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ACTA DA  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM QUATRO DE FEVEREIRO 

DO ANO DE DOIS MIL E TRÊS ========================================== 

ACTA Nº. 04/03 

========== Aos quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e três, nesta Vila 

de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta Câmara 

Municipal, comigo, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, Chefe da Divisão 

Administrativa, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 5 de 

Novembro, de 2001, elaborei a acta da presente reunião, compareceram os Senhores, 

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, 

JORGE DE JESUS COSTA, ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS 

FIGUEIREDO, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO 

ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de Presidente 

da Câmara e os outros na de Vereadores, para realizarem a  presente reunião 

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

realizada no dia 09 de Janeiro de 2002, exarada a folhas  05, ponto 005, do livro de 

actas 103, 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 169/99, de18 de 

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

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

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

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 
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02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

103 - 120/131/171 – PROCESSO DISCIPLINAR ============================== 

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

23 de Setembro, último, exarada a folhas 156 a 158, ponto 166, do livro de actas nº. 105, 

em que foi deliberado instaurar processo disciplinar contra a funcionária, Assistente 

Administrativo Principal, MARIA JOSÉ GOMES SOARES, nos termos do artº. 50º., nº.1, 

do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 

Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, e nomear como instrutor 

do processo, nos termos do nº.1, do artº. 51º., do referido diploma legal, o Chefe de 

Divisão Administrativa desta Câmara Municipal, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

novamente presente à reunião o referido processo, na sequência, aliás, do que havia 

sido deliberado na reunião extraordinária realizada em 20 de Janeiro, último. --------------- 

DELIBERAÇÃO: Após análise detalhada aos autos do processo disciplinar, a fim de se 

alcançar perfeito entendimento quanto às conclusões do relatório do Instrutor, e com 

vista a uma tomada de decisão fundamentada da Câmara Municipal, a mesma deliberou, 

por unanimidade, com base nas declarações de voto que se seguem, ordenar novas 

diligências nos termos do nº.1, do artº. 66º., do Estatuto Disciplinar acima referido, a 

realizar no prazo de 35 (trinta e cinco) dias, devendo posteriormente, o processo ser 

enviado ao Orgão Executivo com vista a ser proferida decisão, nos termos da alínea b), 

do nº.4, do artº. 66º., acima referido. ---------------------------------------------------------------------
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----- Declaração de voto do Senhor  Presidente e restantes Vereadores do Partido Social 

Democrata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Apesar de nos considerarmos esclarecidos quanto às infracções disciplinares 

praticadas pela arguida neste processo disciplinar, factos esses que a mesma confessa, 

e, consequentemente, concordando com as conclusões do relatório do Instrutor que dá 

como reproduzidos os artigos de acusação que se referem às importâncias que se 

provou serem devidas pela dita funcionária, admitimos que sejam ordenadas novas 

diligências, tal como é sugerido pelos Vereadores do Partido Socialista, desde que as 

mesmas sejam legalmente admissíveis e possam vir a esclarecer, por escrito, as 

dúvidas e sugestões a que os mesmos fazem alusão na respectiva proposta”. -------------- 

----- Declaração de voto que justifica a posição tomada pelos Vereadores do Partido 

Socialista --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “ Analisada toda a documentação relativa ao processo disciplinar em curso, em que 

é arguida a funcionária MARIA JOSÉ GOMES SOARES, os vereadores do Partido 

Socialista, para uma tomada de decisão mais fundamentada, pretendem alguns 

esclarecimentos, sugerindo que ao abrigo do nº.1 do artº. 66º do E.D. a Câmara, no 

prazo que entender conveniente, solicite ao Sr. Instrutor se digne esclarecer os 

seguintes aspectos:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 – Do processo não consta que a arguida tenha sido ouvida, durante a 

investigação, relativamente aos factos que lhe são imputados na acusação. Somos de 

opinião que, apesar de a legislação aplicável não o exigir, teria sido de toda a 
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conveniência, para o apuramento da verdade, que a arguida tivesse tido, por via de 

convocação do instrutor, intervenção no sentido de fornecer as explicações que 

entendesse convenientes. Até em sua própria defesa. Assim não tendo acontecido, 

persistem algumas dúvidas que poderiam estar já esclarecidas. --------------------------------- 

----- 2 – Ao abrigo do nº.1 do artº. 65 do Decreto-Lei nº. 24/84 de 16 de Janeiro, do 

relatório final do instrutor devem constar, entre outras coisas “importâncias que 

porventura haja a repor e seu destino”. Entendemos que não constando do relatório 

produzido as importâncias em causa, ele está amputado de um dado que consideramos, 

tal como o legislador, relevante e sem o qual a Câmara tem uma dificuldade de decisão 

acrescida e desnecessária. Esta falta de cumprimento deste aspecto formal do relatório 

pode ter implicação reais na decisão da Câmara. ---------------------------------------------------- 

----- 3 – Salvo melhor opinião, não se encontra provada a afirmação feita na acusação, 

nos artigos 725.º, 733.º, 744.º e 751.º segundo a qual “A arguida fez dela a importância 

de “. Do mesmo modo que não entendemos a distinção que é feita relativamente a todos 

os outros casos, em relação aos quais é apenas afirmado que “ A referida importância 

de ... não deu entrada no cofre da Tesouraria da Câmara Municipal de Moimenta da 

Beira”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4 – Não tendo até esta data recebido qualquer informação relativa aos 

esclarecimentos solicitados, “no âmbito deste caso concreto”, os quais mereceram 

aprovação de toda a Câmara, pretendemos que, em tempo útil à decisão deste caso, 

nos sejam prestados todos os esclarecimentos solicitados em reunião de Câmara de 07 
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de Outubro de 2002, por continuarmos a considerá-los imprescindíveis ao conhecimento 

de toda a verdade, com vista à nossa tomada de decisão.” ====================== 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“ Vias de Comunicação e Transporte” 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO ==============================================  

========== Dado que o assunto que se segue diz directamente respeito ao Senhor 

Presidente da Câmara e ao Vereador em Regime de Tempo Inteiro, António Humberto 

de Paiva Matos, enquanto autarcas e pessoas individualmente consideradas, 

informaram o restante Executivo que se iriam retirar da reunião, arrogando-se, no 

entanto, o direito de proceder criminalmente contra o Engenheiro João Pinto Cardoso, 

fazendo a competente participação a apresentar no Tribunal Judicial da Comarca de 

Moimenta da Beira, independentemente de deliberação que vier a ser tomada, ficando a 

presidir a mesma o Vereador a Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA. ========== 

104 - 310/301/000 - OBRAS EXECUTADAS PELA FIRMA JEREMIAS DE MACEDO & 

Cª. , LDA - Exposição do Engenheiro Civil Assessor Principal João Pinto Cardoso -  

Comissão de Inquérito - Relatório ======================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária, 

realizada em 20 de Janeiro de 2003, exarada a folhas 44, ponto 044, deste livro de 

actas, em que foi deliberado solicitar à Comissão  de Inquérito que, em complemento do 

relatório apresentado, procedesse no sentido de apurar a validade e legitimidade das 
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afirmações proferidas pelo Engenheiro Civil Assessor Principal JOÃO PINTO 

CARDOSO, presente à reunião o respectivo processo. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao conteúdo dos relatórios da Comissão de Inquérito, do qual 

resulta uma evidente difamação, desrespeito e injúria à honra e dignidade dos autarcas, 

Senhor Presidente da Câmara  e Vereador em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO 

HUMBERTO DE PAIVA MATOS, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos a favor 

dos Vereadores do Partido Social Democrata, JORGE DE JESUS COSTA e ELVIRA DA 

COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, e as abstenções dos Vereadores do 

Partido Socialista, estes com fundamento na “declaração de voto” inserta no final, o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- a) Instaurar Processo Disciplinar contra o funcionário, Técnico-Superior Assessor 

Principal, João Pinto Cardoso, nos termos do artº. 50º., nº.1, do Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro; ----------------------------------------------------------------

----- b) Nomear, nos termos do artº. 51º., nº.1, do Estatuto Disciplinar, como Instrutor do 

processo o Director do Gabinete de Apoio Técnico de Lamego, Engenheiro ARTUR 

ANTÓNIO TEIXEIRA GOMES DA SILVA. -------------------------------------------------------------- 

----- Declaração de voto que justifica a posição tomada pelos Vereadores do Partido 

Socialista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “ À semelhança  da primeira decisão que tomamos relativamente a este caso, 

continuamos a não nos opor a que se proceda à abertura do Processo Disciplinar, até 
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para  que possa ser apurada toda a verdade. --------------------------------------------------------- 

----- Lamentamos que a relação entre os dois mais altos responsáveis da Câmara 

Municipal e este funcionário tenha chegado a este estado, esperando que para a 

Câmara  não resultem quaisquer prejuízos da deliberação hoje tomada. ---------------------- 

----- Quanto à queixa/crime, por reconhecerem que se trata de um assunto que apenas 

aos visados interessa, informam nada ter a dizer ou a fazer”. ===================== 

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 do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º. da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, sendo seguidamente distribuída, por 

fotocópia, a todos os  membros da Câmara.------------------------------------------------------------ 

 ---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando 

eram 14H00. ========================================================= 

O PRESIDENTE, 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


