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ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO REALIZADA EM QUATRO DE NOVEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E NOVE, NOS TERMOS DO ARTIGO 61.º, DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE 

SETEMBRO ========================================================= 

ACTA Nº. 22/09 

========== Aos quatro dias do mês de Novembro do ano de dois mil e nove, 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, nos termos e para efeitos do disposto no 

artº. 61º., da referida Lei 169/99, realizarem a primeira reunião desta Câmara Municipal 

a qual, através dos ofícios 5522, 5523, 5524, 5525, 5526 e 5527, datados de 02 do 

corrente mês, havia sido convocada, a fim de analisar e deliberar sobre os assuntos 

adiante descritos. ===================================================== 

ABERTURA DA REUNIÃO ==============================================  

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

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

========== O Senhor Presidente da Câmara deu as boas vindas a todos os membros 

da Coligação PSD/PP, fazendo votos que as reuniões do Executivo ocorram com a 

maior cordialidade e responsabilidade, afirmando que todos terão liberdade para 

exprimir os seus pontos de vista, com vista à prossecução do interesse público. ------------ 

----- No uso da palavra, os Vereadores da Coligação PPD/PSD e CDS/PP, 

cumprimentaram formalmente o Senhor Presidente bem como todos os restantes 

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, pela vitória alcançada no último acto eleitoral 

“Autárquicas 2009”, e formularam votos das maiores felicidades para o novo Executivo 

agora constituído, e do qual fazem parte integrante enquanto membros eleitos, 

manifestando a vontade de nele participar de forma construtiva, responsável e leal, 

tendo como referência o principio da legalidade, o direito à participação na vida pública e 

a defesa dos superiores interesses públicos do Município. ----------------------------------------

----- A propósito, o Vereador Coligação PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, ditou para 

a acta a seguinte declaração, com a qual se solidarizou o Vereador da mesma 

coligação, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA: ------------------------------------------------------ 

----- “Quero dirigir as minhas saudações e cumprimentos ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Sr. José Eduardo Lopes Ferreira, e à sua Equipa de Vereadores, a quem felicito pela sua eleição e a 

quem desejo as maiores felicidades neste novo ciclo de governação, que hoje se abre, pois o vosso 

sucesso será também o sucesso de todos nós – concelho de Moimenta da Beira. -------------------------- 

----- Espero que se sintam tão realizados e felizes a desempenhar a vossa missão como eu, 

pessoalmente, me senti, ao longo dos mandatos em que integrei a Assembleia e o Executivo Municipal.  
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----- Saúdo e cumprimento, ainda, os meus companheiros da Vereação, a quem peço verdadeiro 

espírito de cooperação e de missão, empenho e paixão na entrega à causa pública, e humildade para 

reconhecermos o nosso papel na bancada da Oposição, lembrando-lhes que: ------------------------------ 

OPOSIÇÃO NÃO DEVE SER A POSIÇÃO DO CONTRA - OPOSIÇÃO DEVE SER, ANTES, A POSIÇÃO DA 

ALTERNATIVA - OPOSIÇÃO NÃO DEVE SER PARTE DO PROBLEMA - OPOSIÇÃO DEVE SER, ANTES, 

PARTE DA SOLUÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Temos consciência de que esta missão não será fácil, tendo em conta os enormes desafios que se 

colocam ao Município, nos anos mais próximos, mas estou certo que o Senhor Presidente da Câmara e 

a sua Equipa, e nós Vereadores estaremos à altura das exigências e das responsabilidades, para que 

fomos mandatados. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pela nossa parte, tudo faremos para que não lhes faltem condições de governabilidade, nem boas 

razões para serem bem sucedidos, pois estamos conscientes de que, tal como no Executivo, também 

neste papel de Oposição, se exige elevado sentido de responsabilidade, de bom senso e de enorme 

tolerância, pelo que, quero transmitir-lhes a nossa confiança e o nosso propósito de virmos a ser uma 

oposição responsável, construtiva e cooperante, que colocará acima de tudo os superiores interesses do 

concelho e das suas gentes, por forma a que Moimenta da Beira continue na senda do progresso e do 

desenvolvimento, e a afirmar-se no contexto regional, reforçando a sua centralidade e lutando por um 

estatuto superior, que reconhecidamente vem merecendo, já há algum tempo. --------------------------- 

----- Queremos continuar a participar e a contribuir activamente no processo de crescimento e de 

desenvolvimento do nosso concelho, porém não contem connosco para a prática de actos ilegais ou de 

opções contrárias à vontade e expectativas das populações. ------------------------------------------------ 

----- Não prescindiremos, pois, de ser uma Oposição atenta e vigilante, em todas as áreas da 

governação, com destaque especial para: --------------------------------------------------------------------- 

1. Gestão Económica, Financeira e Orçamental; ---------------------------------------------------- 

2. Gestão das Obras Municipais; ---------------------------------------------------------------------- 

3. Ambiente, Ordenamento do Território e Gestão Urbanística; ----------------------------------- 
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4. Gestão de Recursos Humanos e Modernização Administrativa; -------------------------------- 

5. Políticas Sociais, Educativas, Culturais e Desportivas. ------------------------------------------ 

----- Por fim, saiba, Senhor Presidente da Câmara Municipal, que pode contar connosco para 

trabalharmos em prol do desenvolvimento do concelho e com a nossa disponibilidade para assumirmos 

competências e responsabilidades que, eventualmente, nos venham a ser distribuídas e confiadas, que 

procuraremos cumprir com todo o empenho, dedicação e lealdade com que sempre encarámos esta 

missão de governar a Autarquia”. ============================================= 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

083 - 020/001/000 - CARGOS POLÍTICOS – Controlo público da riqueza – Tomada 

de conhecimento ===================================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na Lei nº. 4/83, de 2 de Abril, na 

redacção dada pela Lei n.º 25/95, de 18 de Agosto, o Senhor Presidente alertou os 

actuais membros do Executivo para a necessidade de darem cumprimento às 

disposições legais ali referidas, sobretudo no que se refere às disposições contidas nos 

artigos 1º., 2º. e 3º., pelo que, e para o efeito, foram distribuídas fotocópias das referidas 

leis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

084 - 020/001/000 - CARGOS POLÍTICOS – Regime jurídico de incompatibilidades e 

impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos – Tomada 

de conhecimento ===================================================== 

========== Para efeitos do disposto nos artigos 1º., 4º. e 6º.,  da Lei nº. 64/93, de 26 
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de Agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 28/95, de 18 de Agosto, 12/98, 

de 24 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de Março, o Senhor Presidente 

alertou os actuais membros do Executivo para a necessidade de darem cumprimento às 

disposições legais ali referidas, sobretudo os que vierem a ser escolhidos e designados 

para exercerem funções em regime de tempo inteiro, pelo que, e para o efeito, foram 

distribuídas fotocópias das referidas disposições legais. ------------------------------------------- 

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

085 – 020/001/000 – CARGOS POLÍTICOS – ESCOLHA E DESIGNAÇÃO DE 

VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO – Vice-Presidente – Delegação de 

competências – Conhecimento ========================================== 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião o seguinte 

Despacho, datado de 02 do corrente mês: ------------------------------------------------------------- 

----- "1. Segundo o disposto no nº. 1, do artigo 58.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, "Compete 

ao presidente da câmara municipal decidir sobre a existência de vereadores em regime de tempo inteiro 

e meio tempo e fixar o seu número até aos limites seguintes: ----------------------------------------------- 

a) (...); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) (...);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) (...); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Um, nos municípios com 20 000 ou menos eleitores."----------------------------------------------------- 

----- 2. Segundo o disposto no n.º 4, da referida disposição legal, "Cabe ao presidente da câmara 

escolher os vereadores a tempo inteiro e a meio tempo, fixar as suas funções e determinar o regime do 

respectivo exercício."-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Nos termos do n.º 3, do artigo 57.º, do mesmo diploma, "O presidente designa, de entre os 
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vereadores, o vice-presidente a quem, para além de outras funções que lhe sejam distribuídas, cabe 

substituir o primeiro nas suas faltas e impedimentos”. ------------------------------------------------------- 

----- 4. Face ao atrás enunciado e tendo ainda em conta o disposto nos n.ºs. 1, e 2, do artigo 69.º, da 

referida Lei 169/99, conjugado com o disposto na SECÇÃO IV do CAPÍTULO I, da PARTE II, do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 442/91, de 15 de Novembro, com a nova 

redacção dada pela Lei 6/96, de 31 de Janeiro, DECIDO: -------------------------------------------------- 

----- 4.1. Reconhecer a necessidade da existência, com efeitos a partir de hoje, inclusive, de UM 

Vereador em regime de tempo inteiro, designando, para o efeito, o Vereador Dr. FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA. ---------------------------------------------------------------- 

----- 4.2. Designar o referido Vereador Vice-Presidente que, para além de outras funções que lhe 

vão ser distribuídas, substitui o signatário nas suas faltas e impedimentos, nos termos do nº. 3, do 

artigo 57º., da referida Lei. ---------------------------------------------------------------------- 

----- 4.3. Que, no referido Vereador, DELEGO toda a minha competência própria e aquela que 

eventualmente vier a ser delegada no signatário, pela Câmara Municipal. ---------------------------------- 

----- 4.4. Que seja dado cumprimento ao disposto no n.º. 2, do artigo 37.º, do referido Código do 

Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4.5. Que deste DESPACHO seja dado conhecimento à Câmara Municipal, já na próxima reunião, 

marcada para o dia 04 do corrente mês."---------------------------------------------------------------------- 

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

086 – 020/001/000 – CARGOS POLÍTICOS – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE MAIS 

DOIS VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO ======================= 

========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

Proposta, datada de 02 do corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------------- 

----- “1. Segundo o disposto no nº. 1, do artigo 58º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, “Compete 

ao presidente da câmara municipal decidir sobre a existência de vereadores em regime de tempo inteiro 
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e meio tempo e fixar o seu número, até aos limites seguintes: ---------------------------------------------- 

a) Quatro, em Lisboa e no Porto; ------------------------------------------------------------------------------ 

b) Três, nos municípios com 100 000 ou mais eleitores; ----------------------------------------------------- 

c) Dois, nos municípios com mais de 20 000 e menos de 100 000 eleitores; ------------------------------- 

d) Um, nos municípios com 20 000 ou menos eleitores. ----------------------------------------------------- 

----- 2. Segundo o disposto no nº. 2, do mesmo artigo, “Compete à Câmara Municipal, sob proposta do 

respectivo presidente, fixar o número de vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo que 

exceda os limites previstos no número anterior”.-------------------------------------------------------------- 

----- 3. Deste modo, tendo em conta o disposto no n°. 2, do referido artigo 58.º, PROPONHO que a 

Câmara delibere no sentido de fixar mais DOIS Vereadores em Regime de Tempo Inteiro, a partir de 

hoje, inclusive, devendo, posteriormente, ser elaborado, pelo signatário, DESPACHO fundamentado da 

escolha dos referidos Vereadores, onde serão fixadas as suas funções e determinado o regime do 

respectivo exercício, bem como as competências a delegar.” ------------------------------------------------ 

----- A propósito, o Senhor Presidente apresentou verbalmente a seguinte 

fundamentação da referida proposta: -------------------------------------------------------------------- 

----- “A proposta de fixação de mais dois Vereadores em Regime de Tempo Inteiro assenta na 

necessidade sentida pelo signatário no que respeita à organização das tarefas a atribuir a cada um dos 

elementos do executivo. Pretendendo implementar uma política de abertura do Município ao exterior, 

implicando frequentes ausências da Câmara Municipal, e até do Município, é imprescindível que as 

diversas áreas de actuação da Câmara sejam desempenhadas por forma a servir, nas melhores 

condições, todos os Munícipes. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- A cada um dos Vereadores, para os quais se propõe o Regime de Tempo Inteiro, serão atribuídas 

tarefas específicas, de acordo com um plano de acção previamente estabelecido, que garantirá a 

optimização de prestações que se pretende. ------------------------------------------------------------------ 

----- A existência de mais dois Vereadores em Regime de Tempo Inteiro mostra-se imprescindível à 

cobertura das respostas que pretendemos dar a todas as incumbências actuais da Câmara Municipal, 
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resultantes do actual quadro legal, mas também à implementação de uma estratégia de 

desenvolvimento económico e sócio-cultural do Município, à altura das ambições, legítimas, de toda a 

população.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

a favor do Senhor Presidente e dos Vereadores do Partido Socialista, e com a 

abstenção dos Vereadores da Coligação PSD/PP, concordar com a Proposta do Senhor 

Presidente, fixando mais dois Vereadores, em Regime de Tempo Inteiro, nos termos do 

n.º 2, do artigo 58.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. =============================================== 

087 - 020/001/000 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ======================= 

========== Proveniente do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

Proposta, datada de 02 do corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------------- 

----- “ 1. Segundo o disposto no nº. 1, do artigo 65º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, "A 

câmara pode delegar no Presidente a sua competência, salvo quanto às matérias previstas nas alíneas 

a), h), i), j), o) e p) do nº. 1, a), b), c), e j) do nº. 2, a) do nº. 3 e a), b), d), e f) do nº. 4, no nº. 6 e 

nas alíneas a) e c) do nº. 7, do artigo anterior". -------------------------------------------------------------- 

----- 2. O nº. 2, do referido artigo, refere que "As competências referidas no número anterior podem 

ser subdelegadas em quaisquer dos vereadores, por decisão e escolha do presidente". ------------------- 

----- 3. Face ao atrás enunciado e tendo ainda em conta que o signatário elaborou uma Proposta no 

sentido da Câmara fixar mais DOIS Vereadores, em Regime de Tempo Inteiro, para além da designação 

do Vereador, também em Regime de Tempo Inteiro, cuja competência lhe é conferida por Lei, com 

fundamento nos argumentos a que se fez alusão nos considerandos do referido documento, e no 

sentido de garantir uma maior celeridade na resolução assídua da maioria dos problemas dos munícipes 

e do Município, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROPONHO: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.1. Que ao signatário, sejam delegadas todas as competências previstas nos nºs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

e 7, do artigo 64º., da referida Lei nº. 169/ 99, de 18 de Setembro, com excepção das identificadas no 

nº. 1, do atrás referido artigo 65.º. --------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.2. Que, igualmente, sejam delegadas no signatário, as competências previstas no nº. 1, bem 

como nas alíneas c), e), f) e g), do nº. 2, do artigo 4º., e, ainda, a prevista no nº. 3, do artigo 5º., 

todas do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 

177/2001, de 4 de Junho, alterado pela Lei nº. 60/2007, de 04 de Setembro; ----------------------------- 

----- 3.3. Que, para efeitos de instrução dos respectivos processos, sejam delegadas no signatário, as 

competências previstas nos Decretos-Lei nºs. 310/2002, de 18 de Dezembro, 370/1999, de 20 de Maio, 

309/2002, de 19 de Dezembro, 251/1998, de 11 de Agosto, 139/1989, de 28 de Maio, 340/2007, de 12 

de Outubro, 312/2003, de 17 de Dezembro, 313/2003, de 17 de Dezembro e, ainda, 124/2006, de 28 

de Junho”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a necessidade de aprofundar a análise da proposta, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, que o assunto seja discutido na próxima reunião. = 

088 - 020/005/000 - REUNIÕES DE CÂMARA – Periodicidade ================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 62º., da Lei nº. 169/99, de 

18 de Setembro, pelo Senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta verbal: ---- 

------ "PROPONHO a realização de DUAS reuniões ordinárias quinzenais, públicas, a realizar às sextas-

feiras, com início às 09 horas e 30 minutos. Esta proposta pressupõe que sejam delegadas no 

Presidente da Câmara a maior parte das competências que a Lei permite, garantindo, assim, maior 

celeridade na resolução permanente da maioria dos problemas dos munícipes e do Município, o que 

implica que as actas tenham que ser entregues com quarenta e oito horas de antecedência, o que  

permitirá a cada um dos membros desta Câmara, um estudo mais profundo das questões a analisar e, 

eventualmente, a decidir, ao mesmo tempo que também facilita a coordenação do serviço no 
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agendamento e preparação dos assuntos a serem tratados nas referidas reuniões propostas.”------------ 

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

a favor do Senhor Presidente e dos Vereadores do Partido Socialista, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Social Democrata, da Coligação PSD/PP, com 

fundamento na declaração de voto que se segue, e com a abstenção do Vereador do 

CDS, da Coligação PSD/PP, concordar com a Proposta do Senhor Presidente, 

reconhecendo a conveniência de que as reuniões ordinárias se efectuem 

quinzenalmente, nos termos do n.º 1, do artigo 62.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------

----- Nesta conformidade, mais foi deliberado, agora por unanimidade, concordar com a 

Proposta do Senhor Presidente, no sentido das reuniões ordinárias se realizarem às 

sextas-feiras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------Declaração de Voto ----------------------------------------------- 

----- “Os Vereadores do PPD/PSD votam contra a proposta verbal do Senhor Presidente da Câmara, 

sobre a periodicidade da realização de reuniões quinzenais, sugerindo que as mesmas fossem 

semanais, dado que a experiência adquirida demonstra que o volume, a diversidade e a complexidade 

dos assuntos e processos tratados, em cada reunião, já não se compadece, nesta data, com os 

procedimentos anteriormente utilizados. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Por outro lado, a modernização administrativa, também a este nível, aconselha a que se 

implementem medidas inovadoras, eficazes, consentâneas, aliás, com a realidade hodierna, que se 

traduzem numa maior celeridade no tratamento dos processos, com vantagens evidentes para a sua 

análise, apreciação e decisão em tempo útil, para os Munícipes e para o Município. ----------------------- 

----- Lembramos, a este propósito, a quantidade de informações e processos que, sistematicamente, e 
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com a anuência da Câmara, são introduzidos na agenda das reuniões, sem que, para o efeito, 

estivessem devidamente instruídos e formalizados. ---------------------------------------------------------- 

----- De referir, finalmente, que a Lei estabelece que a Câmara Municipal tem uma reunião semanal, 

salvo se reconhecer conveniência em que se efectue quinzenalmente, o que, em nossa opinião, face ao 

que acima ficou exarado, será, isso sim, uma inconveniência.” ========================== 

089 – 020/005/000 – REUNIÃO ORDINÁRIA – Marcação de data ================ 

========== O Senhor Presidente propôs que a próxima reunião de Câmara seja 

realizada no dia 13 do corrente mês, momento a partir do qual as reuniões passarão a 

ser quinzenais, tal como previsto no ponto anterior desta acta. ----------------------------------- 

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

proposta. ============================================================ 

090 - 020/006/000 - ACTAS DAS REUNIÕES – Sua aprovação no final da reunião == 

========== Sob Proposta verbal do Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, que as actas das reuniões da Câmara, após lidas em voz alta, nos termos 

do disposto no n.º. 2, do art.º. 92º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, sejam 

aprovadas no final das reuniões. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que só serão apreciados nas 

reuniões os assuntos que tenham para o efeito sido despachados até terça feira 

precedente da data designada para a realização das reuniões, com vista a que os 

mesmos possam ser convenientemente agendados e informados, dando-se, assim, 

cumprimento ao disposto no art.º. 18º., do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, incluindo todos e quaisquer 
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assuntos oriundos dos membros da Câmara, os quais deverão ser apresentados na 

forma escrita, sob a forma de proposta ou moção, sendo previamente informados pelos 

respectivos Serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Excepcionalmente, poderão ser apreciados e discutidos assuntos de reconhecido 

interesse público, com carácter emergente, apresentados por qualquer um dos membros 

da Câmara Municipal. ================================================== 

02 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

02.02. – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

"Secção de Contabilidade" 

091 – 210/200/200 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – Taxa a aplicar 

em 2010 ============================================================ 

========== 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 n.º 02/2009/DEF, datada de 02 do corrente 

mês, do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, 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, 
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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 nº. 4, do 

referido artigo 112º., e alínea f), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

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

092 - 220/230.231.232/000 - VENCIMENTOS DO PESSOAL – Data do pagamento === 

========== Sob proposta verbal do Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizá-lo a ordenar o pagamento de vencimentos, salários e subsídios a 

todo o pessoal ao serviço desta Câmara Municipal, que a eles tenha legalmente direito, 

a partir do dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, inclusive, e que nos meses de Junho e 

Dezembro o pagamento se efectue a partir do dia 20 (vinte), inclusive. ============= 

093 – 400/401/000 – CONTAS BANCÁRIAS – Manutenção – Movimentação ======= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 31º., do Sistema do 

Controlo Interno, aprovado em reunião ordinária realizada em 30 de Novembro de 2001, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, manter as actuais Contas Bancárias nas 

Instituições de Crédito a seguir identificadas: ---------------------------------------------------------- 
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a) Caixa Geral de Depósitos: ------------------------------------------------------------------------- 

1. Conta - 00000424830; ----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Conta - 00011807330; ----------------------------------------------------------------------------------- 

3. Conta - 00016833431; ----------------------------------------------------------------------------------- 

4. Conta - 00017039693; ----------------------------------------------------------------------------------- 

5. Conta - 011090030; -------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Conta - 00018641930; ----------------------------------------------------------------------------------- 

7. Conta - 00018514530; ----------------------------------------------------------------------------------- 

8. Conta - 019236230; -------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Conta - 019574430; -------------------------------------------------------------------------------------- 

10.  Conta - 019730530. -------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Banco Português de Investimento: -------------------------------------------------------------------- 

1. Conta - 5788854/001; ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. 57888540102.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) MILLENNIUM – Banco Comercial Português: ------------------------------------------------------ 

1. 45258384452. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo: ---------------------------------------------------------------------- 

1. Conta - 40182234271. ------------------------------------------------------------------------------------ 

e) BES – Banco Espírito Santo: ---------------------------------------------------------------------------- 

1. Conta - 00416597638. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que as referidas contas bancárias 
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sejam movimentadas pelos Senhores, Presidente da Câmara, JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, Tesoureiro, MANUEL SOARES DA SILVA, Vice-Presidente, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA e pela substituta do Tesoureiro, MARIA 

DE FÁTIMA CERQUEIRA PINTO XAVIER. ================================== 

094 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 03, do 

corrente mês, que acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 

146.399,05 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e nove euros e cinco 

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

                        a) Dotações Orçamentais ..................................... €    28.111,91 

                         b) Dotações Não Orçamentais.............................. €  118.287,14 

                                                                  TOTAL  ........................ €  146.399,05 

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

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 e para efeitos do disposto nos nºs 1, 2 e 4 do art.º. 91º., da Lei 

169/99, de 18 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 



 FlFlFlFl.99 
____________ 

 

____________ 
09.11.04 

 
Liv º .  139L iv º .  139L iv º .  139L iv º .  139     

                MUNI CÍPIO DE MOIME NTA DA BEIRA  
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

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

                                                                   

 

 

11H40. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


