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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SEIS DE NOVEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DOZE =============================================  

ATA N.º 25/12 

========== Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, 

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 ata 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, 

que deveria realizar-se no dia vinte e três do corrente mês, e cuja alteração foi 

comunicada por ofício enviado em vinte do corrente mês, a todos os membros do órgão 

executivo, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 62º., da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, tendo a ordem do dia sido previamente distribuída, dentro do 

prazo previsto no nº 3, do art.º 87º., do mesmo diploma legal. ==================== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 14H30. ===================================== 
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02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

“Gabinete Jurídico, Contencioso e Execuções Fiscais ” 

202 – 150/168/000 – CONTENCIOSO – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ========== 

========== Oriundo da empresa JEREMIAS DE MACEDO & Cª. Lda., presente à 

reunião o ofício com referência ADM/js/2012/00275, datado de 31 de outubro, último, 

que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, 

segundo o qual e pelas razões ali descritas entende ser detentora de um crédito 

remanescente no valor de € 28.669, 40 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e nove 

euros e quarenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo prestou o Parecer nº. 25.12., 

datado de 08 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, concluindo que, no caso em apreço, a dita empresa 

nada tem a receber do Município de Moimenta da Beira, uma vez que estão já pagas as 

quantias reclamadas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

203 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA ORDENAÇAO N. º 91/2010 ========= 

========== Oriundo do Serviço de Contra Ordenações, presente à reunião o processo 

de contra ordenação referenciado em epígrafe, instaurado por o arguido ter colocado 

cerca de 30 animais de espécie ovina e caprina, na Rua do Noval, sito no Bairro do Sr. 

dos Aflitos, Freguesia de Cabaços, causando maus cheiros aos residentes e 

transeuntes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ----- Submetido o assunto à Fiscalização Municipal, a mesma prestou a Informação n.º 

141/FISC., datada de 15 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, na qual refere que os animais já foram 

retirados daquele local. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando que o arguido mostrou boa fé e retirou os animais 

causadores dos maus cheiros no local referido no Auto de Notícia, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, sugerir ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que aplique a 

sanção de mera admoestação, prevista no artigo 51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 

de outubro, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de setembro. =                                                    

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Recursos Humanos” 

204 – 120/131/000 – PROCESSOS INDIVIDUAIS – Despesa s de representação dos 

cargos de direção intermédia de 2º. Grau  =================================         

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

09 do corrente mês, exarada a folhas 206, ponto 175, deste livro de atas, em que foi 

deliberado suspender o pagamento das despesas de representação, presente à reunião 

a informação do Chefe da DIVISÃO ADMINISTRATIVA nº. 125, datada de 13 de 

novembro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, em que presta esclarecimentos acerca do cálculo das mesmas, de 

acordo com o estipulado na Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, que aprova o 

Orçamento de Estado para 2011, e informa considerar não estar consignada na lei a 
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possibilidade de redução do seu valor. ------------------------------------------------------------------ 

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

“Secção de Expediente Taxas e Licenças” 

205 - 110/195/002 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍP IOS DO VALE DO 

TÁVORA -  Lei nº. 45/2008, de 27 de agosto -  Aprec iação e aprovação das 

alterações aos Estatutos =============================================== 

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

reunião ordinária realizada em 20 de agosto de 2010, exarada a folhas 49, ponto 43, do 

livro de atas 141, em que foi deliberado, entre outros, aprovar os Estatutos da 

Associação em epígrafe, presente à reunião o ofício nº. 3, datado de 16 do corrente 

mês, do Presidente do Conselho Diretivo da citada Associação, que nesta data se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas 

razões ali descritas, solicita que esta Câmara aprove as “alterações” aos referidos 

Estatutos, e que as mesmas, após aprovadas, sejam enviadas à Assembleia Municipal, 

para efeitos de ratificação, nos termos legais. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara, tendo em conta as razões descritas no referido ofício, 

deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Aprovar as alterações aos referidos Estatutos, que resultam no ANEXO B, que nesta 

acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante e que as 

mesmas sejam submetidas a Ratificação da Assembleia Municipal, nos termos e para 

efeitos do disposto no nº. 4, do artigo 34.º, da referida Lei N.º 45/2008. ============= 
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206 – 610/611/000 – REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE T ERRADO DA FEIRA –  

Pedido de pagamento em prestações  ===================================== 

========== Presente à reunião um requerimento do Senhor MANUEL VIEIRA LAURO, 

residente na localidade de Granjal, Município de Sernancelhe, datado de 20 do corrente 

mês, a solicitar que o pagamento do terrado da feira em atraso, no valor de € 1.922,70 

(mil novecentos e vinte dois euros e setenta cêntimos), possa ser efetuado em dez 

prestações mensais. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS, a 

mesma prestou a informação n.º 20/2012, datada de 21 do corrente mês, do seguinte 

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

----- “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 21 do corrente 

mês, cumpre-me informar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao pedido formulado pelo requerente, Manuel Vieira Lauro, feirante, para 

pagamento de terrado da feira em dívida no valor de € 1.922,70 (mil novecentos e vinte dois euros e 

setenta cêntimos), em 10 prestações mensais, informa-se que o regulamento em vigor é omisso nesta 

matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Todavia, a Câmara Municipal tem vindo a deferir os pedidos solicitados, tendo por base as 

dificuldades económicas sentidas pelos feirantes.” ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, autorizando o 

fracionamento do pagamento da dívida em causa, em dez prestações mensais. ---------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o requerente que a falta 

de pagamento de uma das prestações implica o pagamento imediato e integral da 

restante dívida. ======================================================= 
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207 – 610/611/000 – REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE T ERRADO DA FEIRA –  

Pedido de pagamento em prestações  ===================================== 

========== Presente à reunião um requerimento do Senhor ANTÓNIO 

ALBUQUERQUE COELHO, residente na localidade de Moimenta do Dão, Município de 

Mangualde, datado de 20 do corrente mês, a solicitar que o pagamento do terrado da 

feira em atraso, no valor de € 1.651,26 (mil seiscentos e cinquenta e um euros e vinte e 

seis cêntimos), possa ser efetuado em dez prestações mensais. -------------------------------             

----- Submetido o assunto SECÇÃO DE EXPEDIENTE TAXAS E LICENÇAS, a mesma 

prestou a informação n.º 20/2012, datada de 21 do corrente mês, do seguinte teor: ------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 21 do corrente 

mês, cumpre-me informar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao pedido formulado pelo requerente, António Albuquerque Coelho, feirante, 

para pagamento de terrado da feira em dívida no valor de € 1.651,26 (mil seiscentos e cinquenta e um 

euros e vinte e seis cêntimos), em 10 prestações mensais, informa-se que o regulamento em vigor é 

omisso nesta matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Todavia, a Câmara Municipal tem vindo a deferir os pedidos solicitados, tendo por base as 

dificuldades económicas sentidas pelos feirantes.” ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, autorizando o 

fracionamento do pagamento da dívida em causa, em dez prestações mensais. ---------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o requerente que a falta 

de pagamento de uma das prestações implica o pagamento imediato e integral da 

restante dívida. ======================================================= 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  
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“Contabilidade” 

208 – 210/999/000 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA  – Necessidade de 

contratação na modalidade de prestação de serviços  ======================== 

========== Presente à reunião uma Proposta do Vereador, em regime de tempo 

inteiro, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, datada de 15 do 

corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, onde, pelas razões de facto e de direito ali transcritas, propõe a 

contratação de três técnicos de música, em regime de avença, com horários de 25 horas 

semanais, pelo valor de € 7,50 (sete euros e cinquenta cêntimos), por hora, indexado ao 

vencimento base de um técnico superior e dentro dos valores estabelecidos na proposta 

aprovada por deliberação da Câmara Municipal, tomada em sua reunião ordinária, 

realizada em 13 de abril, último, exarada a folhas 203, ponto 195, do livro de atas 144. -- 

----- 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 0102/020225, onde, em 21 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 27.093,05 (vinte e sete mil e noventa e três euros e 

cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo 2.5.1., 

código 06 e n.º 38/2012, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 9.226,61 (nove mil, 

duzentos e vinte e seis euros e sessenta e um cêntimos).” -------------------------------------------------- 

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

contratação de três técnicos, em regime de avença, nos exatos termos e para os efeitos 



 F lF lF lF l.250 
____________ 

 

____________ 

2012.11.26 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 54 54 54 5     

                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 

                                                                   
 
nela exarados. ======================================================== 

“Tesouraria” 

209 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 23, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 269.597,37 (duzentos 

e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete euros e trinta e sete cêntimos), 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   162.175,33 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €   107.422,04 

                           TOTAL…………..….... €   269.597,37 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Abastecimento de Água e Saneamento”  

210 - 310/300/244 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS D E SANEAMENTO DE 

ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM PORTO DA NAVE, EM ALV ITE – Concurso 

Público – Erros e Omissões – Aprovação  ================================= 

========== Oriundo do JÚRI do procedimento em epígrafe, presente à reunião a 

Informação com a referência 05-LS/DOM/2012, datada de 20 do corrente mês, que 

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

segundo a qual face aos erros e omissões apresentados, o preço base do concurso não 

é alterado. Mais informa que a aprovação dos erros e omissões, nomeadamente o novo 
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mapa de medições, implica a sua disponibilização, e consequente publicitação, de 

acordo com o estipulado no n.º 2, do art.º 64.º, do CCP. ------------------------------------------- 

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

----- 1. Aprovar os erros e omissões apresentados pelos interessados, não alterando o 

valor base do concurso que é de 828.864,37 (oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e 

sessenta e quatro euros e trinta e sete cêntimos); --------------------------------------------------- 

----- 2. Publicitar e disponibilizar na plataforma eletrónica, utilizada pelo Município, todos 

os elementos e esclarecimentos referentes às listas de erros e omissões apresentados 

pelos interessados, nos termos do disposto no n.º 4, do art.º 64.º, do diploma acima 

referido. ============================================================= 

“Vias de Comunicação e Transportes” 

211 - 310/301/125 - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVE RSAS ESTRADAS E 

CAMINHOS MUNICIPAIS – BENEFICIAÇÃO DO TROÇO DE ESTR ADA EN 329 

(Desclassificada), no Município de Moimenta da Beir a – Auto de vistoria –  

Libertação de cauções  ================================================ 

========== Oriunda do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação com a referência n.º JP088/DOM/2012, datada de 14 

do corrente mês, que acompanha o auto de vistoria da empreitada em epígrafe, que 

nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o 

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

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador das Obras Municipais, foi contactada a Firma 
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adjudicatária para ser marcada uma data para realização da vistoria solicitada. --------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa, para efeitos de aprovação 

pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: ------------------------------------------------------------ 

----- - A Obra em causa não foi objeto de prestação de caução pelo que não será levado a efeito 

qualquer libertação parcial de mesma dada a sua inexistência; ---------------------------------------------- 

----- - É necessário levar a efeito uma intervenção ao nível de trabalhos de conservação, 

nomeadamente, de limpeza de lixos existentes nas valetas que impedem o normal escoamento das 

águas, provocando que o seu curso ou leito, seja o pavimento da Estrada.” -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento da informação técnica. =========== 

212 - 310/301/226 - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVE RSAS ESTRADAS E 

CAMINHOS MUNICIPAIS – BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNIC IPAL 1193 ENTRE 

O ALTO DE FORNOS E O LUGAR DE FORNOS - Auto de vist oria - Libertação de 

caução  ============================================================= 

========== Oriunda da Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação com a referência n.º JP089/DOM/2012, datada de 15 

do corrente mês, que acompanha o auto de vistoria da empreitada em epígrafe, que 

nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o 

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

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador das Obras Municipais, foi contactada a Firma 

adjudicatária para ser marcada uma data para realização da vistoria solicitada. --------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 

de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: ---------------------------------- 

----- - É necessário levar a efeito uma intervenção ao nível de trabalhos de conservação, 

nomeadamente, de limpeza de lixos existentes nas valetas que impedem o normal escoamento das 
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águas, tendo já provocado estragos em valetas e bermas, verificando-se ainda que as águas pluviais 

escorrem no pavimento da Estrada”. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a libertação da caução, 

nos termos e condições exaradas na informação técnica. ======================= 

213 - 310/302/174 - BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSE RVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS EM ALVITE – RUA DO OUT EIRO E SUAS 

INTERSEÇÕES – Auto de vistoria – Libertação parcial  de caução  ============== 

========== Oriunda do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação com a referência n.º JP091/DOM/2012, datada de 21 

do corrente mês, que acompanha o auto de vistoria da empreitada em epígrafe, que 

nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o 

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

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador das Obras Municipais, foi contactada a Firma 

adjudicatária pra ser marcada uma data para realização da vistoria solicitada. ----------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 

de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: ---------------------------------- 

----- - Não foram detetadas deficiências significativas que condicionem a libertação parcial de caução; -- 

----- - Foi acordado, se se verificar deficiências no pavimento em algumas superficíes que se 

apresentam críticas, nomeadamente no entroncamento em frente ao Lar de Alvite, levar-se a efeito as 

correções, antes da respetiva Receção Definitiva.” ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a libertação parcial da 

caução, nos termos e condições exaradas na informação técnica, devendo ser notificada 

a empresa adjudicatária para proceder à correção das deficiências apontadas. ======= 
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214 - 310/302/430 - ARRANJO URBANÍSTICO DA AVENIDA 25 DE ABRIL E RUA DR. 

SÁ CARNEIRO – Auto de vistoria – Libertação de cauç ão ===================== 

========== Oriunda do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação com a referência n.º JP092/DOM/2012, datada de 21 

do corrente mês, que acompanha o auto de vistoria da empreitada em epígrafe, que 

nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o 

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

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador das Obras Municipais, foi contactada a Firma 

adjudicatária pra ser marcada uma data para realização da vistoria solicitada. ----------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 

de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: ---------------------------------- 

----- - Foram detetadas as deficiências e anomalias expressas no Auto de Vistoria; ---------------------- 

----- - Foi acordado com o Sr. Agostinho agendar-se uma reunião, em data a definir, para agendamento 

e programação destes trabalhos; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- - O valor retido da caução, tendo em conta os preços da Proposta de Execução, é superior ao valor 

dos trabalhos que carecem de reparação.”--------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a libertação da caução, 

nos termos e condições exaradas na informação técnica, devendo ser notificada a 

empresa adjudicatária para proceder às correções das deficiências detetadas. ======= 

215 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE  MOIMENTA DA 

BEIRA – Auto de medição n.º 14 – Aprovação  ============================== 

========== Nos termos e para efeitos disposto na alínea b), do n.º 1, do art.º 18.º, do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, presente à reunião o auto de medição n.º 14, da 
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obra em epígrafe, datado de 15 do corrente mês, no valor de € 751.026,08 (setecentos e 

cinquenta e um mil, vinte e seis euros e oito cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal, no 

montante de € 45.061,56 (quarenta e cinco mil, sessenta e um euros e cinquenta e seis 

cêntimos), num total de € 796.087,64 (setecentos e noventa e seis mil, oitenta e sete 

euros e sessenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------------------------------- 

----- 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 art.º 3.º do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, existindo nesta data, o montante de € 1.226.132,15 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil, 

centos e trinta e dois euros e quinze cêntimos), para compromisso. ---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido auto de 

medição. ============================================================ 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

216 - 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 atas 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 redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a seguir se 

identificam, “PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS”, “PROJETO DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDO” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 04 de 
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novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo 

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

PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS:  =============================== 

----- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOIMENTA DA BEIRA, para alteração aos 

arranjos exteriores, do edifício sito no Bairro do Aguiar, nesta vila de Moimenta da Beira, 

a que se refere o Proc.º n.º 690.94; ----------------------------------------------------------------------- 

----- INOBUR IRMÃOS ASSOCIADOS, LDA, para alteração ao projeto inicial de 

construção de um edifício habitacional e comercial, que está a levar a efeito no lugar 

denominado Rebolal, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 3.09; ----------- 

----- CRISTOPHER PHILIPPE MARTINS, para alteração ao projeto inicial de construção 

de uma habitação unifamiliar, que está a levar a efeito no lugar denominado Lameira do 

Ouro, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 220.09; ----------------------------------- 

----- GERMANO FERNANDES DAVID, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Outeiro, Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 60.12; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- ANA CRISTINA FERNANDES DUARTE, para construção de um pavilhão destinado 

a exploração avícola, que pretende levar a efeito no lugar denominado Gorgão, 

Freguesia de Sarzedo, a que se refere o Proc.º n.º 63.12; ----------------------------------------- 

----- NICOLAS PINHEIRO CASTRO, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

sita no lugar denominado Costa, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 83.12; - 

----- JORGE MIGUEL DE ABREU BOTELHO, para reconstrução e ampliação de uma 
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habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua José da Costa Pinto, Freguesia 

de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 102.12; ---------------------------------------------------------- 

----- MANUEL DE JESUS HORTENSO, para reconstrução de um edifício de arrumos, 

sito na Travessa de Cal, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 116.12; -------- 

PROJETO DE ESPECIALIDADE DEFERIDO:  =============================== 

----- RUI PEDRO MOTA ALMEIDA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Espinheira, Freguesia de Segões, a que se 

refere o Proc.º n.º 99.12; -------------------------------------------------------------------------------------  

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

217 – 360/338/741.87 – OBRAS PARTICULARES – Projeto s de especialidades –  

Legalização das alterações de uma habitação unifami liar  ===================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido deferir o projeto para legalização das alterações de uma 

habitação unifamiliar, sita no Bairro Novo, Freguesia de Castelo, pertencente ao Senhor 

ANTÓNIO FERNANDO DA SILVA, presente à reunião o referido processo acompanhado 

dos projetos de especialidades, em que, pelos motivos ali descritos, requer o 

deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 315-SV/DOP/12, datada de 12 do 

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

desde que a Câmara entenda aceitar os argumentos do requerente e aceitar o pedido de 
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isenção para a apresentação do referido projeto térmico. ======================== 

DELIBERAÇÃO : Dado que estamos perante a legalização de obras executadas 

aquando da construção inicial, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido 

de isenção do projeto térmico e emitir a respetiva licença de construção. ============ 

218 – 360/338/88.09 – OBRAS PARTICULARES – Alteraçã o ao projeto de 

arquitetura para construção de um edifício destinad o a aviário  ================ 

========== Oriundo do Senhor LUÍS FILIPE SEIXAS, presente à reunião um pedido de 

alteração à construção de um edifício destinado a aviário, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado São Miguel, Freguesia de Paradinha. ------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 319-SV/DOP/12, de 14 do corrente 

mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à pretensão. - 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente a 

declaração do autor do projeto de arquitetura inicial de acordo com o disposto no n.º 2, 

do artigo 15.º, e nos artigos 41.º, 59.º, e 60.º, do Anexo I – Código do Direito de Autor e 

dos Direitos Conexos, da Lei n.º 16/2008, de 1 de abril. ========================= 

219 – 360/338/126.11 – OBRAS PARTICULARES – Projeto s de especialidades –  

Legalização de uma habitação unifamiliar  ================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 30 de março, último, exarada a folhas 192, ponto 186, do livro de 
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atas 144, em que foi deliberado aprovar o projeto de arquitetura para legalização de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Curral, Freguesia de Sever, pertencente 

ao Senhor ANTÓNIO DOS SANTOS SUBERINO, novamente presente à reunião o 

referido processo acompanhado dos projetos de especialidades, em que, pelos motivos 

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

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 314-SV/DOP/12, datada de 12 do 

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

devendo o requerente apresentar a Certidão do Registo Predial. --------------------------------  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de 

especialidades e emitir a respetiva licença de construção, devendo o requerente 

apresentar a Certidão do Registo Predial. =================================== 

220 – 360/342/855.78 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de 

autorização de utilização  =============================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ PEREIRA DIAS, presente à reunião um pedido 

de emissão de autorização de utilização, de um edifício sito no lugar denominado 

Lagarteira ou Alto do Pombo, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o processo de 

vistoria nº. 57/80. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respetiva autorização 

de utilização, de acordo com o auto de vistoria para utilização de edifício, datado de 01 

de julho de 1981.====================================================== 
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221 – 360/347/6.12 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  destaque de parcela  === 

========== Oriundo da Senhora ANA MARGARIDA DE JESUS ALVES e Outros, 

presente à reunião um pedido de destaque de uma parcela de terreno, sita no lugar 

denominado Lameirais, Freguesia de Moimenta da Beira. ----------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 327-SV/DOP/12, de 16 do corrente 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas no disposto no n.º 5, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 

30 de março, pelo que poderá ser emitida a respetiva certidão em conformidade. ===== 

04 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓ MICO 

04.01 – DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

“Educação” 

222 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Protocolo 

de compensação financeira do serviço de transporte público  ================= 

========== Presente à reunião a minuta do protocolo de compensação financeira do 

serviço de transporte público, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, a celebrar com a Empresa EAVT – Empresa Automobilista 

de Viação e Turismo, Lda., relativa à assunção pela Câmara Municipal do encargo diário 

de € 2.204,80 (dois mil, duzentos e quatro euros e oitenta cêntimos), em contrapartida 
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da dita empresa se comprometer a manter os percursos e os horários das carreiras para 

compatibilização dos horários escolares, assim como uma redução de 50% no custo das 

viagens dos utentes com idade igual ou superior a 65 anos, residentes no Município de 

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

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

protocolo de compensação do serviço de transporte público, autorizando o Senhor 

Presidente a proceder à respetiva assinatura. ================================ 

223 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Pedido de 

pagamento de meio passe escolar  ======================================= 

========== Presente à reunião o pedido de pagamento de meio passe escolar de 

aluno, residente na localidade de Peravelha, para o ano letivo em curso. --------------------- 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, a mesma 

elaborou a Informação n.º 74/DASE/2012, datada de 14 do corrente mês, que nesta ata 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, na qual 

esclarece que a Empresa EAVT – Empresa Automobilística de Viação e Turismo, Lda. 

emite passes escolares com o número de viagens igual ao número de dias de aulas de 

cada mês, duas viagens por dia. -------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, a DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA elaborou uma informação 

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

----- “Esta situação enquadra-se no âmbito do protocolo estabelecido entre a empresa de viação e esta 

câmara, onde esta se compromete a pagar um valor diário que ascende a 2.204,80 €/dia, 
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independentemente do número de alunos transportados. Verifica-se por isto, que esta situação não 

acarreta mais despesa para a câmara, mas sim diminuição da receita arrecadada.” ----------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, que os serviços procedam a um 

adequado enquadramento legal e regulamentar da situação em causa. ============= 

224 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Pedido de 

isenção de pagamento de passe escolar  ================================== 

========== Presente à reunião o pedido de isenção de pagamento de passe escolar 

de uma aluna, residente na localidade de Leomil, para o ano letivo em curso. --------------- 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, a mesma 

elaborou a Informação n.º 77/DASE/2012, datada de 19 do corrente mês, que nesta ata 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas 

razões ali descritas, deixa à consideração superior a decisão. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a referida aluna do 

pagamento do respetivo passe escolar. ==================================== 

225 – 710/714/700 - INSTRUÇÃO – Designação dos repr esentantes do Município no 

Conselho Geral  ====================================================== 

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

de 21 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, onde, pela razões de fato e de direito ali expostas, propõe a 

designação da Professora MARIA TERESA ADÃO CHAVES para representar a Câmara 

Municipal no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira. --------- 



 F lF lF lF l.263 
____________ 

 

____________ 

2012.11.26 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 54 54 54 5     

                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 

                                                                   
 
DELIBERAÇÃO : Tendo em conta as razões aduzidas na aludida proposta, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no nº. 3, do artigo 14º., do Decreto-

Lei nº. 75/2008, de 22 de abril, autorizar a designação da Professora MARIA TERESA 

ADÃO CHAVES para sua representante no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 

de Moimenta da Beira, em substituição da Vereadora ALEXANDRA MARIA FONSECA 

MARQUES. ========================================================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA  ================= 

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

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

desta reunião, nos termos do disposto nos n.ºs 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 

17H50. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


