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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZANOVE DE MARÇO DO ANO 

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

ACTA N.º 06/10  

========== Aos dezanove dias do mês de Março 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, do livro de actas 139, 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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048 – 020/005/000 – REUNIÃO ORDINÁRIA – Alteração d e data ================ 

========== O Senhor Presidente propôs que a próxima reunião ordinária, que estava 

estabelecida para Sexta-Feira, dia 02 de Abril, próximo, Feriado Nacional, fosse alterada 

e antecipada para Quarta-Feira, dia 31 do corrente mês, pelas 09H30. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor 

Presidente, pelo que, desta forma, fica feita a respectiva convocatória nos termos e para 

efeitos de cumprimento do disposto no nº. 3, do artº. 62º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro. =========================================================== 

049 – 020/015/008 – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – Divulgação de pergunta 

do Senhor Deputado Agostinho Lopes  =================================== 

========== Oriundo do PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, presente à reunião um 

“e-mail”, datado de 26 de Janeiro, último, a enviar cópia da Pergunta nº. 963/XI/ (1ª.), 

que o Senhor Deputado Agostinho Lopes dirigiu ao Senhor Ministro da Agricultura do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas, sobre o pagamento da ajuda correspondente a 

projectos de investimento da Cooperativa Agrícola do Távora. -----------------------------------                                            

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

02.01- DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

050 – 150/168/000 – CONTENCIOSO – Acções da Empresa  “Jeremias de Macedo & 

C.ª Lda.”, contra o Município de Moimenta da Beira,  nos Tribunais Administrativos  

e Fiscais de Coimbra e Viseu =========================================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

22 de Janeiro, último, exarada a folhas 229, ponto 219, do livro de actas 139, em que foi 

deliberado dar conhecimento das acusações feitas pelo Engenheiro Civil, João Pinto 

Cardoso, à empresa Jeremias de Macedo & Cª. Lda., presente à reunião uma carta com 

referência ADM/LM/2010/039, datada de 17 de Fevereiro, último, da referida empresa a 

informar que irá, de imediato, intentar uma participação criminal contra o referido técnico.  

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

051 – 150/168/000 – CONTENCIOSO -  Obras da Empresa “Jeremias de Macedo & 

C.ª. Lda.”  em contencioso nos Tribunais Administrativos e Fis cais de Coimbra e 

Viseu  ============================================================== 

========== Oriundas do Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, presentes à 

reunião uma informação/participação, datada de 12 de Janeiro, último, e uma 

rectificação à mesma, enviada via “fax”, em 10 de Fevereiro, último, a informar que esta 

Câmara Municipal não deve efectuar qualquer pagamento à firma referenciada em 

epígrafe, tendo em conta todos os processos que estão em contencioso nos Tribunais 

referidos em epígrafe, onde já se encontram resolvidos os Proc.s n.ºs 351/03 – “E.M. 

505-1 entre a E.N. 323 e a Barragem do Vilar”, e 413/03 – “Arruamento de Arcas, Alvite, 

Leomil e Paço”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

052 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº . 81/2009 ========= 

========== No âmbito do Processo de Contra-Ordenação, acima referido, presente à 
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reunião a informação nº. 12/2010, datada de 10 de Fevereiro, último, da Técnica 

Superior, ELISABETE CARVALHO QUINTAIS FRIAS, do seguinte teor: ---------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara, que, ao arguido MANUEL DE FIGUEIREDO 

RIBEIRO, residente na Rua da Bogalheira, n.º 14, localidade e freguesia de Alvite, Município de 

Moimenta da Beira, foi instaurado o processo de contra-ordenação supra referido por ter procedido a 

acções de mobilização de solos, com vista à plantação de eucaliptos, sem que para isso estivesse 

munido da respectiva licença, passada por esta Câmara Municipal. ----------------------------------------- 

----- De harmonia com o disposto no art.º 50.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, alterado 

pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, que regula o Regime Geral das Contra-Ordenações, após ter 

sido instaurado o Processo de Contra-Ordenação supra referido, notificou-se o arguido para, 

comparecer na Câmara Municipal, Serviço de Contra-ordenações, para alegar o que tiver por 

conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e constituir advogado de defesa, nos termos 

legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No caso sub judice, o arguido compareceu para prestar declarações no dia 22 de Julho de 2009, 

alegando que, desconhecia que era necessário solicitar licença para licenciar a mobilização de solos no 

local referido no Auto de Notícia. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em 23 de Outubro, último, notificou-se o arguido para, no prazo de 30 dias, proceder ao 

licenciamento da referida mobilização, em conformidade com os requisitos estabelecidos na legislação 

em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o Auto de Notícia de Contra-Ordenação n.º 92/09, a mobilização de solos foi efectuada 

no lugar denominado “Malha Redonda”, freguesia de Alvite, Município de Moimenta da Beira. ------------ 

----- No entanto, em 08 de Fevereiro de 2010, o arguido levantou a licença n.º 20/2009, para 

mobilização de solos para fins não agrícolas, no lugar denominado “Lameirense”, e “Ponte Nova”, 

localizados na freguesia de Alvite, os quais segundo informação do Técnico Superior, Eduardo Carvalho 

Seixas, corresponde aos constantes no Auto de Notícia. ----------------------------------------------------- 

----- Sobre este assunto, a alínea a), do art.º 1.º do Dec. Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, prevê que as 
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acções de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas, carecem de licença 

emitida pelas Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o disposto no art.º 3, do Dec.Lei supra mencionado, a infracção ao disposto no n.º 1, do 

art.º 1.º, constitui contra-ordenação punível com coima no montante de 500,00 euros a 1.000,00 

euros, no caso de pessoa singular. Sendo pessoa colectiva a coima pode ir até ao valor máximo de 

15.000,00 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Acresce que, o n.º 2, do art.º 4.º do Dec.Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, refere que a aplicação das 

coimas é da competência das Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, sou de parecer, s.m.o, que, o Processo de Contra-ordenação supra mencionado seja 

submetido à reunião de Câmara para decisão.” --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que o arguido mostrou boa fé e licenciou a mobilização 

de solos no local referido no Auto de Notícia, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 51º., do Decreto-Lei nº. 

433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 

de Setembro. ========================================================= 

053 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº . 98/2009 ========= 

========== No âmbito do Processo de Contra-Ordenação, acima referido, presente à 

reunião a informação nº. 13/2010, datada de 10 de Fevereiro, último, da Técnica 

Superior, ELISABETE CARVALHO QUINTAIS FRIAS, do seguinte teor: ---------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara, que, ao arguido FRANCISCO DE FIGUEIREDO 

RIBEIRO, residente na Rua da Bogalheira, n.º 4, localidade e freguesia de Alvite, Município de Moimenta 

da Beira, foi instaurado o processo de contra-ordenação supra referido por ter procedido a acções de 

mobilização de solos, com vista à plantação de eucaliptos, sem que para isso estivesse munido da 

respectiva licença, passada por esta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------ 
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----- De harmonia com o disposto no art.º 50.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, alterado 

pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, que regula o Regime Geral das Contra-Ordenações, após ter 

sido instaurado o Processo de Contra-Ordenação supra referido, notificou-se o arguido para, 

comparecer na Câmara Municipal, Serviço de Contra-Ordenções, para alegar o que tiver por 

conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e constituir advogado de defesa, nos termos 

legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No caso sub judice, o arguido compareceu para prestar declarações no dia 14 de Setembro de 

2009, alegando que, desconhecia que era necessário solicitar licença para licenciar a mobilização de 

solos no local referido no Auto de Notícia. --------------------------------------------------------------------- 

----- Em 26 de Outubro, último, notificou-se o arguido para, no prazo de 30 dias, proceder ao 

licenciamento da referida mobilização, em conformidade com os requisitos estabelecidos na legislação 

em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o Auto de Notícia de Contra-Ordenação n.º 116/09, a mobilização de solos foi efectuada 

no lugar denominado “Malha Redonda”, freguesia de Alvite, Município de Moimenta da Beira. ------------ 

----- No entanto, em 12 de Fevereiro de 2010, o arguido levantou a licença n.º 22/2009, para 

mobilização de solos para fins não agrícolas, no lugar denominado “Lameirense”, localizado na freguesia 

de Alvite, o qual segundo informação do Técnico Superior, Eduardo Carvalho Seixas, corresponde ao 

constante no Auto de Notícia. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre este assunto, a alínea a), do art.º 1.º do Dec. Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, prevê que as 

acções de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas, carecem de licença 

emitida pelas Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o disposto no art.º 3, do Dec.Lei supra mencionado, a infracção ao disposto no n.º 1, do 

art.º 1.º, constitui contra-ordenação punível com coima no montante de 500,00 euros a 1.000,00 

euros, no caso de pessoa singular. Sendo pessoa colectiva a coima pode ir até ao valor máximo de 

15.000,00 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Acresce que, o n.º 2, do art.º 4.º do Dec.Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, refere que a aplicação das 

coimas é da competência das Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------- 
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----- Pelo exposto, sou de parecer, s.m.o, que, o Processo de Contra-Ordenção supra mencionado seja 

submetido à reunião de Câmara para decisão”. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que o arguido mostrou boa fé e licenciou a mobilização 

de solos no local referido no Auto de Notícia, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 51º., do Decreto-Lei nº. 

433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 

de Setembro. ========================================================= 

054 – 150/992/000 – PROPOSTA DO NOVO REGULAMENTO DA  POLÍCIA 

MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA - Aprovação  ========================== 

========== No seguimento da informação nº. 32/MAM/2010, datada de 21 de Janeiro, 

último, do Gabinete da Secretária de Estado do Ministério da Administração Interna, que 

dá conhecimento da necessidade de adequar e alterar o regulamento referenciado em 

epígrafe, por não estar conforme a legislação vigente sobre as Polícias Municipais, 

presente à reunião a respectiva proposta de alteração do regulamento, que nesta acta 

se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, para análise e 

eventual aprovação, nos termos e para efeitos do disposto da alínea a), do nº. 6, do 

artigo 64º., conjugado com a alínea a), do nº. 2, do artigo 53º., ambos da Lei nº. 169/99, 

de 18 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida PROPOSTA 

de Regulamento, devendo a mesma ser submetida a apreciação pública, nos termos e 

para efeitos do disposto no artigo 118.º, do Código de Procedimento Administrativo, 
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após o que deverá ser submetido à aprovação pela Assembleia Municipal, para efeitos 

do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. = 

 02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Secção de Contabilidade” 

055 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE ALVITE – Forno comunitário –  

Pedido de subsídio  =================================================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia referenciada em epígrafe, presente à 

reunião um ofício, sem número, datado de 11 de Novembro de 2009, registado nesta 

Câmara Municipal, no dia 12 de Novembro do mesmo ano, sob o n.º 9598, informando 

que pretende recuperar o forno comunitário daquela Vila, sito na Rua do Forno, pelo que 

solicita a atribuição de um subsídio para fazer face a obras urgentes. -------------------------   

----- 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 0303/08050102, onde, em 5 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 204.079,08 (duzentos e quatro mil e setenta e nove 

euros e oito cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.6, código 

05 e n.º 2010/27, com a dotação de € 6.000,00 (seis mil euros), tendo sido feita a nota de cabimento 

n.º 292, no valor de € 1.500,00.”------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Junta de 

Freguesia um subsídio no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para os fins 

propostos. =========================================================== 

056 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE ALVITE – Forno comunitário –  
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Pedido de subsídio  =================================================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia referenciada em epígrafe, presente à 

reunião um ofício, sem número, datado de 11 de Novembro de 2009, registado nesta 

Câmara Municipal, no dia 12 de Novembro do mesmo ano, sob o n.º 9599, informando 

que pretende recuperar o forno comunitário sito na localidade de Porto da Nave, pelo 

que solicita a atribuição de um subsídio para fazer face a obras urgentes. ------------------- 

----- 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 0303/08050102, onde, em 5 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 205.579,08 (duzentos e cinco mil quinhentos e setenta e 

nove euros e oito cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.4.6, 

código 05 e n.º 2010/27, com a dotação de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), tendo sido feita a 

nota de cabimento n.º 291, no valor de € 1.500,00.”--------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Junta de 

Freguesia um subsídio no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para os fins 

propostos. ========================================================== 

057 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORES TAIS DO 

PERIMETRO DE LEOMIL – Manutenção da equipa de sapad ores florestais – Pedido 

de subsídio para o ano de 2010  ========================================= 

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

ofício n.º 24/10, datado de 11 de Fevereiro, último, a solicitar a atribuição de um subsidio 

para fazer face às múltiplas despesas que a manutenção da sua equipa de sapadores 
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florestais vai acarretar, em 2010, nomeadamente: vencimentos, combustíveis, 

reparações de viatura e equipamento mecânico, seguros, aquisição de novos 

equipamentos, etc. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0303/040701, onde, em 08 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 8.500,00 (oito mil e quinhentos euros), estando previsto 

no Plano Actividades Municipais, no objectivo 1.2.1. código 05 e n.º 3/2010, com a dotação de € 

7.500,00 (sete mil e quinhentos euros)”, tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 296/2010, no 

valor de € 7.500,00”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um subsídio no montante de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), para os fins 

propostos. =========================================================== 

058 – 210/207/000 – ESCRITOR JOSÉ LEMOS PINTO – Apo io à edição do livro “ Se 

não foi Deus...quem foi? ” – Aquisição de exemplares  ======================= 

========== Oriundo do escritor referenciado em epígrafe, presente à reunião uma 

comunicação, datada de 05 de Janeiro, último, a solicitar apoio à edição do livro supra 

citado, através da aquisição de exemplares a um preço simbólico de € 12,00 (doze 

euros) cada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, o mesmo prestou, em 18 de Fevereiro, 

último, a informação do seguinte teor: “Proponho que se adquiram 10 (dez) livros”. -------- 
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----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/020118, onde existia uma 

dotação orçamental disponível, nesta data, no valor de € 500,00 (quinhentos euros)”. ------------------- 

DELIBERAÇÃO : De acordo com a proposta acima transcrita, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, adquirir 10 exemplares da referida obra. ========================== 

059 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 18, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 625.466,99 

(seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis euros e noventa e nove 

cêntimos), assim discriminado: ----------------------------------------------------------------------------  

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. € 531.892,17   

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €   93.574,82 

                                                                              TOTAL ....... €  625.466,99 

 03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URB ANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Vias de Comunicação e Transporte” 

060 - 310/301/105 - E.M. 519, DA E.N. 226 (MOIMENTA DA BEIRA) A CASTELO  ==== 

========== Oriundo do Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, presente à reunião 

um requerimento, datado de 7 de Dezembro de 2009, registado sob o n.º 10269, no 

mesmo dia, com o seguinte teor: “João Pinto Cardoso, casado, Eng.º Civil, residente da Rua Dr. 
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António Ferreira Fonseca n.º 9, em Moimenta da Beira, com o código postal 3620-337 e com o BI n.º 

2848541-6 do arquivo de Viseu, emitido em 16/04/2003, requer a V.ª Ex.ª uma certidão de cópia 

simples, que indique a firma adjudicatária e o valor dos trabalhos da empreitada relativo ao troço inicial 

da E.M. 519 – entre a E.N. 226 (Moimenta da Beira) e o cruzamento do Parque Industrial. --------------  

----- A certidão destina-se a fins judiciais e a informar Órgãos da Administração Pública”. ---------------- 

---- Relativamente a este assunto, o GABINETE JURÍDICO exarou no referido 

requerimento a seguinte informação: “1. Dado que, o que aqui se solicita são informações 

referentes a obra, somos de entendimento que não é este Gabinete para emitir tal certidão, mas sim os 

serviços técnicos adstritos à empreitada. ---------------------------------------------------------------------- 

2. Não existe neste Gabinete qualquer informação concreta e definida sobre o valor dos trabalhos 

pedidos”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGIC O 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

061 – 380/382/000 - TOPONÍMIA – Alteração de denomi nação de Rua na Freguesia 

de Moimenta da Beira  ================================================= 

========== Oriundo do Senhor PEDRO EMANUEL DOS SANTOS NUNES, presente à 

reunião um oficio, datado de 26 de Janeiro, último, a solicitar que o nome da rua onde 

reside seja alterado, em virtude do actual nome – “Rua Vale da Viúva” – não coincidir 

com o local em questão. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação técnica do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, o mesmo prestou a seguinte informação: ---------------- 

-----“A presente informação surge em consequência do Despacho do Sr. Vereador, Eng.º António 
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Caiado, para que a DEPE se pronuncie quanto à pretensão do requerente, nomeadamente, quanto à sua 

solicitação para que seja alterada a denominação da actual Rua Vale da Viúva. ---------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, refira-se que, originalmente, o nome de Rua Vale da Viúva foi 

atribuído à rua do Loteamento do Penedo Gordo, (loteamento desencadeado pela Família Varandas). --- 

----- Quando à oito anos atrás houve necessidade de regularizar a toponímia na Vila de Moimenta da 

Beira, foi decidido que, por uma questão de coerência, a rua do Loteamento do Penedo Gordo passasse 

a chamar-se Rua do Penedo Gordo, e que a nova rua, (paralela à primeira), se denominasse de Rua 

Vale da Viúva. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste momento, perante uma proposta devidamente fundamentada, caso a Câmara Municipal o 

entenda, poderá alterar a denominação da via em causa.” -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à Junta de Freguesia 

de Moimenta da Beira competente parecer sobre a pretensão formulada. =========== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUN ICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

062 - 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, ”PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, ”PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA 

DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS, COM 
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CONDICIONANTES”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA INDEFERIDO”, “PROJECTOS 

DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, “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: ======================================= 

----- CARLOS ALBERTO RODRIGUES GOMES, para substituição de um telhado velho, 

com 35m2, que pretende levar a efeito na Rua Nova, Freguesia de Ariz, a que se refere 

o Proc.º n.º 28.10. ===================================================== 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES:  ================ 

----- ARCOGIVA, para construção de um muro de vedação com 20m, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado Alto do Facho, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 42.10, devendo ser respeitado o disposto no artigo 72º., do 

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

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

----- MANUEL GOMES DA SILVA, para construção de arrumos agrícolas com 50m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Treleira, Freguesia de Ariz, a que se refere 

o Proc.º n.º 43.10, devendo a construção ser implantada no limite tardoz da parcela de 

terreno, não possuindo aberturas para os vizinhos; ------------------------------------------------- 

----- ANA CRISTINA TEIXEIRA DIAS, para construção de arrumos agrícolas com 50m2, 
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que pretende levar a efeito no lugar denominado Agueira, na Freguesia de Alvite, a que 

se refere o Proc.º n.º 44.10, devendo a construção ser implantada no limite tardoz da 

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

----- MANUEL LISBOA JOAQUIM, para construção de arrumos agrícolas com 50m2, que 

pretende levar a efeito na localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, a que se refere 

o Proc.º n.º 48.10, devendo a construção ser implantada no limite tardoz da parcela de 

terreno, não possuindo aberturas para os vizinhos. ------------------------------------------------- 

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

----- SÉRGIO FRANCISCO DE CARVALHO FERNANDES, para recuperação de uma 

habitação unifamiliar, sita no Largo das 7 Ruas, na Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proc.º n.º 188.06; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JORGE RODRIGUES GOMES, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Corgo, na Freguesia de Ariz, a que se 

refere o Proc.º n.º 271.08; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- NUNO ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO SALGUEIRO, para alteração ao 

projecto inicial de construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito 

no lugar denominado Abrunhais, na Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 

89.09; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- LUÍS PAULO SOEIRO NASCIMENTO CORREIA ALVES, para construção de um 

parque ecológico, que pretende levar a efeito no lugar denominado Penedo dos 

Trabalhos, na Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 190.09; ------------------------- 
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----- MANUELA JOÃO DA SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, para reconstrução de uma 

habitação unifamiliar, sita na Rua do Outeiro, na Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proc.º n.º 1.10; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- LINA FERNANDA DUARTE SOBRAL, para reconstrução e ampliação de arrumos 

agrícolas, sitos no lugar denominado Várzea, na Freguesia de Rua, a que se refere o 

Proc.º n.º 36.10. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS, COM CONDICIONA NTES: ======= 

----- JOSÉ PEDRO PEREIRA BOTELHO, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito na Freguesia de Sarzedo, a que se refere o Proc.º n.º 

186.09, devendo entregar a Certidão da Conservatória do Registo Predial devidamente 

rectificada; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- NUNO MANUEL MARTINHO DA SILVA, para alteração de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Tapada, na Freguesia de Paçô, a que se refere o 

Proc.º n.º 232.09, devendo entregar, juntamente com o projecto de engenharia de 

especialidades, a declaração do autor do projecto de arquitectura inicial a autorizar o 

actual técnico, autor das alterações, a efectuá-las. --------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA INDEFERIDO : ============================= 

----- ANTÓNIO FAUSTINO VEIGA DE OLIVEIRA, para alteração e ampliação de uma 

vacaria, sita na localidade de Semitela, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 

23.09, com base na informação técnica nº. 82-SV/DPOM/10, datada de 05 do corrente 

mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROJECTOS DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS : ============ 

----- MARIA ISABEL MATOS VEIGA, para alteração de uma habitação unifamiliar sita na 

Rua do Outeiro, na Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 52.09; ----------------- 

----- MANUEL DA SILVA ANTUNES, para construção de arrumos destinados a alfaias 

agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado Vidual, na Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 230.09. ------------------------------------------------------------ 

PROJECTO DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO, COM 

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

----- PAULO SÉRGIO FERNANDES DA SILVA, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua do Santo, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 90.09, 

devendo entregar a Certidão da Conservatória do Registo Predial com os dois artigos 

devidamente anexados. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

063 – 360/338/205.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de reaprovação do 

projecto de arquitectura  =============================================== 

========== Oriundo do Senhor JOAQUIM MANUEL DA SILVA CARDOSO, presente à 

reunião o pedido de reaprovação do projecto de arquitectura referente à construção de 

arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito na Estrada Nacional, na Freguesia de 

Caria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 72-SV/DPOM/10, 
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datada de 2 do corrente mês, 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, reaprovar o projecto de arquitectura. =================== 

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

========== O Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, 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 de o assunto a que se refere o ponto seguinte 

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

064 – 360/338/109.08 – OBRAS PARTICULARES – Project o de arquitectura –  

Legalização e ampliação de uma habitação unifamilia r ======================= 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, 

em funções, em regime de tempo inteiro, naquela data, onde foi decidido indeferir o 

projecto de legalização e ampliação de uma habitação unifamiliar, que a Senhora LÍDIA 

DE SOUSA pretende levar a efeito no lugar denominado Chão Comprido, Freguesia de 

Baldos, presente à reunião o referido processo, acompanhado de um pedido de recurso 

à Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 
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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 PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 02-SV/DPOM/10, 

de 05 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável.   

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, incumbir o Vereador, em 

Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, de efectuar uma 

avaliação da situação, no local, informando a Câmara Municipal, em conformidade. ==== 

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

========== Resolvidos o assunto precedente o Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, 

regressou à reunião. =================================================== 

065 – 360/338/136.09 – OBRAS PARTICULARES – Project o de engenharia de 

especialidades – Construção de uma moradia unifamil iar  ==================== 

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

13 de Novembro de 2009, exarada a folhas 127, ponto 125, do livro de actas 139, em 

que foi deliberado aprovar o projecto de arquitectura referente à construção de uma 

moradia unifamiliar, que a Senhora ISABEL SEIXAS CARDOSO pretende levar a efeito 

no lugar denominado de Chão Preto, na Freguesia de Leomil, novamente presente à 

reunião o referido processo acompanhado do respectivo projecto de engenharia de 

especialidades, solicitando a aprovação da pretensão. --------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 51-

RJ/DPOM/2010, datada de 02 do corrente mês, 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 engenharia de especialidades e emitir a 

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

066 – 360/347/3.98 – LOTEAMENTOS URBANOS – Operação  de loteamento do 

Parque Industrial de Moimenta da Beira (1ª. Fase) –  Alteração  ================= 

========== Oriunda da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, 

presente à reunião uma proposta de alteração ao Alvará de Loteamento que originou a 

1.ª fase do Parque Industrial de Moimenta da Beira, sito no lugar denominado São 

Miguel, na Sede de Freguesia de Moimenta da Beira, que consiste em: ----------------------- 

----- 1) Ajustamentos na configuração de alguns dos lotes, não havendo, no entanto, 

alterações na área de qualquer lote, (com excepção do lote n.º 5); ------------------------------ 

----- 2) Alterações das áreas e configurações das “manchas de implantação” dos lotes 

n.º(s) 2, 3 e 14;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3) Criação do lote n.º 5A com uma área de 1.920,00m2, através da utilização de uma 
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parcela da área do actual lote n.º 5. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Consequentemente, o actual lote n.º 5 passará a ter uma área de 6.000,00m2 e uma 

área de implantação de 2.480,00m2.---------------------------------------------------------------------- 

----- O novo lote 5A terá uma área de implantação de 720,00m2. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao referido 

loteamento e emitir o respectivo alvará. =====================================   

067 – 360/347/1.00 – LOTEAMENTOS URBANOS – Operação  de loteamento do 

Parque Industrial de Moimenta da Beira (2ª. Fase) –  Alteração ================= 

========== Oriunda da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, 

presente à reunião uma proposta de alteração ao Alvará de Loteamento que originou a 

2.ª fase do Parque Industrial de Moimenta da Beira, sito no lugar denominado São 

Miguel, na Sede de Freguesia de Moimenta da Beira, que consiste em ajustamentos na 

configuração de alguns dos lotes e alterações das áreas e configurações das “manchas 

de implantação” dos lotes n.º(s) 24E, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30 e 31. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao referido 

loteamento e emitir o respectivo alvará. =====================================   

068 – 360/347/1.05 – LOTEAMENTOS URBANOS – Operação  de loteamento do 

Parque Industrial de Moimenta da Beira (5ª. Fase) -  Alteração ================= 

========== Oriunda da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, 

presente à reunião uma proposta de alteração ao Alvará de Loteamento que originou a 

5.ª fase do Parque Industrial de Moimenta da Beira, sito no lugar denominado São 
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Miguel, na Sede de Freguesia de Moimenta da Beira, que consiste na alteração das 

áreas e configurações das “manchas de implantação” dos lotes n.º(s) 24G e 24H. --------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao referido 

loteamento e emitir o respectivo alvará. =====================================   

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL  

“Cultura”” 

069 – 710/714/000 – Alteração do Protocolo celebrad o com Centro de Solidariedade 

Social Cabacense, relativo a serviços de transporte  escolar  ================== 

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

SOCIAL E CULTURAL, nº.31/DASC/2010, datada de 11 de Março, último, com o 

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

----- “O Protocolo estabelecido com o Centro de Solidariedade Social Cabacense não contempla o 

transporte de alunos do ensino Pré-escolar. ------------------------------------------------------------------- 

----- Sendo necessário efectuar transporte dos alunos deste ensino, dos Jardins de Infância de Vilar e 

Cabaços para o Jardim de Infância de Baldos, com vista a que os mesmos participem nas Actividades de 

música, TIC e desporto, numa perspectiva de funcionalidade, dado serem grupos pequenos, e 

encontrando-se esta Associação disponível para o efectuar, importa salvaguardar em termos 

protocolares este serviço. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Desta forma propunha que a alteração da Clausula 1.ª passando a ter a seguinte redacção: -------

---------------------------------------------------Clausula 1.ª---------------------------------------------------

-----------------------------------------------Objecto do Protocolo---------------------------------------------- 

----- O presente protocolo tem por objecto o estabelecimento dos termos e condições em que as duas 

partes se comprometam a garantir o serviço de transportes escolares aos alunos do 1.º Ciclo e Ensino 
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Pré-escolar, residentes em Cabaços, Baldos e Vilar, para os estabelecimentos de ensino básico e pré-

escolar onde se desenvolvem as respectivas actividades escolares.”----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta de 

alteração do Protocolo. =================================================  

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 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 

13H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


