitindo um procedimento célere, salvaguardando a estabilidade 

laboral dos Técnicos a contratar, e de uma forma mais expedita assegurar o rápido e eficaz 

desempenho das actividades. No entanto quando publicado este diploma, já as actividades neste 

município haviam sido programadas, da forma já mencionada. ----------------------------------------------

----- 2. Dado a que a legislação não produziu efeitos imediatos, no corrente ano lectivo, vem a 

acontecer a vacatura dos horários, abaixo discriminados, decorrentes dos constrangimentos do sistema 

anterior, ao qual importa criar uma alternativa e de uma forma célere dar resposta, para que os alunos 

não sejam privados destas actividades: ----------------------------------------------------------------------- 

• Dois horários de música de 6 horas; ----------------------------------------------------------------------- 

• Um horário de música de 8 horas; -------------------------------------------------------------------------- 

• Um horário de música de 4 horas; -------------------------------------------------------------------------- 

• Um horário de Inglês de 10 horas, cujo titular se encontra em licença de maternidade. --------------- 

----- 3. Para que o desenvolvimento destas actividades pudesse prosseguir, e dado os motivos já 

mencionados, aliados à morosidade de um processo de contratação, pretendeu-se dar resposta em 

tempo útil, pelo que em articulação com o Agrupamento de Escolas, foram efectuadas diversas 

diligências para propor solução adequada e célere, na reformulação dos horários existentes, não tendo 

existido alternativa possível. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Dada a morosidade do procedimento concursal, no preenchimento destes horários, propõe-se 
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recurso à contratação de prestação de avença com pessoa singular, cabendo à Câmara Municipal 

pronunciar-se relativamente à mesma, de acordo com o estipulado no Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

209/2009 de 3 de Setembro, que vem proceder à adaptação à realidade autárquica, da Lei n.º 12-

A/2008 de 27 de Fevereiro, que regula os regimes de vinculação, de carreira e de remunerações dos 

trabalhadores que exercem funções públicas. ----------------------------------------------------------------- 

----- Com vista a propor soluções concretas, foram estabelecidos diversos contactos junto de 

professores, com formação e habilitação, que pudessem assegurar estas actividades, que se revelaram 

infrutíferos, dado inexistência de interessados. ---------------------------------------------------------------

----- 4. Propõe-se então, recorrer à mencionada celebração de contratos de prestação avença com 

pessoa singular, com os professores e funcionários do Agrupamento, abaixo discriminados, que se 

disponibilizaram a desenvolver esta actividade em regime de acumulação, assegurando os quatro 

horários de Música e o de Inglês: ------------------------------------------------------------------------------ 

• Hernâni Monteiro da Fonseca – Professor do 1.º Ciclo EB - disciplina de música (horário desdobrado) 

• Carlos Alberto dos Santos Soeiro Cravo - Professor do 1.º Ciclo EB - disciplina de música (horário 

desdobrado) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Maria Isabel Lopes Caixas - Professor do 1.º Ciclo EB - disciplina de música; --------------------------- 

• Rui Jorge Jesus Silva - Professor do 1.º Ciclo EB - disciplina de música; -------------------------------- 

• Maria Inês Ferreira Pereira Fonseca – Em conclusão da Licenciatura de Professor do 1.º Ciclo EB – 

disciplina de Inglês – substituição da licença de maternidade de Carla Martinho. -------------------------- 

----- 5- Pelos motivos expostos importa, no presente ano lectivo, salvaguardar situações futuras de 

vacatura de horários, pelo que se solicita decisão relativamente ao procedimento a tomar, de acordo 

com as disposições legais.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/020225 onde 
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existe um saldo disponível de € 153.233,99 (cento e cinquenta e três mil duzentos e trinta e três euros 

e noventa e nove cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

Objectivo 2.1.2, Código 01 e nº. 11/2010, com a dotação de €18.591,98 (dezoito mil e quinhentos e 

noventa e um euros e noventa e oito cêntimos).” ------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor 

Presidente e dos Vereadores do PARTIDO SOCIALISTA, e os votos contra dos 

Vereadores da COLIGAÇÃO PSD/PP, com base nas declarações de voto a seguir 

transcritas, aprovar a contratação, em regime de avença, dos professores referenciados 

na informação técnica atrás mencionada. --------------------------------------------------------------- 

-------- DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIGAÇÃO PSD/PP --------- 

----- “ Votamos contra a proposta do Senhor Vice-Presidente, por duas razões essenciais: --------------- 

----- 1ª. Porque a solução preconizada não respeita o quadro legal que decorre da entrada em vigor do 

Decreto-Lei nº. 212/2009, em 03 de Setembro, que regula o regime aplicável à contratação de técnicos 

que asseguram o desenvolvimento das actividades de enriquecimento curricular, e que proíbe a 

utilização da figura de avença para esta modalidade de contratação; --------------------------------------- 

----- 2ª. Por considerarmos, ainda, que o perfil profissional dos professores propostos, em regime de 

acumulação de funções docentes, não corresponde às necessidades específicas do ensino da disciplina 

da música, sendo os mesmos detentores, apenas, de formação pedagógica.” ------------------------------ 

----- A propósito, o Vereador da referida coligação, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA 

COELHO, ditou para a acta, em seu nome, mais a seguinte declaração: ---------------------- 

----- “ Tendo em conta a realidade sócio-económica que o país atravessa, a opção para contratação 

deveria recair em jovens licenciados desempregados, oriundos da área do Município, cujo nível de 

formação deveria ser pelo menos igual aos dos professores agora propostos para contratação, porque 

estes já exercem, nesta data, uma função no agrupamento de escolas”. ------------------------------------ 
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------ DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR PRESIDENTE E DOS VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIALISTA -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Fazendo fé que a legislação referenciada não tem as implicações expostas, e mesmo que as 

tivesse, as mesmas não poderiam produzir efeitos no presente ano lectivo, sob pena de não restar 

qualquer solução que não fosse deixar de proporcionar aos alunos as “AEC´S”, aprovamos a presente 

proposta, sabendo bem que se trata de uma solução precária e contingente, que urge resolver para o 

próximo ano lectivo. Também não podemos deixar de constatar que o Município apenas se encontra 

nesta situação de contingência, porque ao longo dos últimos anos, aqueles que agora pretendem 

arranjar mais um problema, não foram capazes de implementar uma solução. Lamentável.” ======= 

263 - 710/714/300 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 1º. Ciclo do Ensino Básico e 

Ensino Pré-Escolar – Situações verificadas com alteração de escalão de abono de 

família e transferência de escola referente ao ano lectivo 2009/2010 ============ 

========== Presentes à reunião os processos referenciados em epígrafe, 

acompanhados da Informação da Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E 

CULTURAL, nº. 17/DASC/2010, datada de 29 de Janeiro, último, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões 

ali descritas, informa que deve ocorrer um reposicionamento no escalão 1, de atribuição 

de auxílios económicos, em virtude de ter existido reavaliação do escalão de 

rendimentos para efeito de atribuição de abono de família, que se encontra previsto no 

disposto do n.º 4, do artigo 8.º, do Despacho n.º 18987/2009, bem como é  exposta uma 

transferência de um aluno para este município, situação que se enquadra no disposto do 

n.º 3, do artigo 7.º, do mesmo diploma legal, factos devidamente comprovados pelos 



 FlFlFlFl.279 
____________ 

 

____________ 

10.02.05 

Liv º .  139L iv º .  139L iv º .  139L iv º .  139     
                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

 
                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

alunos através de apresentação dos respectivos documentos comprovativos. --------------- 

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040802 onde 

existe um saldo disponível de € 47.346,70 (quarenta e sete mil trezentos e quarenta e seis euros e 

setenta cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, 

Código 04 e nº. 14/2010, com a dotação de €41.846,70 (quarenta e um mil oitocentos e quarenta e 

seis euros e setenta cêntimo)”. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a referida 

informação técnica, aprovando o reposicionamento no escalão 1, para atribuição de 

auxílios económicos, nos termos propostos. ================================= 

264 - 710/714/300 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 1º. Ciclo do Ensino Básico e 

Ensino Pré-Escolar - Atribuição de auxílios económicos no ano lectivo 2009/2010 = 

========== Presente à reunião uma Informação da Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO 

SOCIAL E CULTURAL, nº. 18/DASC/2010, datada de 28 de Janeiro, último, que nesta 

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

relativamente a uma situação de um agregado familiar residente na freguesia de Sever, 

onde, pelas razões ali descritas, propõe que os alunos ali mencionados sejam 

posicionados no escalão “A”, para efeitos de atribuição de auxílios económicos, com 

efeitos desde o início do ano escolar 2009/2010. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir aos alunos em causa os auxílios 

económicos de acordo com o escalão “A”, nos termos propostos. ================= 
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265 - 710/714/500 – INSTRUÇÃO – ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR – Criação 

da Universidade Pública de Viseu ======================================= 

========== Oriundo da Assembleia Municipal de Viseu, presente à reunião uma cópia 

do ofício nº. 214/2010, datado de 14 de Janeiro, último, dirigido ao Senhor Ministro da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, relativamente à Criação da Universidade Pública 

de Viseu, tema apreciado e discutido na sessão extraordinária do referido órgão 

deliberativo, realizada no passado dia 08 de Janeiro, com o seguinte teor: ------------------- 

----- “ Na sequência da reunião extraordinária da assembleia Municipal de Viseu realizada no dia 8 de 

Janeiro de 2010, incumbe-me este órgão autárquico de transmitir a V. Exª. a seguinte deliberação. -----

----- A Assembleia Municipal de Viseu, em reunião extraordinária realizada no dia 8 de Janeiro de 2010, 

com único ponto de agenda, Universidade Pública de Viseu- ponto de situação, deliberou: --------------- 

----- 1. Reiterar a importância que a criação da Universidade Pública de Viseu tem para o 

desenvolvimento da Região, pelo que os viseenses não abdicam da sua criação, exigindo-a; -------------

---- 2. Sugerir ao Senhor Ministro da Ciência e Ensino Superior a criação de uma “task force”, 

coordenada por si ou em quem delegar, que integre uma equipa técnico-científica independente, com 

envolvimento das forças vivas da região, designadamente autarquias e associações empresariais bem 

como dos estabelecimentos de ensino superior existentes em Viseu, que defina uma solução para este 

antigo anseio da população do Distrito de Viseu; ------------------------------------------------------------- 

----- 3. Que a solução a encontrar, resultado do trabalho desta equipa, seja apresentada num curto 

espaço de tempo para que todos os cidadãos de Viseu e entidades envolvidas no seu desenvolvimento 

possam, duma forma inequívoca, saber com que podem contar no futuro. ---------------------------------

----- Na expectativa de uma rápida resposta a esta nossa missiva, subscrevemo-nos ---------------------

----- Com os melhores cumprimentos, pessoais.” ------------------------------------------------------------- 

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



 FlFlFlFl.281 
____________ 

 

____________ 

10.02.05 

Liv º .  139L iv º .  139L iv º .  139L iv º .  139     
                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

 
                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

“Acção Social” 

266 – 720/725/000 – COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Atribuição de Fundo de Maneio ===================== 

========== Presente à reunião o ofício nº. 02/10, da Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Moimenta da Beira, datado de 12 de Janeiro, último, que nesta 

acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde, 

pelas razões ali descritas, é proposto a atribuição de um fundo de maneio, no valor de 

1.000 euros (mil euros), para que consiga responder a situações de urgência com que 

pontualmente é confrontada. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/020108, 

020121 e 020225, onde existe um saldo disponível de € 1.000,00 (mil euros), €3.880,00 (três mil 

oitocentos e oitenta euros) e €153.901,99 (cento e cinquenta e três mil novecentos e um euros e 

noventa e nove cêntimos) respectivamente, e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades 

Municipais, no Objectivo 2.3.2, Código 01 e nº. 16/2010, com a dotação de €1.000,00 (mil euros), 

€380,00 (trezentos e oitenta euros) e €12.298,52 (doze mil duzentos e noventa e oito euros e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de um 

fundo de maneio, no montante de € 1.000,00 (mil euros), para os fins propostos, 

incumbindo a Vereadora, em Regime de Tempo Inteiro, ALEXANDRA MARIA FONSECA 

MARQUES, da respectiva gestão e regularização, nos termos legais e regulamentares. = 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do disposto nos nºs 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, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 

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

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

12H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

 

 


