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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM OITO DE JANEIRO DO ANO DE 

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

ACTA N.º 01/10 

========== Aos oito dias do mês de Janeiro 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. ===================================== 

02. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
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“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

193 – 120/131/107 – 120/131/283 - PARTICIPAÇÕES DE INCIDENTES OCORRIDOS 

NO GABINETE JURÍDICO – Ordenação de inquéritos ======================== 

========== No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara Municipal, em 

sua reunião ordinária, realizada em 23 de Dezembro, último, exaradas a folhas 187 e 

188, pontos 175 e 176, deste livro de actas, em que foi deliberado instaurar dois 

inquéritos, para avaliação de eventuais factos ocorridos no Gabinete Jurídico no 

passado dia 2 de Dezembro de 2009, presentes novamente à reunião os referidos 

processos, acompanhados da informação nº. 92/DA/09, datada de 24 do mesmo mês, 

do Chefe de DIVISÃO ADMINISTRATIVA, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que a ordenação dos referidos 

processos de inquérito compete ao dirigente máximo dos serviços, nos termos do 

disposto no artigo 66º., do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores da Administração 

Pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar as deliberações 

anteriormente tomadas sobre este assunto. ================================== 

194 – 110/114/000 – 360/347/01.99 – LOTEAMENTO URBANOS PARTICULARES – 

Recurso contencioso de anulação nº. 213/2003 ============================= 

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

reunião ordinária, realizada em 03 de Maio de 2005, exarada a folhas 235, ponto 216, do 

livro de actas 108, em que foi deliberado remeter ao TAC de Coimbra a contestação 



 FlFlFlFl.205 
____________ 

 

____________ 

10.01.08 

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 

                                                                   

 

relativamente ao recurso contencioso de anulação nº. 213/03, e após recepção da 

sentença proferida pelo referido Tribunal, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado do Parecer do Gabinete Jurídico nº. 19/09, datado de 09 de Dezembro de 

2009, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, segundo o qual, e pelas razões ali descritas, é de entendimento que não há 

lugar a qualquer outra diligência nos termos processuais. ----------------------------------------- 

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

aguardar o desenvolvimento dos ulteriores trâmites deste processo. ===============  

195 – 380/995/000 – CEFA – CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA – 

Inscrições para a 18ª. Edição dos Cursos  de Formação de Polícia Municipal 

(agentes ) Grupo B =================================================== 

========== Oriundo do CEFA – CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

AUTÁRQUICA, presente à reunião o ofício com referência nº. 04737, datado de 30 de 

Dezembro, último, a informar que se encontram abertas as inscrições para a “18ª. 

Edição dos Cursos de Formação de Polícia Municipal (agentes) Grupo B”, que terá início 

no dia 18 de Março do corrente ano. --------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma prestou a 

informação nº. 01/FISC, datada de 05 do corrente mês, do seguinte teor: --------------------- 

----- “Atento o despacho de V.Exª, Sr. Presidente, datado de 2010-01-04 e aposto no ofício n.º 04737, 

datado de 30-12-2009, oriundo do C.E.F.A (Centro de Estudos e Formação Autárquica), cumpre-me 

informar o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Está o signatário interessado em frequentar o curso da Policia Municipal, constante do ofício acima 



 FlFlFlFl.206 
____________ 

 

____________ 

10.01.08 

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 

                                                                   

 

referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De salientar que, este curso será uma mais valia para Fiscalização Municipal, pois, trará mais 

conhecimentos ao nível da relações com o público e resolução de conflitos, defesa do consumidor, 

saúde pública, protecção do património, direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, etc. --------------- 

----- De salientar ainda que, o facto de o signatário vir a frequentar este curso, permite-lhe a entrada 

directa na carreira da Policia Municipal, se a Ex.ma Câmara, a vier a instituir neste Município.” ---------- 

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

a frequência do referido curso de formação, assumindo o respectivo encargo. ======== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 “Secção de Património e Aprovisionamento” 

196 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – LOJA N.º 1 

– Transferência da titularidade do arrendamento =========================== 

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

reunião ordinária, realizada em 13 de Novembro de 2009, exarada a folhas 110, ponto 

104, deste livro de actas, em que foi deliberado adjudicar por ajuste directo, à Senhora 

MARIA AUGUSTA SILVA SANTOS, o arrendamento da loja n.º 1 do Mercado Municipal 

de Moimenta da Beira, presente à reunião a Informação n.º NAJUR/01/2010, da 

SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO, datada de 04 do corrente mês, 

dando conta que o regulamento é omisso relativamente à pretensão formulada pela 

referida adjudicatária, que solicitou a transferência da titularidade do arrendamento para 

o seu marido, Senhor ERNESTO ALCINO E SILVA SANTOS, pelo que cabe à Câmara 

Municipal a decisão sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a mudança de 

titularidade do arrendamento da referida loja, nos termos requeridos. ============== 

197 – 130/151/700 – BAIRRO SOCIAL DA FORMIGA – CASA N.º 7 – PAGAMENTO 

DE RENDAS EM ATRASO ============================================== 

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

presente à reunião a Informação n.º NAJUR/02/2010, datada de 04 do corrente mês, que 

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

dando conta que, pelas razões ali descritas, caberá à Câmara Municipal decidir da 

retroactividade, com efeitos a partir de 9 de Março de 2009, do pagamento da renda da 

referida habitação social. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

que o novo valor da renda, no montante de € 58,00 (cinquenta e oito euros), seja pago 

com início em 9 de Março de 2009. ======================================== 

 “Tesouraria” 

198 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 07, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 222. 021,58 (duzentos 

e vinte e dois mil, vinte e um euros e cinquenta e oito cêntimos), assim discriminado: ---- 

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €  109.343,37  

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €  112.678,21 

                                                                               TOTAL ....... €  222.021,58 
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03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

199 - 310/302/025 - CONSTRUÇÃO DO CAMINHO RURAL ALVITE – SEVER – Auto 

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

========== Oriundo da Comissão, constituída pelo Técnico Superior, Engenheiro Civil, 

JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, como representante desta Câmara, e pelo 

Senhor DANIEL FERNANDES LOURENÇO, como representante da firma MONTALVIA 

CONSTRUTORA, SA, presente à reunião o auto de recepção provisória, datado de 6 de 

Outubro de 2009, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, segundo o qual 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 3 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. ============================================= 

200 - 310/302/028 - CONSTRUÇÃO DO CAMINHO RURAL SOUTOSA - S. MARTINHO 

- Auto de recepção provisória =========================================== 
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========== Oriundo da Comissão, constituída pelo Técnico Superior, Engenheiro Civil, 

JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, como representante desta Câmara, e pelo 

Senhor DANIEL FERNANDES LOURENÇO, como representante da firma MONTALVIA 

CONSTRUTORA, SA, presente à reunião o auto de recepção provisória, datado de 6 de 

Outubro de 2009, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, segundo o qual 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 3 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. ============================================= 

201 - 310/302/176 - CONSOLIDAÇÃO FUNCIONAL DE ARRUAMENTOS URBANOS - 

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

========== Oriundo da Comissão, constituída pelo Técnico Superior, Engenheiro Civil, 

JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, como representante desta Câmara, e pelo 

Senhor DANIEL FERNANDES LOURENÇO, como representante da firma MONTALVIA 

CONSTRUTORA, SA, presente à reunião o auto de recepção provisória, datado de 27 

de Outubro de 2009, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 
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fazer parte integrante, segundo o qual 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 9 de Outubro 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. ============================================= 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

202 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Minuta do contrato adicional – Aprovação ============= 

========== Oriundo da Técnica Superior ANA PAULA CARVALHO SOARES 

COUTINHO, presente à reunião uma informação, datada de 24 de Novembro, último, 

com o seguinte teor: “Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Ex.ª do seguinte: -------

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE MOIMENTA DA BEIRA ---------------------- 

----- Em reunião ordinária realizada em 07/10/2009, foi deliberado “aprovar trabalhos a mais, no 

montante de € 141.933,10 (cento e quarenta e um mil, novecentos e trinta e três euros e dez 

cêntimos), formalizando-os através de contrato adicional, que deve ser remetido ao Tribunal de Contas, 

nos termos e para os efeitos do disposto na Resolução n.º 96/2006”. -------------------------------------- 

----- No dia 12 de Outubro de 2009, através do ofício n.º 4995, foi notificado o Consórcio Santana & 

C.ª, SA e Conduril, SA, da respectiva adjudicação, bem como lhes foi enviado a minuta do TERCEIRO 

CONTRATO ADICIONAL para se pronunciarem sobre a mesma. --------------------------------------------- 
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----- Não se verificou quaisquer reclamação sobre a respectiva minuta e foram apresentadas duas 

garantias bancárias, bem como todos os documentos necessários para a outorga do contrato adicional 

em causa, os da firma Santana em 23 de Outubro e os documentos da firma Conduril foram 

apresentados em 2 de Novembro do corrente ano. ----------------------------------------------------------- 

----- De acordo com o art.º 116.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a minuta do contrato está 

sujeita à aprovação da entidade competente para autorizar a despesa, não se encontrando a mesma 

ainda aprovada pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que o contrato deverá ser celebrado no prazo de 30 dias contados da data da 

prestação da caução, conforme disposto no art.º 115, do DL 59/99”. ... ------------------------------------ 

---------- A referida informação vem acompanhada da minuta do referido contrato 

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

integrante, com vista à sua aprovação, nos termos do disposto do artigo 116º., do 

Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta do 

contrato adicional. ===================================================== 

203 - 310/302/435 - INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA, DE ESGOTOS E DE ELECTRICIDADE EM VÁRIOS LOCAIS DO 

CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA – Auto de recepção provisória =========== 

========== Oriundo da Comissão, constituída pelo Técnico Superior, Engenheiro Civil, 

JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, como representante desta Câmara, e pelo 

Senhor MANUEL BAPTISTA GOMES, como representante da firma MANUEL 

BAPTISTA GOMES – SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, presente à reunião o auto de 

recepção provisória, datado de 14 de Outubro de 2009, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual 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 19 de Agosto 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. ============================================= 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

204 – 310/302/432 – ELABORAÇÃO DO(S) PROJECTO(S) DA 6.ª FASE DO PARQUE 

INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA” - Libertação da Caução =============== 

========== Oriundo da Técnica Superior, CRISTINA DO CÉU RODRIGUES 

ROSÁRIO, presente à reunião a informação N.º 01-CCRR/DEPE/2009, de 28 de 

Setembro de 2009, com o seguinte teor: ---------------------------------------------------------------- 

----- “A presente informação surge perante o pedido de libertação de caução da firma JORGE RIBEIRO 

TORRES, adjudicatária da “ELABORAÇÃO DO (S) PROJECTO (S) DA 6.ª FASE DO PARQUE INDUSTRIAL 

DE MOIMENTA DA BEIRA”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste sentido, informa-se que a adjudicação acima referenciada, teve como base a abertura de 

CONCURSO PÚBLICO, nos termos do Capítulo IV, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. ------------ 

----- Neste momento, decorrido um período superior a 30 dias desde a data em que se efectivou o 
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referido fornecimento, e de acordo com o estipulado no ponto 1, do art.º 71.º, do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de Junho, estão reunidas as condições para que possa ser liberada a caução prestada 

inicialmente pela adjudicatária.” ------------------------------------------------------------------------------- 

----- A referida informação traz inserto um Parecer, do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS 

E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, do seguinte teor: ---------------------------------------------- 

----- ”Concordo, tendo sido cumpridas todas as obrigações contratuais”. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, que o 

assunto baixe à DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, para 

accionar todos os procedimentos legais que conduzem ao efectivo cancelamento da 

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

205 – 310/308/000 - EDP – Obras efectuadas e a efectuar no Município de Moimenta 

da Beira ============================================================ 

========== Oriundo da EDP, Distribuição – Energia, S.A., presente à reunião um 

oficio, datado de 17 de Novembro de 2009, a informar das obras efectuadas no 

Município de Moimenta da Beira, no 3.º trimestre do mesmo ano, bem como das obras 

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

----- O referido processo vem acompanhado da informação do Técnico Superior, RUI 

PEDRO LOPES CARDOSO, N.º 64-RC/DEPE/2009, de 26 de Novembro de 2009, com 

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

-----“A presente informação surge em consequência da comunicação efectuada pela EDP Distribuição, a 

este Município, com a ref. Carta 586/09/DRCM, datada de 17-11-2009, dando a conhecer as obras 

efectuadas, e em curso, no concelho de Moimenta da Beira.------------------------------------------------- 

----- De acordo com o Artigo 16º do Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Eléctrica em 
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B.T., celebrado entra a EDP Distribuição e este Município, a EDP deverá inserir nos seus planos de 

actividades, as solicitações que lhe forem apresentadas pela Câmara, planos esses que nos são 

apresentados trimestralmente. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- As obras solicitadas, apenas poderão ser executadas pelos serviços da EDP após o pagamento dos 

encargos respeitantes ao Município. --------------------------------------------------------------------------- 

----- No que diz respeito à presente comunicação, cumpre-me informar que: ------------------------------ 

----- 1) No que às “Obras Executadas” diz respeito, salvo melhor opinião, entende-se que todas as 

intervenções enumeradas são resultantes das mais variadas solicitações provenientes de cidadãos, 

empresas ou entidades particulares; --------------------------------------------------------------------------- 

----- 2) Relativamente às “Obras em Curso”, de todas as referidas, apenas 3 delas ocorrem em 

consequência de solicitações desta Câmara Municipal. Neste capítulo, poder-se-á afirmar que, neste 

momento, até já se encontram executadas”. ------------------------------------------------------------------ 

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

206 - 380/382/000 - TOPONÍMIA – Alto de Fornos – Freguesia de Moimenta da Beira  

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

reunião ordinária, realizada em 11 de Novembro de 2009, exarada a folhas 113 e 114, 

ponto 108, deste livro de actas, em que foi deliberado solicitar ao novo executivo da 

Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, a emissão de um parecer, sobre a toponímia 

a adoptar para o referido local, presente à reunião um oficio desta Autarquia, com o 

número 594/JF, datado de 16 de Dezembro do mesmo ano, a informar que é de opinião 

que deverão ser dadas às referidas artérias os nomes de RUA A, RUA B e RUA C. ------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, acolher a sugestão da Junta de 

Freguesia de Moimenta da Beira, devendo a DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO implementar os procedimentos que conduzam à sua 
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efectiva identificação e sinalização, nos termos do Regulamento de Toponímia, em vigor.  

207 - 610/603/000 - ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FLORESTAL – Acções de 

arborização e rearborização ============================================ 

========== Oriundas do Técnico Superior, EDUARDO CARVALHO SEIXAS, 

presentes à reunião as informações nºs 31-ES/DEPE/2009 e 36-ES/DEPE/2009, 

datadas de 11 de Novembro e 30 de Dezembro, de 2009, respectivamente, com o 

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

Informação nº 31-ES/DEPE/2009: “A presente informação surge no seguimento da publicação do 

Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de Setembro. --------------------------------------------------------------- 

----- O Referido Decreto-Lei, aprova o CÓDIGO FLORESTAL, revogando por isso a legislação que 

actualmente regula o sector florestal. ------------------------------------------------------------------------- 

----- O Código Florestal aprovado vai regular a política florestal, o planeamento florestal, a gestão dos 

espaços florestais, o regime florestal, a protecção do património silvícola, a valorização dos recursos 

florestais, os instrumentos de fomento da política florestal, técnicos e entidades credenciadas, órgãos 

de consulta, os sistemas de informação florestal, as contra-ordenações florestais e processo e as 

disposições transitórias e finais. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a arborização e rearborização com espécies de rápido crescimento, o código 

florestal altera a forma de actuação dos municípios, pois no nº 3 do artigo 24º (arborização e 

rearborização com espécies de rápido crescimento), refere que: “A autorização das acções que 

envolvam áreas inferiores a 10ha é da competência das câmaras municipais”. ----------------------------- 

----- Com a legislação actualmente em vigor, a Câmara Municipal, apenas poderia licenciar as 

mobilizações do solo para fins não agrícolas, ao abrigo do Decreto-Lei 139/89, sendo o 

licenciamento/autorização das plantações da responsabilidade da Autoridade Florestal Nacional. --------- 

----- Com a entrada em vigor do Código Florestal a câmara municipal passará a licenciar/autorizar as 
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acções de arborização e rearborização até 10 ha, sendo apenas necessário para isso autorização prévia 

do ICNB I.P., em caso das plantações se localizarem em áreas protegidas (Rede Natura).----------------- 

-----O código florestal entra em vigor a partir do dia 24 de Dezembro de 2009.”--------------------------- 

IIIInformação nº 36-ES/DEPE/2009: “A presente informação surge no seguimento da publicação da 

Lei n.º 116/2009, de 23 de Dezembro, que prorroga por 360 dias o prazo de entrada em vigor do 

Decreto-Lei nº 254/2009, de 24 de Setembro, que, no uso da autorização concedida pela Lei n.º 

36/2009, de 20 de Julho, aprova o Código Florestal. --------------------------------------------------------- 

----- A Lei 116/2009 de 23 de Dezembro, entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação (24 de 

Dezembro) e produz efeitos a partir do mesmo da entrada em vigor do Decreto-Lei 254/2009, de 24 de 

Setembro, ou seja no mesmo dia da entrada em vigor. ------------------------------------------------------ 

----- Assim em função do atrás exposto, julgo que a minha informação nº 31-ES/DEPE/2009 de 

11/11/2009, deve ser considerada sem efeito, pois informava da entrada em vigor do CÓDIGO 

FLORESTAL, e que com a publicação da Lei 116/2009 de 23 de Setembro, prorrogou o prazo. ----------- 

-----Tendo em consideração que o Código Florestal não entra em vigor, mantêm-se toda a actual 

legislação que regula o sector florestal.”----------------------------------------------------------------------- 

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

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

208 - 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, 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 
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18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a seguir se 

identificam, ”PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROCESSOS SIMPLES 

DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA 

DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências 

estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 04 de Novembro de 2009, 

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

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

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ===================================== 

----- ADOLFO PEREIRA CARDOSO, para construção de arrumos agrícolas, com 45m2, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Castelo, na Freguesia de Caria, a que 

se refere o Proc.º n.º 222.09;-------------------------------------------------------------------------------- 

----- LEANDRO FERREIRA MOUTINHO, para construção de arrumos agrícolas, com 50 

m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado Valado, na Freguesia de Cabaços, 

a que se refere o Proc.º n.º 226.09. ----------------------------------------------------------------------- 

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

----- JOSÉ DIAS, para construção de um muro de vedação com 14m, que pretende levar 

a efeito na Rua da Tapada, na localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria, a que 

se refere o Proc.º n.º 221.09, devendo o requerente solicitar o alinhamento do respectivo 

muro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- BELMIRO DIAS SARAMAGO, para alteração de uma habitação para arrumos / 
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garagem, sita no lugar denominado Corgo, na Freguesia de Ariz, a que se refere o 

Proc.º n.º 25.09; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- MARIA FERNANDA PINTO, para construção de um muro de vedação, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado Lage dos Fins, nesta Vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Procº. nº. 174.09; ------------------------------------------------------------------------- 

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

209 – 360/338/510.00 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar – Telas Finais ============================================== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO CARLOS TRINDADE PAIS, residente na 

Freguesia de Leomil, presente à reunião as telas finais referentes ao projecto para 

construção de uma habitação unifamiliar, que levou a efeito no Lugar denominado “Poça 

Nova” ou “Tapadinha”, Lote nº. 7 do loteamento a que se refere o alvará nº. 03/97, nesta 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 271-

RJ/DPOM/2009, datada de 14 de Dezembro, 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 
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13 de Novembro de 2009, aprovar as referidas telas finais. ====================== 

210 – 360/338/398.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Especialidades ==== 

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

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

interessado da Firma MOIMENTALFER – SERRALHARIA CIVIL, LDA, com sede no 

Parque Industrial, nesta Vila de Moimenta da Beira, relativamente à necessidade de 

compatibilizar o projecto de especialidades que apresentou nesta Câmara com o 

projecto existente no Ministério da Economia e da Inovação, presente à reunião o 

referido processo, acompanhado dos elementos solicitados, requerendo, pelos motivos 

ali descritos, o deferimento da pretensão. --------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 287-

RJ/DPOM/2009, datada de 31 de Dezembro, último, em que, pelos motivos ali descritos, 

emite parecer favorável à pretensão, na condição da firma requerente cumprir o parecer 

técnico emitido pelo Ministério da Economia e da Inovação. -------------------------------------- 

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. ================================================== 



 FlFlFlFl.220 
____________ 

 

____________ 

10.01.08 

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 

                                                                   

 

211 – 360/338/40.09– OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar - Projecto de Engenharia de Especialidades ====================== 

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

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

interessado do Senhor ADRIANO DE JESUS VEIGA, relativamente  ao projecto de 

engenharia de especialidade para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Lage do Pestana, na localidade de Beira 

Valente, Freguesia de Leomil, presente à reunião o referido processo, acompanhado dos 

elementos solicitados, em que pelos motivos ali descritos requer o deferimento da 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 286-

RJ/DPOM/2009, datada de 31 de Dezembro, 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 engenharia de especialidades e emitir a 

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 
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“Educação” 

212 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 1º. Ciclo do Ensino Básico - 

Atribuição de Auxílios Económicos 2009/2010 -– Reclamação ================= 

========== No seguimento das deliberações tomadas em reunião ordinária, realizada 

em 27 de Novembro de 2009, exarada a folhas 159, pontos 154 e 155, deste livro de 

actas, em que foi deliberado incumbir a Vereadora, em Regime de Tempo Inteiro, 

ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, de informar com maior pormenor a 

situação sócio-económica dos agregados familiares, presentes novamente à reunião os 

referidos processos, acompanhados da Informação, da referida Vereadora, datada de 23 

de Dezembro de 2009, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

1. Manter a deliberação anteriormente tomada, em reunião ordinária realizada em 27 de 

Novembro de 2009, exarada a folhas 160, ponto 155, deste livro de actas, no que 

respeita à reclamação apresentada por ARNALDINA JESUS SANTOS MATOS, ou seja, 

atribuir o escalão “A” aos alunos nela referenciados; ------------------------------------------------ 

2. Atribuir o escalão “A ” à aluna a que se reporta a reclamação apresentada por MARIA 

LUZIA PEREIRA SEQUEIRA. ============================================  

213 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Ensino Pré-Escolar – Atribuição 

de Auxílios Económicos no ano escolar 2009/2010 ========================== 

========== Oriunda da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, presente à 
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reunião a seguinte Informação n.º 66, datada de 15 de Dezembro de 2009, que vem 

acompanhada do respectivo quadro de encargos financeiros: ------------------------------------ 

----- “Após contacto com o Agrupamento de Escolas, confirma-se que a aluna Inês Filipa Pinto Geraldes 

foi transferida em 02/11/09 para a EB.1 de Leomil. Junto se anexa o quadro referente aos encargos 

financeiros no período de Janeiro a Junho de 2010 ”. -------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Chefe da referida DIVISÃO, obteve-se o seguinte parecer: 

“Esta situação enquadra-se no disposto no nº. 3, do artigo 6º., do Regulamento de Atribuição de 

Auxílios Económicos”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

onde, em 05 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 47.423,35 (quarenta e sete mil 

quatrocentos e vinte e três euros e trinta e cinco cêntimos).”------------------------------------------------ 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à aluna em causa os auxílios económicos 

de acordo com o escalão “B”. ============================================ 

214 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 1º. Ciclo Ensino Básico – 

Atribuição de Auxílios Económicos no ano escolar 2009/2010 ================= 

========== Oriunda da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, presente à 

reunião a Informação n.º 66/A, datada de 15 de Dezembro de 2009, que vem 

acompanhada do respectivo quadro de encargos financeiros: ------------------------------------ 

----- “Após diligências efectuadas, constata-se que os progenitores da educanda Fabiana Morais 

Martinho a frequentar o 3º. Ano na EB1 de Moimenta da Beira, se encontram desempregados. Junto se 

anexa o quadro referente aos encargos financeiros no período de Janeiro a Junho de 2010”. ------------- 
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----- Submetido o assunto à Chefe da referida Divisão, obteve-se o seguinte parecer: 

“Apesar de omisso no Regulamento de Atribuição de Auxílios Económicos, encontra-se previsto no nº. 

4, do artigo 8º., do Despacho nº. 18987/2009, que regula as condições de aplicação das medidas de 

acção social escolar, da responsabilidade do Ministério da Educação e Municípios. Menciona este artigo 

que poderá haver reposicionamento em escalão de apoio de auxílios económicos, sempre que haja 

reavaliação do escalão de rendimentos. Da mesma forma, o nº. 5, do artigo 7º., do mesmo diploma, 

menciona que os alunos oriundos de agregados familiares posicionados de acordo com as regras 

previstas no artigo anterior, no escalão de apoio B, em que um dos progenitores se encontre em 

situação de desemprego involuntário há 3 ou mais meses são, sem prejuízo dos requisitos de prova 

exigidos, reposicionados no escalão de apoio A, enquanto durar esta situação ”. -------------------------- 

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

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

onde, em 05 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 47.500,00 (quarenta e sete mil e 

quinhentos euros).”--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à aluna em causa os auxílios económicos 

de acordo com o escalão “B”. ============================================ 

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

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

11H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


