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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM ONZE DE DEZEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E QUINZE =================================================== 

ATA N.º 25/15 

========== Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, nesta Vila 

de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Munic ípio 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 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião, realizada 

no dia 01 de junho, último, exarada a folhas 174, ponto 136, do livro de atas 150, e cuja 

ordem do dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------- 

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

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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------ 1. REUNIÃO ORDINÁRIA – Alteração da data - Considerando que a próxima 

reunião ordinária se iria realizar no dia 25 do corrente mês, que coincide com o dia de 

Natal, o Senhor Presidente propôs que a referida reunião se realizasse no dia 29 do 

mesmo mês, à mesma hora, tendo esta proposta sido aceite por todos os membros do 

Executivo. Nesta conformidade, ficou a respetiva convocatória efetuada, nos termos e 

para efeitos de cumprimento das disposições conjugadas previstas na alínea m), do nº. 

1, do artigo 35º e do n.º 4, do artigo 40.º, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ----------- 

----- 2. BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO - O Senhor Presidente informou que a 

abertura do Balcão Único de Atendimento poderá ser realizada já no próximo mês de 

janeiro, uma vez que estão a ser ultimadas as obras e condições para o efeito. Neste 

sentido, mais informou que, em simultâneo, deverá estar online o novo site da Câmara 

Municipal, garantindo-se as condições para uma comunicação interativa e virtual. ---------   

----- 3. SERVIÇOS MUNICIPAIS – Horário de funcionamento, receção e acesso - No 

seguimento da entrada em funcionamento do balcão único de atendimento, o Senhor 

Presidente informou também que os serviços municipais passarão a cumprir um horário 

contínuo, que permita o acesso do público à hora de almoço, sendo que se prevê que o 

acesso ao interior do edifício passará a ser feito pela porta principal, garantindo-se 

condições de segurança e de dignidade para todos os eleitos, trabalhadores e utentes 

dos serviços. Por fim, deu conta da intenção da Câmara Municipal continuar a promover 

respostas mais adequadas à exclusão social, através da celebração de um protocolo 

com a ARTENAVE, tendente à possibilidade de ter na receção, concretamente no hall 
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de entrada dos serviços municipais, um posto de trabalho que será ocupado por uma 

pessoa com deficiência, admitindo o risco e as dificuldades que lhes estão inerentes, 

mas esperançado que a iniciativa possa desmistificar o relacionamento com a 

deficiência e permitir a integração dos desfavorecidos. --------------------------------------------- 

----- A propósito, os Vereadores da Coligação PPD.PSD-CDS.PP, LUIS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

congratularam-se pela entrada em funcionamento do balcão único de atendimento e 

pela implementação do horário contínuo. No que se refere à integração de uma pessoa 

com deficiência, oriunda da ARTENAVE, para o exercício das funções de receção, 

afirmaram tratar-se de uma decisão de grande alcance social, que deve ser felicitada, ao 

mesmo tempo que referiram ter noção de que a sociedade em geral mostrará o devido 

entendimento e acolhimento pelo simbolismo que a mesma representa. ============= 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

01.05.  GABINETE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

128 - 380/374/000 – QUEIXAS E DENÚNCIAS – INCUMPRIMENTO DA LEI DO RUÍDO 

E DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ================================= 

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

27 de novembro, último, exarada a folhas 153 e 154, ponto 117, deste livro de atas, em 

que foi deliberado manifestar a intenção de proceder à restrição do horário de 

funcionamento do estabelecimento comercial Bar “JC”, sito no Bairro dos Andinhos, 
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nesta Vila, até às vinte e quatro horas, presente à reunião o parecer do Gabinete 

Jurídico n.º 33.15, datado de 30 de novembro, último, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual, para 

enquadrar legalmente este caso e outros que venham eventualmente a ocorrer, nas 

mesmas condições, dever-se-á introduzir no novo Regulamento do Horário de 

Funcionamento dos Estabelecimentos do Município de Moimenta da Beira, em fase de 

elaboração, o seguinte artigo: ------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Cumpridas as diligências previstas no artigo 6.º, os estabelecimentos situados em edifícios de 

habitação, individual ou coletiva, ou que se localizem nas proximidades de prédios destinados a uso 

habitacional, e que, pelo funcionamento dos mesmos, provoquem incomodidade e prejuízos para a 

qualidade de vida dos moradores das zonas envolventes, mormente no que concerne ao direito ao 

descanso e tranquilidade, à higiene pública e à segurança, poderão ver o seu horário de funcionamento 

reduzido.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do 

Gabinete Jurídico, que deve constar do novo regulamento em elaboração. ==========  

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

129 – 210/200/200 - PROPOSTA DE REVISÃO DO ZONAMENTO (ARTIGO 62.º, DO 

CIMI – Coeficientes de localização ======================================= 

========== Oriundo da DIREÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÕES – AUTORIDADE 

TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA, presente à reunião o ofício n.º 516, datado de 12 de 

novembro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 
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parte integrante, através do qual envia uma proposta de revisão do zonamento, 

elaborada nos termos e para efeitos do artigo 62.º, do Código do Imposto Municipal 

Sobre os Imóveis (CIMI), solicitando que esta Câmara Municipal se pronuncie sobre a 

mesma, no prazo de dez dias. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado do parecer da Comissão de Acompanhamento da 

Elaboração do Zonamento 2015, nomeada pela Assembleia Municipal, datado de 27 de 

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

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

----- A propósito, o Senhor Presidente procedeu a uma explicação sobre os 

procedimentos formais do processo em causa, designadamente a articulação do perito 

local com o perito regional que elaboraram a proposta de revisão de zonamento e a 

submeteram à Comissão Nacional de Avaliação dos Prédios Urbanos (CNAPU), assim 

como se referiu aos coeficientes de localização para os diversos setores de atividade, no 

Município de Moimenta da Beira, afirmando que concorda na generalidade com as 

propostas que integram o parecer da Comissão de Acompanhamento designada pela 

Assembleia Municipal, dado que se por um lado reconhece que a descida proposta nos 

coeficientes de localização irá permitir uma melhor aproximação e harmonização entre 

as freguesias rurais, por outro lado também deverá garantir uma maior justiça para os 

casos que, tendo características iguais, acabavam por ter tratamento diferente em sede 

de pagamento de IMI. Finalmente, deu conta que a proposta da Comissão visa 

igualmente incentivar o setor imobiliário e a venda de terrenos no parque industrial de 
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Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

trabalho realizado pela comissão de acompanhamento, expresso no seu parecer. ===== 

130 – 230/999/000 – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – Apreciação 

técnica dos documentos previsionais do ano de 2016 ======================= 

========== Oriundo da DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS, presente à 

reunião um ofício, com a referência 02 (02.02.01) - 200/08/02/DCAF, datado de 3 do 

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

parte integrante, onde remete a análise referente à apreciação técnica dos documentos 

previsionais do ano de 2016 (PAEL), salientando o facto de o Município de Moimenta da 

Beira estar obrigado à aplicação das taxas máximas de IMI, sendo a sua não aplicação, 

uma ilegalidade grave, nos termos do n.º 1 do art.º 11.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de 

agosto, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, podendo resultar na 

dissolução do órgão responsável pela tomada de tal decisão. ------------------------------------ 

----- De seguida, o Senhor Presidente teceu algumas considerações gerais sobre o 

documento em apreço, afirmando que se mantêm pertinentes e válidas todas as razões 

que fundamentam a manutenção das taxas do IMI aprovadas pela Assembleia 

Municipal, manifestando também a sua discordância pelo modo como foi realizada a 

análise ao endividamento municipal referente ao ano de 2014, o qual, no seu entender 

continua a apresentar uma trajetória descendente e não o contrário, conforme resulta do 

dito documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

131 – 130/151/200 – PROJETO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO EM 

DESENVOLVIMENTO PARA O BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – Constituição 

de um novo lote n.º 69 ================================================= 

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

20 de julho de 2012, último, exarada a folhas 74 a 75, ponto 066, do livro de atas 145, 

em que foi deliberado aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da 

Câmara, relativamente à contrapartida da cedência do lote nº. 73, presente à reunião 

uma comunicação da Senhora IRENE VILELA, datada de 30 de novembro, último, e 

registada em 04 de dezembro, sob o nº. 6660, informando que não concorda com as 

duas opções previstas na referida proposta. ----------------------------------------------------------- 

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

mandatar o Senhor Presidente para encontrar uma solução que resolva definitivamente 

este caso. ===========================================================   

02.02.04. TESOURARIA 

132 - 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 € 427.316,99 

(quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e dezasseis euros e noventa e nove 

cêntimos), assim discriminado: ---------------------------------------------------------------------------- 
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                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  323.210,59 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €  104.106,40 

   TOTAL: ………………………..€  427.316,99 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS PARTICULARES” 

133 - 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 24 de março de 2014, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” e 

“PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO” que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 25 de outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, 

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

PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============================== 

----- CARLOS DA COSTA GOMES, para reconstrução e ampliação de uma habitação, 

sita no Largo de Santo António, na Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º 80.13. -- 

PROJETO ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO: =================== 

----- COPA D’ARVORE, para alteração e ampliação de um edifício destinado à atividade 

de comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, sito nos lotes ns.º 10 e 33-A, 
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no lugar denominado São Miguel, a que se referem os alvarás de loteamento ns.º 01/98 

e 02/2004, respetivamente, na Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 

44.15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

134 – 360/338/20.15 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de especialidades – 

Ampliação de um anexo destinado a arrumos ============================== 

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

CAIADO onde foi decidido solicitar os elementos em falta ao Senhor MILTON DE 

CASTRO AUGUSTO, relativamente à ampliação de um anexo destinado a arrumos, sito 

na Rua de Santo António, Freguesia de Vilar, presente à reunião o referido processo 

acompanhado dos elementos solicitados, em que, pelos motivos ali descritos requer o 

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 316-

SV/DPOUA/15, de 26 de novembro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

especialidades e emitir a respetiva licença de construção. ======================= 

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 
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desta reunião, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 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 

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

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


