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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZASSEI S DO MÊS DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ================ ================ 

ACTA N.º 20/11 

========== Aos dezasseis dias do mês de Setembro do ano de dois mil e onze, 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 n.º 3, do art.º 84.º, da Lei n.º 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. ===================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  
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“Secção de Contabilidade” 

115 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO –  “Clube  Desportivo 

de Leomil” – Aquisição de uma viatura de 9 lugares  ========================= 

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro, destinado à aquisição de uma viatura de 

nove lugares, cujo orçamento é de € 12.000,00 (doze mil euros). ------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela Comissão de Análise de Candidaturas, que emitiu 

parecer no sentido da atribuição de uma comparticipação financeira da Câmara 

Municipal até ao montante de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros). ----------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/080701, onde, em 05 de 

Julho do corrente ano, existia um saldo disponível de € 40.461,00 (quarenta mil e quatrocentos e 

sessenta e um euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 

2.5.2., Código 03 e Projecto nº. 43/2011, onde, na mesma data existia um saldo disponível de € 

8.000,00 (oito mil euros).”------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Clube um 

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

116 – 210/200/200 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE I MÓVEIS – Taxa a aplicar 

no ano de 2012  ====================================================== 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 112.º, do Código 

do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 

Novembro, presente à reunião a Informação do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, n.º 18-2011/DEF/PF, datada de 13 do corrente mês, com o seguinte teor:   

----- “Considerando o disposto no nº 4, do artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

aprovado pelo Decreto-Lei 287/2003, de 12 e Novembro, os Municípios, mediante deliberação da 

Assembleia Municipal, deverão fixar a taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos nas 

alíneas b) e c) do nº 1, ou seja, de 0,4 a 0,7 % [Redacção dada pela Lei n.º 64/2008, de 5 de 

Dezembro] para os prédios urbanos e de 0,2 a 0,4 % [Redacção dada pela Lei n.º 64/2008, de 5 de 

Dezembro] para prédios urbanos avaliados, respectivamente. ----------------------------------------------- 

----- Adicionalmente, de acordo com o nº 8 do mesmo artigo, as deliberações da Assembleia Municipal, 

devem ser comunicadas à Direcção Geral dos Impostos, sob pena de serem aplicadas as taxas mínimas, 

até 30 de Novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelos factos, deverá esta Câmara tomar conhecimento e submeter a proposta à apreciação da 

Assembleia Municipal.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto nas 

alíneas b) e c), do n.º 1, do artigo 112.º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

manter as taxas actualmente em vigor, ou seja, de “0,7 para os prédios urbanos não 

avaliados” e de “0,3 para os prédios urbanos avaliados”, devendo este assunto ser 

submetido à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 4, do 

referido artigo 112.º, e alínea f), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

“Património” 
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117 – 130/151/700  - HABITAÇÃO SOCIAL – Bairro da F ormiga, em Moimenta da 

Beira , Casas n.ºs 3 e 22 - Rendas em atraso  =============================== 

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

05 de Agosto, último, exarada a folhas 69, ponto 064, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar aos Serviços Jurídicos para procederem a uma reavaliação deste 

assunto nos seus aspectos legais, contratuais e regulamentares, presente novamente à 

reunião o processo, acompanhado do Parecer do Gabinete Jurídico, nº. 28/2011, datado 

de 31 de Agosto, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica 

a fazer parte integrante, segundo o qual considera que não existe nenhuma disposição 

legal que impossibilite o arrendatário faltoso de pagar as rendas em atraso sob a forma 

de prestações mensais, desde que o senhorio esteja de acordo. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando o teor do parecer do Gabinete Jurídico, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento das rendas em atraso em dez 

prestações mensais, de igual valor e de forma sequencial. ----------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar os respectivos 

arrendatários que a falta de pagamento de uma das prestações, nos termos supra 

indicados, implica o pagamento integral imediato do valor em dívida. =============== 

118 – 130/151/200  - BALDIOS “TERRAS DE AQUILINO RI BEIRO”– Cedência de 

espaço e feitoria de projecto  ============================================ 

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

04 de Março, último, exarada a folhas 103, ponto 098, do livro de actas 142, em que foi 
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deliberado ceder o espaço em Soutosa, localizado na Praceta Aquilino Ribeiro, presente 

à reunião a  minuta do Protocolo de Cedência a celebrar entre a Câmara Municipal e a 

Associação “Baldios Terras de Aquilino Ribeiro”, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo baixe 

novamente ao Gabinete Jurídico para estudar a possibilidade de enquadrar a cedência 

do espaço em causa com recurso a outros mecanismos legais, designamente através de 

um contrato de direito de superfície. ======================================= 

 “Tesouraria” 

119 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 15, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 516.471,26 

(quinhentos e dezasseis mil, quatrocentos e setenta e um euros e vinte e seis cêntimos), 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €  418.875,91  

                            b) Dotações não Orçamentais............ €    97.595,35 

                           TOTAL……………...... €  516.471,26 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 

120 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS  JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Finan ceira – Alterações 

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

02 do corrente mês, exarada a folhas 115, ponto 108, deste livro de actas, presente à 

reunião a Proposta do Senhor Presidente, datada de 30 de Agosto, último, com o 

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

----- “Por deliberação de 22 de Outubro de 2008, a Câmara Municipal aprovou os critérios para a 

realização de protocolos de cooperação técnica e financeira entre a Câmara Municipal e as Juntas de 

Freguesia, mantendo-se em vigor até esta data. ------------------------------------------------------------- 

----- Os referidos critérios prevêem a existência de cindo escalões de receitas, que incluem FFF, CFCM 

(Complemento Financeiro Câmara Municipal) e Receitas Próprias, originando cinco limites para o valor 

elegível das candidaturas, sobre cada uma das quais incide uma percentagem de comparticipação. ----- 

----- Acontece que dois dos referidos escalões nunca terão sido utilizados, por nenhuma das freguesias 

possuir receitas contidas nos respectivos intervalos. Além do mais, a inclusão de receitas próprias na 

base para determinação do escalão em que a candidatura se incluirá pode revelar-se causadora de 

algumas dúvidas, ou exigir a apresentação de documentos de prestação de contas, ou de previsão de 

receitas, o que também nunca terá ocorrido. ----------------------------------------------------------------- 

----- Como forma de agilizar os procedimentos e adequar os protocolos à realidade das nossas 

freguesias e às suas necessidades proponho as seguintes alterações: -------------------------------------- 

----- 1. Que as receitas que entram na base para determinação do escalão em que a candidatura se 

incluirá sejam apenas o FFF e o CFCM. ------------------------------------------------------------------------ 

----- 2. Que sejam criados apenas três escalões, de acordo com o quadro que segue. -------------------- 

----- Montantes elegíveis e respectivas comparticipações em função dos valores das receitas FFF e CM - 

Total Receitas FFF e CM Valor elegível % Comparticipação Valor Máximo 

Até € 37.500,00  € 35.000,00 70% € 24.500,00 

Entre € 37.500,00 e € 50.000,00 € 60.000,00 60% € 36.000,00 

Superior a € 50.000,00 € 75.000,00 50% € 37.500,00 
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----- 3. Que seja considerada uma majoração de 10% para os projectos que incidam directamente na 

melhoria das condições dos equipamentos ou infra-estruturas relacionadas com a produção de bens e 

serviços transaccionáveis. Apoio directo à economia – ex. Pavimentação de caminhos agrícolas. Esta 

majoração pode representar, à escolha da Junta de Freguesia, uma das seguintes opções: --------------- 

----- a) Um aumento no valor máximo elegível, mantendo-se a percentagem de comparticipação ou;---- 

----- b) Um aumento de 10% no valor máximo de comparticipação, mantendo-se o valor máximo 

elegível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Que cada Freguesia possa optar por um valor de investimento contido no escalão 

imediatamente inferior, obtendo a percentagem de comparticipação prevista para o escalão pelo qual 

optou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 5. Que sejam mantidas todas as restantes condições e procedimentos em vigor.” ------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao 

Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira, propostas pelo Senhor Presidente da 

Câmara, devendo este assunto ser submetido à Assembleia Municipal, nos termos e 

para efeitos do disposto no artigo 66.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ======== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e 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 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 
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seguir se identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PROJECTO DE 

ARQUTECTURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO”, “PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES 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. --------------------------------------------------------- 

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

----- JOSÉ MANUEL MARTINS MORAIS, para ocupação da via pública, com uma Grua e 

materiais, em 6m2, na Rua Bento de Moura, nº. 6, em Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 116.11. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- DANIEL FILIPE FERREIRA, para construção de uma habitação unifamiliar, que está 

a levar a efeito no lugar denominado Val de Aldeia, na localidade de Arcas, Freguesia de 

Sever, a que se refere o Proc.º n.º 325.07. ------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS:  =========================== 

----- VITORINO AMARO DA SILVA, para alteração ao projecto de construção de um 

edifício destinado a arrumos, sito no lugar denominado Calçada, na Freguesia de Ariz, a 

que se refere o Proc.º n.º 57.07; --------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO JOSÉ DE JESUS FERREIRA, para reconstrução de um anexo, sito na 

Rua do Vale, Freguesia de Segões, a que se refere o Proc.º n.º 88/10; ------------------------ 

----- MARIA CELESTE DOS SANTOS FONSECA GOMES, para reconstrução de uma 
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habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Forno, na Freguesia de Cabaços, a que 

se refere o Proc.º n.º 9.11. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

========== O Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 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 do assunto a que se refere o ponto seguinte 

estar relacionado com a decisão de rejeição por si proferida. ===================== 

122 – 360/336/19.10 – OBRAS PARTICULARES – Comunica ção prévia – Construção 

de uma piscina - Recurso  ============================================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu rejeitar a comunicação prévia, 

apresentada pelo Senhor ARMANDO DOS SANTOS FERNANDES, para construção de 

um piscina, que pretende levar a efeito no lugar denominado Andinhos, lote nº. 5, do 

loteamento a que se refere o alvará nº. 2/94, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente 

à reunião o referido processo, acompanhado de um pedido de recurso à Câmara 

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

integrante, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 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 OBRAS 
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PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 111-SV/DOP/2011, de 24 de 

Agosto, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

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

DELIBERAÇÃO : Dada a omissão no regulamento do loteamento e a existência de 

casos similares nos lotes adjacentes, a Câmara deliberou, por unanimidade, dar 

provimento ao recurso apresentado e informar o requerente que deve proceder à 

autoliquidação das taxas. =============================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, regressou à reunião. ============================================ 

123 – 360/338/61.11 – OBRAS PARTICULARES – Construç ão de um pavilhão para 

avicultura – Projectos de especialidades ================================== 

========== Oriundos da Senhora DORA PATRICIA MARTNS PEREIRA, presentes à 

reunião os projectos de especialidades referentes à construção de um pavilhão para 

avicultura, que pretende levar a efeito no lugar denominado Portela, na Freguesia de 

Peva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 266-RJ/DOP/2011, de 14 do 

corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão.  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 
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especialidades, e emitir a licença de construção, devendo a requerente apresentar, até 

ao acto de emissão da autorização de utilização, o parecer favorável da entidade 

coordenadora da actividade pecuária. ====================================== 

124 – 360/338/112.11 – OBRAS PARTICULARES – Constru ção de um muro de 

suporte e de vedação com a via pública =================================== 

========== Oriundo do Senhor DANIEL NATÁRIO DO NASCIMENTO, presente à 

reunião um pedido para construção de um muro de vedação, com 170m, que pretende 

levar a efeito na Rua Principal, na localidade de Granja dos Oleiros, freguesia de Rua, 

assim como a isenção do pagamento de taxas para realização desta operação 

urbanística. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 13-LS/DOP/2011, de 19 de Agosto, 

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

integrante. =========================================================== 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo baixe ao 

Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, para se 

deslocar ao local e informar a Câmara. ===================================== 

125 – 360/991/76.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo da Senhora IDALINA DE JESUS PINHEIRO REBELO e Outros, 

presente à reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante 
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da partilha de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 

de Agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal - AUGI. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 269-RJ/DOP/2011, datada de 15 

do corrente mês, emitindo parecer favorável. ---------------------------------------------------------- 

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

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

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 

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

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 

 

 


