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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM ONZE DE DEZEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E NOVE ================================================= 

ACTA N.º 25/09 

========== Aos onze dias do mês de Dezembro 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 e JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, 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. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artigo 64º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR a falta do Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, ausente por ter de 

acompanhar um familiar ao hospital. ======================================= 

01-ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

157 - 020/005/000 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - Marcação de data ============ 

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

unanimidade, designar o próximo dia 18, pelas 09H30, para a realização de uma reunião 

extraordinária, a fim de ser discutido o "ORÇAMENTO, PLANO DE ACTIVIDADES E 

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2010", ficando, deste modo, feita a respectiva 

convocatória, nos termos e para efeitos de cumprimento do disposto no artº. 63º., da Lei 

nº. 169/99, de 18 de Setembro. =========================================== 

158 – 020/005/000 – REUNIÃO ORDINÁRIA – Alteração de data ================ 

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

estabelecida para Sexta-Feira, dia 25 de Dezembro, Feriado Nacional, fosse alterada e 

antecipada para Quarta-Feira, dia 23, do mesmo mês, pelas 09H30. --------------------------- 

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

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

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

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

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

159 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS – Horário de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais =========================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º. 7, do Regulamento 

de Abertura e Funcionamento do Estabelecimento Comercial, presente à reunião a 

seguinte comunicação ---------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – NEIDE DA CONCEIÇÃO MELITA ALVES, com estabelecimento comercial de 

“Cabeleireira”, sito na Rua General Humberto Delgado, nº. 8, lote 3, nesta Vila, dando 

conta que pretende praticar o seguinte horário: ------------------------------------------------------ 

----- "De Segunda a Sábado, das 09H00 às 19H00, com interrupção para o almoço das 12H00 às 14H00 

e com encerramento semanal ao domingo”. ------------------------------------------------------------------ 

----- O processo vem acompanhado da respectiva informação favorável, da Fiscalização 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a referida informação favorável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o horário proposto. =================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

160 – 210/202/000 – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO – ANO DE 2010 ========== 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 07/2009/DEF, datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente à 
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eventual contratação de um empréstimo de curto prazo, para o ano de 2010, informando 

que o valor estimado a autorizar será até 661.028,96 € (seiscentos e sessenta e um mil 

e vinte e oito euros e noventa e seis cêntimos), nos termos do disposto do nº 7, do artigo 

38º., da Lei das Finanças Locais. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de um 

novo empréstimo a curto prazo, para o ano de 2010, até ao montante de € 600.000,00 

(seiscentos mil euros), nos termos legais, com consulta às instituições de crédito, com 

sucursais/agências em Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, submeter o assunto à apreciação 

da Assembleia Municipal, nos termos da conjugação da alínea a), do nº. 6, do artigo 

64º., com a alínea d), do nº. 2, do artigo 53º., ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, com vista à aprovação da autorização genérica tendente à contratação desta 

modalidade de empréstimo. ============================================= 

161 – 210/202/000 – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO – ANO DE 2009 – 

Prorrogação do prazo ================================================= 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 08/2009/DEF, datada de 04 do corrente mês, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “A Câmara Municipal e Assembleia Municipal aprovaram a contratualização do empréstimo de 

curto prazo para o ano de 2009 no valor de 600.000,00 € (seiscentos mil euros) nas reuniões de 

22.12.2008 e 29.12.2008 respectivamente. ------------------------------------------------------------------- 

----- Após as referidas aprovações, foram realizados os procedimentos adequados ao processo de 
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consulta e contratualização tendo sido realizado o contrato com a Instituição de Crédito Millennium BCP 

em 13.02.2009.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apesar de o referido empréstimo ter sido solicitado pelo prazo de 1 (um) ano, o contrato celebrado 

com o Millennium BCP tem o seu términus em 31.12.2009, não perfazendo assim o prazo solicitado.---- 

----- Actualmente a Câmara Municipal tem utilizados 300.000,00 € (trezentos mil euros). ---------------- 

----- Considerando a actual situação financeira do Município, bem como as necessidades de tesouraria, 

é expectável que não seja possível liquidar o referido empréstimo até 31.12.2009.------------------------ 

----- Por outro lado, a alínea a) do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 

2.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC), menciona que estão sujeitos à 

fiscalização prévia do Tribunal de Contas todos os actos de que resulte o aumento da dívida pública 

fundada das autarquias locais. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- De acordo com o disposto no artigo 3.º, alínea b), da Lei n.º 7/98, de 3 de Fevereiro, alterada pelo 

artigo 81.º da Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro, (Regime geral de emissão e gestão da dívida 

pública), dívida pública fundada é aquela que é “contraída para ser totalmente amortizada num 

exercício orçamental subsequente ao exercício no qual foi gerada”.-----------------------------------------  

----- Assim, dado que a amortização do referido empréstimo acontecerá no exercício orçamental 

subsequente àquele em que foi contraído, ele integra o conceito de dívida pública fundada, enquadram-

se na alínea a) do n.º 1 do artigo 46.º da LOPTC e, consequentemente, está sujeito a fiscalização prévia 

do Tribunal de Contas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Assim, caso possua o mesmo entendimento, sugere-se que seja solicitada à Instituição de Crédito 

a prorrogação do prazo do empréstimo até ao dia 13/02/2010, assim como a solicitação de fiscalização 

prévia de visto ao Tribunal de Contas.” ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do 

prazo do referido empréstimo de curto prazo, até 13 de Fevereiro de 2010, devendo o 

assunto ser submetido à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos legais. ------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, remeter o processo ao Tribunal de 
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Contas, para efeitos de fiscalização prévia. ==================================  

 “Secção de Património e Aprovisionamento” 

162 – 130/151/700 – RESTAURANTE SNACK/BAR DA PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES 

– Libertação da garantia bancária n.º 156-43.010082-6 ======================= 

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

reunião ordinária, realizada em 06 de Maio, último, exarada a folhas 99, ponto 089, do 

livro de actas 137, em que foi deliberado notificar o cessionário para, no prazo de trinta 

dias, liquidar as prestações em atraso, no montante de € 486,00 (quatrocentos e oitenta 

e seis euros), condição essencial para a restituição da caução prestada, nos termos 

legais, presente à reunião a Informação n.º NAJUR/52/2009, da SECÇÃO DE 

APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO, datada de 16 de Novembro, último, 

comunicando que o cessionário acima citado procedeu ao pagamento voluntário do 

montante em dívida, pelo que estão reunidas as condições para que seja libertada a 

respectiva garantia bancária no montante de € 2.916,00 (dois mil, novecentos e 

dezasseis euros). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação, atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder ao cancelamento da Garantia Bancária, acima identificada. ==== 

 “Tesouraria” 

163 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 10, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 160.126,24 (cento e 
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sessenta mil, cento e vinte e seis euros e vinte e quatro cêntimos), assim discriminado: -- 

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €   23.106,64   

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  € 137.019,60 

                                                                               TOTAL ....... €  160.126,24 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

164 – 340/323/500 – REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE 

SERNANCELHE – Comissão de Acompanhamento – Despacho – Ratificação ===== 

========== Oriundo da CCDRN – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, presente à reunião, o ofício n.º 

1919/VR, datado de 24 de Novembro último, a convocar o representante deste Município 

para estar presente na 1ª Reunião da Comissão de Acompanhamento, da Revisão do 

Plano Director Municipal de Sernancelhe. -------------------------------------------------------------- 

----- O referido ofício trás inserto o seguinte Despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

“Nomeio o Vereador, ANTÓNIO CAIADO. À reunião de Câmara para ratificação”. -------------------------- 

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

o referido Despacho. =================================================== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

165 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 
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========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 13 de Novembro, último, 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 

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

identificam, “PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” e “PROJECTO DE 

ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 04 de Novembro, último, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime 

de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------- 

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

----- MANUEL DOS SANTOS CARDOSO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, para 

alterações ao projecto inicial de construção de duas habitações unifamiliares geminadas, 

sitas no lugar denominado, Ónia, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Procº. 372.06; ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

----- JOÃO DE JESUS LOPES, para alteração e ampliação de um edifício, destinado a 

habitação e comércio, sito no lugar denominado Mosto Frio, na Freguesia de Alvite, a 

que se refere o Procº. 105.08; ------------------------------------------------------------------------------   

----- SÉRGIO AGOSTINHO BOTICA GOMES, para reconstrução / ampliação de uma 

habitação unifamiliar e construção de anexo (legalização), sita na Rua do Forno, 

Freguesia de Sarzedo, a que se refere o Procº. 15.09. --------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

166 – 360/338/128.89 – OBRAS PARTICULARES – Licença de construção – 

Reactivação do processo ============================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ AFONSO SILVA FIGUEIREDO, presente à 

reunião um pedido de reabertura e reactivação do projecto para construção de uma 

moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da Escola, Freguesia de Alvite, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar o projecto de 

arquitectura e o projecto de especialidades, e emitir a respectiva licença de construção.  

167 - 360/3338/122.05 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma moradia 

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

========== Oriundo da Firma URBE 96, URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES DA 

NAVE, LDA, presente à reunião as telas finais de uma moradia sita no lugar denominado 

Sarzeda, Lote nº. 32, do loteamento a que se refere o alvará nº. 02/98, nesta Vila de 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 179-

OS/DPOM/09, datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Telas Finais 
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apresentadas. ======================================================== 

168 – 360/349/000 – Proposta para constituição de comissões de vistorias ======= 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara Municipal, presente à reunião 

uma proposta para a constituição de comissões de vistorias, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante. ------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Presidente. ======================================  

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 

10H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 

 

 

 


