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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM VINTE E SEIS DEZEMBRO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZOITO ====================================================== 

ATA N.º 26/18 

========== Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 

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 20 de 

outubro de 2017), elaborei a ata da presente reunião, compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO 

e ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, o primeiro na qualidade de Presidente da 

Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente reunião ordinária, 

a qual foi estabelecida no Período Antes da Ordem do Dia, da reunião ordinária, 

realizada em 10 do corrente mês, página 199, ponto 3, deste livro de atas, 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. ====================== 

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

========== 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. DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – O Senhor Presidente deu 

conhecimento da publicação de diversos diplomas legais que concretizam a 

transferência de competências para os órgãos municipais em diversos domínios, e que 

os municípios que não pretendam assumir as referidas competências devem comunicar 

este facto à DGAL, após prévia deliberação da Assembleia Municipal. Neste sentido, 

informou que os referidos diplomas legais estabelecem prazos apertados para a 

Assembleia Municipal se pronunciar, razão pela qual trará este assunto em próxima 

reunião para ser discutido, de forma a permitir que possa ser agendado para o órgão 

deliberativo se pronunciar em sessão extraordinária a realizar no mês de janeiro de 

2019, evitando assim que o Município de Moimenta da Beira assuma competências por 

omissão dos seus órgãos. =============================================== 

----- 2. Pelo Senhor Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, foram 

colocadas as seguintes questões: ------------------------------------------------------------------------ 

----- 2.1. Questionou sobre os procedimentos internos a aplicar no que se refere à falta 

de licenciamento em obras de edificação e ou incumprimento do projeto aprovado, 

solicitando também informação sobre se existe projeto aprovado para as obras que 

estão a ser realizadas no imóvel sito em frente à “Padoce”, nesta Vila. ------------------------ 

----- 2.2. Pediu que fosse feito um ponto de situação sobre o Parque de Campismo e 

Pousada na Barragem do Vilar, designadamente sobre potenciais interessados na sua 

exploração, abordando também a necessidade de repensar uma nova estratégia para 

rentabilizar aqueles equipamentos. ----------------------------------------------------------------------- 
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----- Em resposta à primeira questão, o Senhor Presidente informou que os Serviços da 

Fiscalização Municipal fazem um trabalho regular, e sempre que detetam irregularidades 

ou incumprimentos levantam os respetivos autos de contraordenação que seguem a 

tramitação legalmente prevista. Neste contexto, mais informou que sempre que se 

verifica que o promotor reage positivamente e procede ao licenciamento e às alterações 

que se justificam, informou que a prática que tem vindo a ser seguida nos processos de 

contraordenação é a aplicação da admoestação. No que se refere às obras do imóvel 

atrás mencionado, afirmou que está em curso o respetivo licenciamento. --------------------- 

----- A propósito, o Vereador, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, disse que lhe 

parecer correta a postura da Câmara Municipal no âmbito das contraordenações, 

afirmando que assim deve acontecer sempre e quando não se verificar qualquer conflito 

de interesses e sejam respeitados os interesses de outros particulares. ----------------------- 

----- Relativamente à segunda questão, o Senhor Presidente informou que estão a ser 

desenvolvidos contatos com potenciais interessados, que serão retomados muito em 

breve. Em qualquer caso, afirmou que colocará sempre a defesa do interesse público 

em primeiro lugar, na medida em que por vezes se torna difícil compatibilizar os 

interesses dos que defendem a necessidade de prévio investimento de dezenas de 

milhares de euros naqueles equipamentos e a garantia do retorno, que não é só 

financeiro, mas sobretudo social, que possa ser gerado na exploração. ============= 

----- 3. O Senhor Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, deu os 

parabéns pela iniciativa “Natal encantado no Terreiro”, levada a cabo no Terreiro das 
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Freiras, nesta Vila, no âmbito dos festejos do Natal. -------------------------------------------------

----- 4. A Senhora Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, manifestou o seu 

contentamento com o facto do Município de Moimenta da Beira ser um dos cento e vinte 

e sete municípios que viram as suas candidaturas aprovadas no âmbito do projeto “WIFI 

4EU”, com validade de 18 meses, devendo, por isso, a rede entrar em funcionamento 

neste prazo. ========================================================= 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.04.04. TESOURARIA 

142 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 21, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 271.395,31 (duzentos e setenta e 

um mil, trezentos e noventa e cinco euros e trinta e um cêntimos), assim discriminado: --- 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  173.110,16 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €    98.285,15 

                                                                 TOTAL: ……….€  271.395,31 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

143 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 



  Fl. 215 
____________ 

 

____________ 

2018.12.26 

L iv º .  157  
                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 

                                                                   

 

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

reunião realizada em 30 de outubro de 2017, exarada a folhas 118, ponto 93, do livro de 

atas 155, a seguir se identificam, “PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO” e 

“PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 23 de outubro de 2017 foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de 

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

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO: ============================ 

----- ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL – GENTE DA NAVE, para construção de 

um centro de atividades de tempos livres, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado Rebentão, freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 1.18; -------------------- 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============================ 

----- MANUEL DA FONSECA ANDRADE, para legalização e alteração de um edifício, 

sito no lugar denominado Outeiro das Lages, freguesia de Sever, a que se refere o 

Proc.º 72.17; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO JOSÉ DE JESUS FERREIRA, para ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Vale, na localidade de Segões, União das 

Freguesias de Peva e Segões, a que se refere o Proc.º 23.18; ----------------------------------- 

----- JOSÉ MANUEL DE SÁ FONSECA, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Guardal de Cima, freguesia de Leomil, 

a que se refere o Proc.º 30.18; ----------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

144 – 360/338/49.17 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar – Projeto de arquitetura ====================================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, onde foi decidido informar o Senhor HELDER 

BRUNO DOS SANTOS NEVES, do parecer emitido ao projeto de arquitetura 

apresentado para construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito 

no lugar denominado Mata, na localidade de Sanfins, freguesia de Paçô, presente à 

reunião o referido processo acompanhado de novos elementos, onde o requerente, 

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

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

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 20-OS/DOSU/2018, de 15 de outubro, 

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

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo volte na 

próxima reunião para decisão. ============================================ 

145 – 360/338/14.18 – OBRAS PARTICULARES – Reconstrução de uma habitação 

unifamiliar – Projetos de especialidades ================================== 

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

reunião realizada em 09 de julho, último, exarada a folhas 15, ponto 12, deste livro de 

atas, em que foi deliberado aprovar o projeto de arquitetura apresentado pelo Senhor 
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JOÃO MANUEL BOTELHO PEREIRA, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

sita na Rua de Santo António, na localidade de Arcozelo do Cabo, freguesia de 

Arcozelos, novamente presente à reunião o referido processo acompanhado dos 

projetos de especialidades, onde o requerente, pelos motivos ali descritos, requer o 

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

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

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 309-SV/DOSU/18, de 10 do corrente 

mês, emitindo parecer favorável à pretensão. --------------------------------------------------------- 

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

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

146 – 360/991/58.18 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo da Senhora HIRONDINA TEIXEIRA DA SILVA, presente à reunião 

um pedido de parecer à constituição de compropriedade, nos termos do n.º 1, do art.º 

54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua atual redação. ---------------------------------- 

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

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 307-SV/DOSU/18, datada de 10 do 

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

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

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

02.06. DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E CULTURAL 
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02.06.01 SEÇÃO DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL 

 “Educação” 

147 – 710/714/300 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Ano letivo 2018/2019 - Protocolos 

de Cooperação – Aprovação de minutas ================================== 

========== Oriunda da DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E CULTURAL, presente 

à reunião a Informação n.º 06/DISC/2018, datada de 12 do corrente mês, que 

acompanha as minutas dos protocolos de cooperação a celebrar com o Agrupamento de 

Escolas de Moimenta da Beira, no que se refere ao programa de expansão e 

desenvolvimento do Ensino Pré-Escolar, e com as instituições parceiras relativamente 

aos transportes escolares e refeições dos alunos do 1.º Ciclo e do Ensino Pré-Escolar, 

que nesta ata se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte 

integrante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A referida informação vem também acompanhada dos mapas dos encargos 

inerentes à celebração dos referidos protocolos de colaboração, para o ano letivo 

2018/2019, cujo montante total a assumir, no período de setembro a dezembro do 

corrente ano, é de € 60.431,81 (sessenta mil, quatrocentos e trinta e um euros e oitenta 

e um cêntimos), assim distribuído: € 16.774,08 (dezasseis mil, setecentos e setenta e 

quatro euros e oito cêntimos) relativo ao “Prolongamento Pré-Escolar”, € 11.362,67 

(onze mil, trezentos e sessenta e dois euros e sessenta e sete cêntimos), no que se 

refere aos “Transportes Pré-Escolar”, e € 32.295,06 (trinta e dois mil, duzentos e 

noventa e cinco euros e seis cêntimos), para “Refeições Pré-Escolar e 1.º CEB”. ---------- 



  Fl. 219 
____________ 

 

____________ 

2018.12.26 

L iv º .  157  
                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 

                                                                   

 

----- O processo vem acompanhado da respetiva informação da SECÇÃO DE 

CONTABILIDADE, referente à assunção dos inerentes encargos.------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas minutas 

dos protocolos de cooperação a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Moimenta e 

com as instituições parceiras relativamente aos transportes escolares e refeições aos 

alunos do 1.º Ciclo e do Ensino Pré-Escolar, autorizando o Senhor Presidente a 

proceder à respetiva assinatura. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, aprovar os mapas de encargos 

inerentes à celebração dos referidos protocolos de colaboração. ================== 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

----- Tomou a palavra o munícipe ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS SILVA, para expor 

a situação de incómodo causado pelas obras de reconstrução de um imóvel, vizinho à 

propriedade de família onde reside a sua mãe, de 85 anos, na Vila de Leomil. Para além 

das questões relacionadas com o “stress” provocado pelo uso de maquinaria pesada e 

outro equipamento, o referido munícipe levantou ainda três questões, uma relacionada 

com o logradouro, por entender que o mesmo é público, outra com a inclinação dos 

telhados e a última que diz respeito a um eventual problema na cota do saneamento. ---- 

----- Continuando no uso da palavra, o munícipe em causa lembrou a necessidade de 

preservação da identidade daquele local, apelando ao Executivo Municipal que promova 

a catalogação dos monumentos ali existentes, como forma de disciplinar obras de 

construção e ou de reconstrução. ------------------------------------------------------------------------- 
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----- Tratando-se de um processo de licenciamento que foi deferido no âmbito da 

competência delegada no Vereador do Pelouro, o Senhor Presidente fez questão de 

explicar ao órgão executivo os procedimentos administrativos executados e as 

diligências efetuadas, aqui se incluindo a sua deslocação ao local para se inteirar de 

todos os aspetos relacionados com a dita intervenção. Terminou, afirmando que estão a 

ser avaliadas as questões relacionadas com a decisão sobre se o logradouro é ou não 

público, assim como sobre a cota para o saneamento, e que a Câmara Municipal não 

deixará de cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, bem como todos os 

regulamentos municipais aplicáveis ao caso em apreço. ------------------------------------------- 

----- Quanto à catalogação dos monumentos, o Senhor Presidente lembrou que se 

encontra aprovado o Plano de Pormenor de Leomil, que responde às questões 

levantadas pelo munícipe, supra identificado. ---------------------------------------------------------  

----- A propósito, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

lembrou a preocupação já manifestada sobre a necessidade de promover e preservar a 

identidade cultural do nosso território, reforçando a ideia de que devem ser alargadas as 

áreas de reabilitação urbana a outras freguesias. ----------------------------------------------------

------ Por sua vez, o Vereador, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, perguntou se as 

obras se encontram licenciadas e em curso, tendo o Senhor Presidente respondido 

afirmativamente. ====================================================== 

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

========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, aprovar a presente ata, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

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 

16H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


