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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOIS DE MARÇ O DO ANO DE 

DOIS MIL E DOZE ====================================================        

ACTA N.º 05/12 

========== Aos dois dias do mês de Março 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 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, 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, a 

qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária, realizada no dia 04 de 

Novembro de 2009, exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de actas 139, cuja ordem do 

dia havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no n.º 3, do art.º. 87º., da Lei n.º 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. ===================================== 

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
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“Gabinete Jurídico, Contencioso e Execuções Fiscais ” 

126 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N. º 5/2011 ========== 

========== Oriunda do Serviço de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 04/2012, datada de 02 de Fevereiro, último, do seguinte teor: ---------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, à Sr.ª ANABELA SANTOS TRINTA, residente 

na Rua do Areal, n.º 6, localidade e freguesia de Alvite, Município de Moimenta da Beira, foi instaurado 

o processo de contra-ordenação n.º 05/2011, por ter colocado resíduos, nomeadamente papeis, 

plásticos, e lixo doméstico junto à estrada municipal de ligação de Alvite a Paraduça.--------------------- 

----- No âmbito da instrução do citado processo de contra-ordenação foram adoptadas as seguintes 

diligências: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1- Notificou-se a arguida para, comparecer nos Serviços de Contra-Ordenações a fim de ser ouvida 

em declarações e alegar o que tiver por conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e 

constituir advogado de defesa, nos termos legais. ------------------------------------------------------------ 

----- 2- A arguida compareceu no Serviço de Contra-Ordenações, para fazer a sua defesa, referindo que 

colocou o lixo naquele local porque pensou que era possível, dado que já existia mais lixo de outras 

pessoas, no entanto, o mesmo já foi retirado. ---------------------------------------------------------------- 

----- 3- Em 31 de Janeiro de 2012, a Fiscalização Municipal emitiu a Informação n.º 17/FISC., referindo 

que o lixo objecto do presente auto de notícia de contra-ordenação, já não se encontra no local, certo é 

que, o mesmo continua sujo com outro lixo, não se verificando qualquer identificação que indique o 

autor da infracção. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : Considerando que a arguida procedeu à limpeza do local, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 

51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Taxas e Licenças”  

127 – 110/195/002 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE MUNICÍPI OS DO VALE DO 

TÁVORA – CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL – Designação de 

dois Vereadores desta Câmara Municipal ================================= 

========== O Senhor Presidente alertou a Câmara para a necessidade de designação 

de dois membros do actual Executivo para constituição da Assembleia Intermunicipal da 

Associação referida em epígrafe, propondo, para o efeito, à semelhança do que vinha 

acontecendo no passado, que fosse designado um vereador de cada bancada. ------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, designar os Vereadores, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO e LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA. ========= 

 “Secção de Recursos Humanos” 

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

========== O Senhor Presidente da Câmara ausentou-se da reunião, por se encontrar 

impedido de participar, nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, do 

Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, assumindo a Presidência da reunião o Vice-Presidente, 
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FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA. ================== 

128 – 120/197/000 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO -  Pond eração Curricular em 

2010 – Avaliações Finais – Homologação  - Ratificaç ão ====================== 

========== Presente à reunião a Informação nº. 128/2012, datada de 27 de Fevereiro, 

último, do Chefe da DIVISÃO ADMINISTRATIVA, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que o processo 

da ponderação curricular, para o ano de 2010, se encontra concluído, tendo as 

respectivas avaliações finais sido homologadas pelo Senhor Presidente da Câmara, no 

uso da competência que lhe é conferida pelo nº. 10, do artigo 113.º, da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por maioria, ratificar a homologação das ditas 

avaliações finais, nos termos do n.º 10, do artigo 113.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro, tendo os Vereadores da Coligação PSD/CDS, LUIS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA 

decidido apenas tomar conhecimento. ====================================== 

REGRESSO À REUNIÃO: ============================================== 

========== Resolvido o assunto precedente, o Presidente da Câmara regressou à 

reunião, retomando a Presidência da mesma. ================================ 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

129 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 



 F lF lF lF l.134 
____________ 

 

____________ 

2012.03.02 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 44 44 44 4     

                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 

                                                                   
 
ASSOCIATIVO DESPORTIVO –  “Pedaladas – Clube de Cicloturismo”  – Atribuição 

de apoio financeiro em 2012  ============================================ 

========== Oriundo do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião um 

processo de candidatura para atribuição de apoio financeiro, solicitando, para o ano em 

curso, um subsídio no valor de € 3.000,00 (três mil euros). ---------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, em 

27 de Fevereiro, último, que emite parecer no sentido de que a Câmara Municipal deve 

continuar a apoiar financeiramente esta colectividade. --------------------------------------------- 

----- 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 0102/040701, onde, em 27 de 

Fevereiro, último, existia um saldo disponível de € 431.983,55 (quatrocentos e trinta e um mil 

novecentos e oitenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., código 03 e n.º 43/2011, onde, na mesma data existia um 

saldo disponível de € 3.600,00 (três mil e seiscentos euros).”------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Clube um 

apoio financeiro no montante de € 3.000,00 (três mil euros), para os fins propostos. ==== 

 “Património” 

130 – 130/151/200 – CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE INSPECÇÃO TÉCNICA DE 

VEÍCULOS – Pedido de documentos  ===================================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

6 de Janeiro, último, exarada a folhas 38, ponto 033, deste livro de actas, em que foi 

deliberado enviar todos os documentos solicitados pela Advogada DORA SOFIA RATÃO 

MORAIS, Procuradora da empresa GIV - GRUPO DE INSPECÇÕES A VEÍCULOS, 

LDA, presente à reunião uma nova comunicação, datada de 8 Fevereiro, último, e 

registada no dia do mesmo mês, sob o nº. 941, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, solicitando que esta Câmara 

emita e envie ao IMTT - INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES 

TERRESTRES, I.P, certidão que esclareça que disponibilizou apenas o lote nº. 5, do 

Parque Industrial, para instalação do equipamento referido em epígrafe, sob pena de ter 

de agir administrativa e judicialmente para repor a legalidade. ------------------------------------

----- Presente igualmente à reunião a resposta que esta Câmara Municipal deu ao 

aludido pedido, através de ofício nº. 498, de 20 de Fevereiro, último, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual 

não é possível dar cumprimento ao solicitado uma vez que o IMTT não solicitou a esta 

Câmara Municipal, até à presente data, a emissão e o envio de qualquer documento. ----  

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

131 – 370/386/000 – PROCESSO DE REGISTO DO LOTEAMENTO DA BARRAGEM 

DO VILAR, NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL  ==================== 

========== Presente à reunião o ofício da Conservatória do Registo Predial de 

Moimenta da Beira, com a referência 34/RP, datado de 23 de Fevereiro, último, 
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registado em 27 do mesmo mês, sob o n.º 1271, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, que acompanha a decisão 

proferida sobre o processo de registo em causa, informando que o Município de 

Moimenta da Beira dispõe de 10 dias, para recorrer da mesma, no Tribunal competente.  

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

132 – 130/151/200– CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇ ÃO DO BAR 

ESPLANADA DA PRAIA FLUVIAL DA BARRAGEM DO VILAR – C onstituição do 

Direito de Superfície  ================================================== 

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

22 de Junho de 2011, exarada a folhas 10, ponto 010, do livro de actas 143, em que foi 

deliberado deferir o pedido apresentado pela empresa superficiária, OBJECTIVO 

RADICAL BARES UNIPESSOAL, para prolongar o período de carência por mais dois 

anos, presente à reunião um requerimento da dita empresa, registado sob o nº. 1020, 

em 13 de Fevereiro, último, que nesta acta se considerada integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, solicita a correcção de 

algumas cláusulas do contrato, bem como o reembolso da coima paga aos Serviços de 

Finanças de Moimenta da Beira, no valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros), 

aplicada pelo não cumprimento do prazo legal para a entrega da Declaração Mod. 1, do 

IMI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo emitiu o Parecer nº 06.12, 

datado de 16 de Fevereiro, último, que nesta acta se considerada integralmente 
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transcrito e dela fica a fazer parte integrante, que, em síntese, informa que: ----------------- 

----- a) Da interpretação a dar às cláusulas primeira e segunda, da referida escritura, 

resulta apenas o pagamento de € 660,00 (seiscentos e sessenta euros) por ano, pelo 

exercício do direito de superfície, sem acréscimo de IVA; ------------------------------------------ 

----- b) O pagamento de impostos, vertido na cláusula terceira, da escritura em causa, 

cabe ao superficiário; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) A prorrogação do prazo de carência, atribuído pela deliberação camarária acima 

referida, não carece de ser incluída na escritura de direito de superfície, dado que a 

mesma goza de eficácia interpartes; --------------------------------------------------------------------- 

----- d) Deixa à consideração superior a decisão sobre o pedido de reembolso de € 

150,00 (cento e cinquenta euros), referente ao pagamento da coima, pela superficiária. – 

DELIBERAÇÃO:  Após análise do assunto em causa, a Câmara deliberou, por 

unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) No que respeita à interpretação a dar às clausulas primeira e segunda, da 

escritura de direito de superfície, confirma-se que a superficiária deve pagar uma única 

vez o montante de € 660,00 (seiscentos e sessenta euros), por ano, sob a forma 

duodecimal, apenas e só pelo exercício de um direito de superfície, não se tratando, 

portanto, de uma obrigação que advém, cumulativamente, do exercício de um direito de 

superfície e de qualquer exploração comercial; ------------------------------------------------------- 

----- b) A prorrogação do período de carência, por mais dois anos, não necessita de ser 

incluída na escritura de direito de superfície, atendendo que a deliberação, tomada pelo 
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Executivo Camarário, em sua reunião ordinária, realizada em 22 de Junho de 2011, 

goza de eficácia interpartes; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, indeferir o pedido de reembolso da 

importância de € 150,00 (cento e cinquenta euros), paga pela superficiária, a título de 

coima, por inexistência de enquadramento legal. ============================== 

 “Tesouraria” 

133 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 1, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 142.836,34 (cento e 

quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis euros e trinta e quatro cêntimos), assim 

discriminado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais……………. €    28.853,17 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €  113.983,17 

                           TOTAL……………...... €  142.836,34 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

134 - 310/300/154 - REFORÇO DAS CAPTAÇÕES DA NAVE E  OUTRAS - GRANJA 

DO PAIVA - Recepção Provisória - Conta Final - Rece pção Definitiva  =========== 

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

presente à reunião a informação n.º JP042/DOM/2012, datada de 14 de Fevereiro, 
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último, que acompanha o auto de recepção provisória, a conta final e o auto de recepção 

definitiva da empreitada em epígrafe, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o seguinte teor: -------------------------- 

----- “Estando a presente obra concluída já há algum tempo, para a mesma não foi elaborado o 

respectivo Auto de Recepção Provisória, por não ter sido requerido por nenhuma das partes. ------------ 

----- Tendo em conta que, e ao tempo que a Empreitada supra já se encontra concluída e em 

funcionamento, tendo mesmo já decorrido o seu prazo de garantia, apresenta-se também o Mapa de 

Conta Final e o respectivo Auto de Recepção Definitiva da Empreitada, tudo devidamente aceite e 

assinado pelo Representante da Firma Adjudicatária, para encerramento definitivo do Processo.”--------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Considerar a obra recebida provisoriamente; ------------------------------------------------- 

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do disposto no artigo 

223.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; ------------------------------------------------------- 

----- c) Que, após a conclusão do processo inerente ao inquérito administrativo, se 

proceda ao cancelamento da garantia bancária, bem como à restituição dos depósitos 

de garantia, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 229.º, do mesmo Decreto-

Lei; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- e) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe, nos termos do artigo 

227.º, do mesmo diploma legal. =========================================== 

135 - 310/300/155 - REFORÇO DAS CAPTAÇÕES DA NAVE E  OUTRAS - SARZEDO -  
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Recepção Provisória - Conta Final - Recepção Defini tiva  ===================== 

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

presente à reunião a informação n.º JP041/DOM/2012, datada de 14 de Fevereiro, 

último, que acompanha o auto de recepção provisória, a conta final e o auto de recepção 

definitiva da empreitada em epígrafe, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o seguinte teor: -------------------------- 

----- “Estando a presente obra concluída já há algum tempo, para a mesma não foi elaborado o 

respectivo Auto de Recepção Provisória, por não ter sido requerido por nenhuma das partes. ------------ 

----- Tendo em conta que, e ao tempo que a Empreitada supra já se encontra concluída e em 

funcionamento, tendo mesmo já decorrido o seu prazo de garantia, apresenta-se também o Mapa de 

Conta Final e o respectivo Auto de Recepção Definitiva da Empreitada, tudo devidamente aceite e 

assinado pelo Representante da Firma Adjudicatária, para encerramento definitivo do Processo.”--------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Considerar a obra recebida provisoriamente; ------------------------------------------------ 

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do disposto no artigo 

223.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; ------------------------------------------------------- 

----- c) Que, após a conclusão do processo inerente ao inquérito administrativo, se 

proceda ao cancelamento da garantia bancária, bem como à restituição dos depósitos 

de garantia, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 229.º, do mesmo Decreto-

Lei; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 
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----- e) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe, nos termos do artigo 

227.º, do mesmo diploma legal. =========================================== 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

136 - 310/301/108 - CONSTRUÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL  529 (TROÇO ENTRE 

A EN 226 E ALVITE) - 1.ª FASE - Auto de Recepção De finitiva  ================= 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, presente à 

reunião a informação com a referência INF006/DOM/2012, datada de 10 de Fevereiro, 

último, que acompanha o auto de recepção definitiva da empreitada em epígrafe, que 

nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com 

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

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe a estes serviços informar V.ª Exa. do 

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

----- 1.º Foi feita a vistoria prevista no Art.º 208.º, com a presença das partes do contrato, o 

representante do Dono de Obra e o representante do Empreiteiro; ----------------------------------------- 

----- 2.º No decurso da referida vistoria não foram identificadas quaisquer anomalias enquadradas no 

Art.º 209.º do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, apresentando-se em anexo o respectivo 

Auto de Vistoria para efeitos da Recepção Definitiva.”-------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

da obra, nos termos da informação técnica. ================================== 

137 - 310/302/147 - QUALIFICAÇÃO URBANA DA ZONA ESC OLAR - VARIANTE 

ESCOLAR - Auto de Recepção Definitiva  ================================== 

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

presente à reunião a informação n.º JP037/DOM/2012, datada de 14 de Fevereiro, 
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último, que acompanha o auto de recepção definitiva da empreitada em epígrafe, que 

nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com 

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

----- “Tendo em conta que o Prazo de Garantia da Empreitada supra citada já findou, apresenta-se o 

respectivo Auto de Recepção Definitivo da Empreitada, para efeitos do Art.º 229 do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

da empreitada em epígrafe, nos termos da informação técnica, bem como cancelar as 

garantias e restituir os depósitos de garantia, nos termos legais. ================== 

138 - 310/302/241 - SANEAMENTO BÁSICO EM SEMITELA -  LEOMIL - Auto de 

Recepção Provisória e Conta Final  ======================================= 

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

presente à reunião a informação n.º JP045/DOM/2012, datada de 15 de Fevereiro, 

último, que acompanha o auto de recepção provisória e a conta final da empreitada em 

epígrafe, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer 

parte integrante, com o seguinte teor: -------------------------------------------------------------------- 

----- “Estando a presente obra concluída já há algum tempo apresenta-se o Auto de Recepção 

Provisória da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Este acto apenas agora ocorre por não ter sido requerido por nenhuma das partes até ao 

momento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Anexa-se ainda o Mapa de Conta Final, devidamente assinado pelas partes.” ------------------------ 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- a) Considerar a obra recebida provisoriamente; ------------------------------------------------- 

----- b) Aprovar a conta final, devendo proceder-se ao envio do relatório final ao Instituto 

da Conservação e do Imobiliário, nos termos e para efeitos do art.º 402.º, do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. ============================================ 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

139 - 310/302/378 - CONSTRUÇÃO DE 4 CASAS DO TIPO T 3 (HABITAÇÃO SOCIAL) 

NO BAIRRO DA FORMIGA EM MOIMENTA DA BEIRA - 1.ª FAS E - Conta Final  ==== 

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

presente à reunião a informação n.º JP050/DOM/2012, datada de 24 de Fevereiro, 

último, que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte 

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

----- “Estando a presente obra concluída e levado a efeito a respectiva Recepção Definitiva e libertada a 

caução, por lapso não foi elaborada a Conta Final da Empreitada. ------------------------------------------ 

----- Assim, e no seguimento do seu envio para o Empreiteiro, este faz a sua devolução devidamente 

assinada e sem deduzir qualquer reclamação, pelo que se apresenta a mesma para encerramento 

definitivo da Empreitada.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra, 

nos termos da informação técnica. ========================================= 

140 - 310/302/398 - ESTABELECIMENTO PRÉ-ESCOLAR DE ARCOZELOS - Auto de 

Recepção Definitiva  =================================================== 

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



 F lF lF lF l.144 
____________ 

 

____________ 

2012.03.02 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 44 44 44 4     

                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 

                                                                   
 
presente à reunião a informação n.º JP038/DOM/2012, datada de 14 de Fevereiro, 

último, que acompanha o auto de recepção definitiva da empreitada em epígrafe, que 

nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com 

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

----- “Tendo em conta que o Prazo de Garantia da Empreitada supra citada já findou, apresenta-se o 

respectivo Auto de Recepção Definitivo da Empreitada, para efeitos do Art.º 229 do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

da empreitada em epígrafe, nos termos da informação técnica, bem como cancelar as 

garantias e restituir os depósitos de garantia, nos termos legais. ================== 

141 - 310/302/404 - CAMPOS POLIDESPORTIVOS AO AR LI VRE EM SOUTOSA E 

PERAVELHA - Conta Final  ============================================= 

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

presente à reunião a informação n.º JP046/DOM/2012, datada de 15 de Fevereiro, 

último, que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte 

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

----- “No seguimento da Inf. n.º JP023/DOM72012 de 2012-01-19, foi enviado pelo Correio ao 

Empreiteiro, o Mapa de Conta Final da Empreitada supra referida. ------------------------------------------ 

----- A correspondência foi devolvida sem ter sido levantada, com a indicação dos Serviços dos 

Correios, de «objecto não reclamado». --------------------------------------------------------------------- 

----- Assim sendo e tendo em conta que o Empreiteiro no prazo de lhe é concedido para a devolver 

assinada ou deduzir qualquer reclamação, nada responde, entende-se que a aceita, tendo em conta o 
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disposto no Art.º 222 do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março. --------------------------------------------- 

----- Assim, anexa-se o Mapa de Conta Final da Empreitada para efeitos de aprovação por parte do 

Dono de Obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após a sua aprovação, será marcada a Recepção Definitiva da Empreitada.” ------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra, 

nos termos da informação técnica. ========================================= 

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

========== O Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, ausentou-se da 

reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea d), do art.º 44.º, do 

Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================== 

142 - 310/302/410 - DRENAGEM FINAL DA REDE DE ÁGUAS  PLUVIAIS DE 

MOIMENTA DA BEIRA - Conta final e  Auto de Recepção  Definitiva  ============= 

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

presente à reunião a informação n.º JP040/DOM/2012, datada de 14 de Fevereiro, 

último, que acompanha a conta final e o auto de recepção definitiva da empreitada em 

epígrafe, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela fica a fazer parte 

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Tendo sido já levada a efeito a Recepção Provisória da Empreitada, apresenta-se o Mapa de Conta 

Final da mesma, devidamente assinado pelas partes, assim como o respectivo Auto de Recepção 

Definitiva.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- a) Aprovar a conta final; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe, bem como cancelar as 

garantias e restituir os depósitos de garantia, nos termos legais. ================== 

143 - 310/302/422 - DRENAGEM FINAL DA REDE DE ÁGUAS  PLUVIAIS DE 

MOIMENTA DA BEIRA -BAIRRO DA FORMIGA - VALE DO MOIN HO - Conta Final  == 

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

presente à reunião a informação n.º JP039/DOM/2012, datada de 14 de Fevereiro, 

último, que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte 

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

----- “Estando já recebida provisoriamente a presente Empreitada supra referida, apresenta-se o Mapa 

de Conta Final da mesma, devidamente assinado pelas partes, para aprovação pelo Dono de Obra.”----- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra, 

nos termos da informação técnica. ========================================= 

REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 

========== Resolvido os assuntos precedentes, o Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, regressou à reunião. ====================================  

144 - 310/302/424 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA DO PARQUE 

INDUSTRIAL - 2.ª FASE - Auto de Recepção Provisória  e Conta Final  =========== 

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

presente à reunião a informação n.º JP042/DOM/2012, datada de 14 de Fevereiro, 
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último, que acompanha o auto de recepção provisória e a conta final da empreitada em 

epígrafe, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer 

parte integrante, com o seguinte teor: -------------------------------------------------------------------- 

----- “Estando a presente obra concluída já há algum tempo, apresenta-se o Auto de Recepção 

Provisória da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Este acto apenas agora ocorre por não ter sido requerido por nenhuma das partes até ao 

momento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Anexa-se ainda o Mapa de Conta Final, devidamente assinado pelas partes.” ------------------------ 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Considerar a obra recebida provisoriamente; ------------------------------------------------ 

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do disposto no artigo 

223.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; ------------------------------------------------------- 

----- c) Aprovar a conta final. ============================================= 

145 - 310/302/427 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE 

TELECOMUNICAÇÕES DO PARQUE INDUSTRIAL – 2.ª FASE – REDE DE 

TUBAGENS - Auto de Recepção Provisória e Conta Fina l ===================== 

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

presente à reunião a informação n.º JP044/DOM/2012, datada de 14 de Fevereiro, 

último, que acompanha o auto de recepção provisória e a conta final da empreitada em 

epígrafe, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer 

parte integrante, com o seguinte teor: -------------------------------------------------------------------- 
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----- “Estando a presente obra concluída já há algum tempo, apresenta-se o Auto de Recepção 

Provisória da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Este acto apenas agora ocorre por não ter sido requerido por nenhuma das partes até ao 

momento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Anexa-se ainda o Mapa de Conta Final, devidamente assinado pelas partes.” ------------------------ 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Considerar a obra recebida provisoriamente; ------------------------------------------------ 

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do disposto no artigo 

223.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; ------------------------------------------------------- 

----- c) Aprovar a conta final. ============================================= 

  03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

146 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS  JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Finan ceira com a Junta de 

Freguesia de Sever – Aprovação  ======================================== 

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

16 de Setembro de 2011, exarada a folhas 128, ponto 120, do livro de actas 143, em 

que foi deliberado aprovar o novo Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira, a 

celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do nº. 6, do artigo 64.º, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, documento que foi igualmente aprovado pela 

Assembleia Municipal, em sessão realizada em 14 de Outubro de 2011, presente à 
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reunião a candidatura da Junta de Freguesia de Sever, com vista à execução das obras 

de: “BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS CAMINHOS NA FREGUESIA DE SEVER”, 

apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 42.652,28 (quarenta e dois 

mil, seiscentos e cinquenta e dois euros e vinte e oito cêntimos), a que corresponde um 

valor máximo de comparticipação de € 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros).  

----- A referida ficha de candidatura trás inserta as seguintes informações: ------------------- 

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Projectos: “Em termos técnicos, a intervenção julga-se 

adequada para o local em causa e, por isso, entende-se em condições de ser aprovada. ------------------ 

----- Quanto à estimativa orçamental que acompanha o estudo apresentado, julga-se ajustada aos 

trabalhos e materiais previstos”. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- B – Parecer da Divisão Económica e Financeira: “Este encargo reúne as condições previstas 

na alínea d), do ponto 2.3.4.2., da execução orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental 

orgânica-económica 0102/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 

138.115,50 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo.4.2., código 02, e 

com o nº. 65/2012, onde existe uma dotação de 67.697,58 €”. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO :  Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura que apresenta uma despesa 

total no montante de € 42.652,28 (quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois 

euros e vinte e oito cêntimos), a que corresponde um valor de comparticipação de € 

24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), correspondente a 70 % do valor 

elegível. ============================================================ 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  
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“Loteamentos e Obras Particulares” 

147 - 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 actas 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 redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE 

ARQUTECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA / 

ESPECIALIDADES DEFERIDO”, “PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, 

“DESTAQUE DE PARCELA INDEFERIDO” que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 04 de Novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime 

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

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS:  ===================================== 

----- INOBUR IRMÃOS ASSOCIADOS, para construção de um muro de vedação, com 

20m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Covas do Barro, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 17.12; --------------------------------------------- 

----- MANUEL RIBEIRO PENELA, para ocupação da via pública com materiais, em 5m2, 

na Rua do Politeiro, Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 19.12; ---------------- 

----- LUÍS PEREIRA CARDOSO, para construção de um muro de vedação, com 15m, 
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que pretende levar a efeito no lugar denominado Estrada Nacional, Freguesia de Paçô, a 

que se refere o Proc.º n.º 22.12; --------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO FREIRA FRANCISCO, para ocupação da via pública com materiais, em 

5m2, no lugar denominado Estrada Nacional, Freguesia de Peva, a que se refere o 

Proc.º n.º 23.12. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS:  ============================ 

----- MANUEL TEIXEIRA MORAIS, para alteração e ampliação de um aviário, sito no 

lugar denominado Madeiro, na localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, a que 

se refere o Proc.º n.º 190.06; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA DO CARMO e Outros, para construção de uma habitação, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado Alagoa, Freguesia de Vila da Rua, a que se refere o 

Proc.º n.º 13.12. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJECTO DE ARQUITECTURA / ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ============== 

----- MARIA DE FÁTIMA CARVALHO GOMES, para alteração do projecto de 

reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita na Rua do Outeiro, Freguesia de 

Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 91.05. ------------------------------------------------------------ 

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

----- SÉRGIO FRANCISCO DE CARVALHO FERNANDES, para recuperação de uma 

habitação unifamiliar, sita no Largo das 7 Ruas, Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proc.º n.º 188.06; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ROGÉRIO ANTÓNIO LOPES PAULO, para reconstrução de um edifício destinado a 
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arrumos, sito na Rua Afonso Costa, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º n.º 5.08; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ASSOCIAÇÃO DE BALDIOS TERRAS DE AQUILINO, para construção de um 

edifício destinado a sede, actividades recreativas e culturais, que pretende levar a efeito 

na Rua Pai Barba, na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que se refere o 

Proc.º n.º 118.11; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANÍBAL DE GOUVEIA CARDOSO, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a feito no lugar denominado Outeiro, na localidade de Mileu, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 135.11. ------------------------------------------- 

DESTAQUE DE PARCELA INDEFERIDO:  ================================== 

----- ANA MARIA MORAIS DE PAIVA PEREIRA, para destaque de uma parcela de 

terreno, que pretende levar a efeito no lugar denominado Cruz das Almas, Freguesia de 

Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 4.11. ----------------------------------------------------------------- 

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

148 – 360/336/3.12 – OBRAS PARTICULARES – Comunicaç ão prévia – Construção 

de um edifício industrial para armazenagem e distri buição de fruta  ============= 

========== Oriundo da Firma DESFRUTA – COMÉRCIO DE FRUTA, LDA, na 

qualidade de requerente do processo para construção de um edifício industrial para 

armazenagem e distribuição de fruta, que pretende levar a efeito no lote nº. 9, do Parque 

Industrial de Moimenta da Beira, presente à reunião um requerimento, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos 
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motivos ali descritos, solicita que seja apreciado o projecto de arquitectura sem a 

entrega dos elementos considerados em falta. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, determinar que os Serviços 

Técnicos analisem o projecto de arquitectura com os elementos entregues. ========== 

149 – 360/338/118.11 – OBRAS PARTICULARES – Constru ção de um edifício 

destinado a sede, actividades recreativas e cultura is  ======================== 

========== Oriundo da DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE, presente à 

reunião um pedido de esclarecimentos, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, sobre a construção de um edifício 

destinado a sede, actividades recreativas e culturais, que a ASSOCIAÇÃO DE BALDIOS 

TERRAS DE AQUILINO, pretende levar a efeito na Rua Pai Barba, na localidade de 

Soutosa, Freguesia de Peva. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 45-SV/DOP/12, datada de 27 de 

Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

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

DELIBERAÇÃO : Não conhecendo a Câmara Municipal nenhuma aprovação, ou 

intenção de aprovação, de qualquer intervenção a levar a efeito na Zona de Protecção à 

Casa de Aquilino Ribeiro, a mesma deliberou, por unanimidade, solicitar esclarecimentos 

à Direcção Regional de Cultura do Norte sobre a que intervenção em concreto se refere, 

com vista a prestar as informações solicitadas. =============================== 
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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 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 

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

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


