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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM QUATRO DE MAIO DO ANO DE 

DOIS MIL E QUINZE =================================================== 

ATA N.º 09/15 

========== Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, nesta Vila de 

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

Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe de Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 22 de 

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

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. VERTICALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS EM ALTA E 
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EM BAIXA - O Senhor Presidente deu conta que foi dado mais um passo importante 

para a criação de uma entidade intermunicipal, que garantirá plena autonomia aos 

municípios aderentes na gestão deste processo, afastando-a dos centros do poder 

estatal. Nessa conformidade, informou que é sua intenção apresentar em próxima 

reunião uma proposta a solicitar a adesão do Município de Moimenta da Beira ao 

referido sistema, bem como para autorizar a elaboração de um estudo que densifique e 

aprofunde os seus termos e condições. -----------------------------------------------------------------

----- A propósito, o Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, afirmou estar a 

acompanhar com muita atenção a evolução deste processo, reiterando a posição já 

assumida de mandatar o Senhor Presidente no sentido de continuar a defender os 

interesses do município. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, considerou de vital 

importância para o município este assunto, ao qual deve ser dada a maior atenção, 

reiterando a sua confiança no Senhor Presidente para garantir a defesa dos interesses 

municipais. Ainda, assim, deixou uma recomendação para que o dito estudo possa 

incluir as seguintes três prioridades: a primeira referente à necessidade de um cálculo 

tão aproximado quanto possível da realidade do valor da rede “em baixa” e do deficit que 

atualmente gera; a segunda deve referir o valor do tarifário a cobrar aos munícipes e a 

terceira deve demonstrar a fiabilidade do estudo relativamente às necessidades e à 

eficiência do sistema. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. PROTEÇÃO CIVIL – Sobre esta temática, foram dadas pelo Senhor Presidente as 
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seguintes informações: ---------------------------------------------------------------------------------------

----- 2.1. JORNADAS DE MERGULHO - Relativamente à realização das “Jornadas de 

Mergulho”, que decorreram no sábado passado, dia 2 de maio (desde as 4 horas da 

manhã e durante todo o dia), envolvendo um número significativo de meios, entre 

barcos, equipas médicas, mergulhadores de todo o país e cerca de duas centenas de 

operacionais dos bombeiros e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, para testar a 

operacionalidade dos bombeiros portugueses. O Senhor Presidente afirmou tratar-se de 

um simulacro de grandes dimensões, o primeiro do género e desta envergadura que se 

realiza no país, e que envolve a queda de uma ponte (imaginária), junto à praia fluvial, 

na albufeira da Barragem do Vilar, seguido de um cenário de catástrofe com muitas 

„vítimas‟ e cerca de 14 carros e dois autocarros „apanhados‟ na queda da ponte. Disse, 

concluindo, que os trabalhos decorreram muito bem e que certamente irão permitir 

melhorar as capacidades e competências dos bombeiros portugueses neste domínio. ----

----- 2.2. INCÊNDIOS FLORESTAIS – O Senhor Presidente informou o órgão executivo 

que, na próxima sexta-feira, dia 8, se irá realizar em Moimenta da Beira a apresentação 

do dispositivo especial de combate a incêndios florestais – DECIF – para o próximo 

verão, no Distrito de Viseu, com a presença de todas as entidades que concorrem para a 

Proteção Civil, aproveitando a oportunidade para convidar os Senhores Vereadores a 

estarem presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, os Vereadores, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO 

DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, felicitaram e regozijaram-se pelas iniciativas que 
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estão a decorrer no Município de Moimenta da Beira na área da proteção civil, assim 

como pelo trabalho realizado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

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

----- 3. REGENERAÇÃO URBANA E REQUALIFICAÇÃO URBANA – Relativamente a 

este assunto o Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, ditou para 

a ata a seguinte declaração: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Como sabemos a questão do turismo, e no contexto nacional, tem correspondido a uma área 

onde os portugueses são uns “vencedores”. Num momento de crise, como aquele que se tem vivido, o 

sector não tem parado de fazer crescer as exportações portuguesas. --------------------------------------- 

----- No que diz respeito a Moimenta da Beira, e mais concretamente à sua integração na região do 

Douro, há que saber como tirar proveito da nossa localização. ---------------------------------------------- 

----- Aquilo que me levou a trazer este tema está diretamente relacionado com o fato de o Douro nos 

poder proporcionar novas oportunidades. Há uns dias tive oportunidade de me cruzar com uma série de 

turistas (na zona do Terreiro), que são claramente turistas oriundos do Peso da Régua e dos cruzeiros 

que por ali param. Temos, por isso, que saber tirar proveito destas oportunidades que podem significar 

uma nova dimensão económica para a nossa terra. ---------------------------------------------------------- 

----- Do que vem a ser exposto torna-se necessário fazer uma análise que, e em primeiro lugar, tem 

que dar enfoque à realidade. Foi essa mesma realidade com a qual me confrontei ao ver aqueles 

turistas cheios de vontade de explorar toda a área envolvente do convento, mas que com uma muito 

breve incursão nas Cinco Ruas se dissipou muito rapidamente. --------------------------------------------- 

----- Posto isto não posso deixar de questionar o executivo sobre a reabilitação urbana. ------------------ 

----- Como sabem, já alertei o executivo inúmeras vezes, há um novo fundo comunitário – Portugal 

2020 – que deve ser explorado ao máximo pela autarquia. Este novo fundo comunitário, tal como o 

anterior, pode ajudar-nos a vencer inúmeras questões, nomeadamente a que respeita à reabilitação 

urbana das Cinco Ruas e do Arrabalde. ------------------------------------------------------------------------ 
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----- Sei bem que grande parte dos imóveis destas áreas são privados, fato que não facilita o trabalho, 

contudo, e caso existissem apoios, certamente que muitos dos proprietários seriam os primeiros a ter 

interesse em reabilitar os imóveis. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- A este propósito soube, recentemente e por meio de órgãos de comunicação social, que foram 

aprovados cinquenta e sete projetos DLBC para reabilitação urbana. Algum desses projetos era de 

Moimenta da Beira? --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Caso não tenha sido, estão a pensar aproveitar o novo quadro comunitário para fazer novas 

candidaturas?”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na resposta, o Senhor Presidente informou que lamentavelmente o Governo tinha 

abandonado esta área, não tendo percebido a sua importância para o dinamismo e 

crescimento da economia local. Ainda, assim, afirmou que está em fase de aprovação 

uma candidatura DLBC – defesa local de base comunitária - apresentada pela BEIRA 

DOURO – Associação de Desenvolvimento do Vale do Douro, admitindo que as verbas 

alocadas para esta vertente na dita candidatura estejam muito abaixo do necessário. 

Todavia, afirmou estar esperançado que, no âmbito do quadro comunitário, seja possível 

a aprovação de uma candidatura, eventualmente em parceria com entidades privadas, 

para obtenção dos fundos necessários à regeneração e requalificação urbanas. ====== 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

117 – 210/207/000 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU – “Concurso de 
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Matemática Mentes Brilhantes 2015” – Pedido de apoio financeiro ============= 

========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma informação, 

datada de 29 de abril, último, informando que a ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 

DE VISEU vai organizar a 12.ª edição do concurso referenciado em epígrafe, no qual irá 

participar um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, pelo 

que coloca à consideração a atribuição de um apoio financeiro para a sua realização. ---- 

----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, associar-se a esta iniciativa, 

atribuindo uma comparticipação de € 100,00 (cem euros), destinada a patrocinar um dos 

primeiros prémios deste concurso. ========================================= 

118 – 210/207/000 – FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

– Finalistas do Curso de Farmácia Biomédica – Pedido de colaboração ========= 

========== Oriundo da Senhora BEATRIZ LOPES, residente no Concelho de 

Moimenta da Beira e aluna da Faculdade referenciada em epígrafe, presente à reunião 

um requerimento, datado de 24 de abril, último, informando que durante o mês de maio 

se vai realizar a tradicional “Queima das Fitas 2015”, pelo que solicita a colaboração 

desta Câmara Municipal através da aquisição de um espaço publicitário no respetivo 

carro ou da atribuição de um donativo. ------------------------------------------------------------------ 

----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 
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cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de € 

25,00 (vinte e cinco euros), para os fins propostos. ============================ 

119 – 230/273/000 – CAMINHO AGRÍCOLA DOS COVAIS – Construção de muro de 

vedação de terreno - Proposta de indemnização ============================ 

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma proposta, datada 

de 29 de abril, último, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------- 

----- “Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A) A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, em sua reunião ordinária, realizada no dia 28 de 

abril de 1993, deliberou proceder à vedação em blocos do terreno utilizado para a construção do 

“Caminho Agrícola dos Covais”, na freguesia de Sarzedo, pertencente a José Maria Carriço Gomes, nas 

condições previstas no orçamento oportunamente apresentado. -------------------------------------------- 

----- B) Esta Câmara Municipal tem sido abordada pelo proprietário do terreno no sentido de dar 

cumprimento à referida deliberação, procedendo à respetiva vedação. ------------------------------------- 

----- C) Nos termos da informação elaborada pelos serviços da DPOUA, desta Câmara Municipal, o custo 

estimado para a realização dos trabalhos em causa é de € 11.474,34 (onze mil quatrocentos e setenta e 

quatro euros e trinta e quatro cêntimos). --------------------------------------------------------------------- 

----- Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Que a Câmara Municipal conceda uma indemnização ao proprietário do terreno, em substituição 

da obrigação de construir o referido muro, no valor de € 4.000,00 (quatro mil euros), ficando por este 

meio desonerada de qualquer outra obrigação relacionada com este assunto, podendo o proprietário 

utilizar o valor da indemnização como muito bem entender.” ----------------------------------------------- 

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

atribuindo uma indemnização ao Senhor JOSÉ MARIA CARRIÇO GOMES, no valor de € 
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4.000,00 (quatro mil euros), em substituição da obrigação de construir o muro de 

vedação do terreno, ficando, por este meio, este órgão desonerado de qualquer outra 

obrigação relacionada com este assunto. ==================================== 

02.02.04. TESOURARIA 

120 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 30, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 1.135.163,31 (um 

milhão, cento e trinta e cinco mil, cento e sessenta e três euros e trinta e um cêntimos), 

assim discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. € 1.026.355,84 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €    108.807,47 

   TOTAL: ………………………..€ 1.135.163,31 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS PARTICULARES” 

121 - 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 24 de março de 2014, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PROJETO DE 

ARQUTETURA DEFERIDO”, “PROJETO DE ARQUTETURA E ESPECIALIDADES 
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DEFERIDO” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências 

estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 25 de outubro de 2013, 

foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- JOÃO ACACIO ALMEIDA SANTOS, para construção de um muro de vedação com 

30m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Ponte de Peva, na União das 

Freguesias de Peva e Segões, a que se refere o Proc.º n.º 27.15. ------------------------------ 

PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO: ================================= 

----- ZÉLIA MARISA PROENÇA COSTA MENDES DOS SANTOS, para construção de 

um armazém agrícola, que pretende levar a efeito no lugar denominado Fragas, 

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 74.14. --------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO: ================ 

----- FERNANDO CASTRO DIAS, para reaprovação do projeto destinado à recuperação 

de um armazém / arrumos, sito no lugar denominado Quinta do Marmelal, freguesia de 

Rua, a que se refere o Proc.º n.º 90.11. ----------------------------------------------------------------- 

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

122 – 360/347/4.89 – LOTEAMENTOS URBANOS – Receção definitiva das obras de 

urbanização ========================================================= 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LDA, presente 

à reunião um pedido de receção definitiva das obras de urbanização do loteamento 
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urbano, sito no lugar denominado Nozedo, Freguesia de Leomil. -------------------------------- 

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

Vistoria n.º 02, datado de 24 de abril, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a receção definitiva das 

obras de urbanização, nos termos do referido auto de vistoria, e cancelar a respetiva 

garantia bancária. ===================================================== 

123 – 360/347/7.01 – LOTEAMENTOS URBANOS – Receção definitiva das obras de 

urbanização ========================================================= 

========== Oriundo da Firma ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA, presente à reunião um pedido de receção definitiva das obras de 

urbanização do loteamento urbano, sito no lugar denominado Poça Nova, Freguesia de 

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

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

Vistoria n.º 05, datado de 20 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a receção definitiva das 

obras de urbanização, nos termos do referido auto de vistoria, e cancelar a respetiva 

garantia bancária. ===================================================== 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 

========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente ata, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 57.º, da Lei n.º 

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

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

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

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

11H00. =============================================================  

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


