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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TREZE DE ABR IL DO ANO DE 

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

ACTA N.º 08/12 

========== Aos treze dias do mês de Abril 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, 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. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA  ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artº. 64º., 

conjugado com o nº. 2, do artº. 78º., ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a 

Câmara tomou conhecimento do pedido de JUSTIFICAÇÃO de falta a esta reunião, 

apresentado pelo Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, deferido por Despacho 

do Senhor Presidente, nos termos da competência delegada pela Câmara Municipal, em 

reunião realizada em 13 de Outubro de 2009. ================================ 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

190 – 210/207/000 – COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO/2 012 – Pedido de subsídio   

========== Oriundo da Comissão de Festas referenciada em epígrafe, presente à 

reunião o programa das festas e respectivo orçamento, cujo valor global em receitas e 

despesas é estimado em € 100.050,00 (cem mil e cinquenta euros), solicitando a 

atribuição de um subsídio no valor de € 55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), para 

fazer face às despesas enunciadas. ---------------------------------------------------------------------- 

----- 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 30 de 

Março, último, existia um saldo disponível de € 428.983,55 (quatrocentos e vinte e oito mil novecentos 

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

Municipais, no Objectivo 2.5.1., Código 06 e Projecto nº 38/2012, no montante de € 45.000,00 

(quarenta e cinco mil euros).” ----------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO:  Apesar das grandes dificuldades financeiras que o Município 
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atravessa, mas considerando também que é necessário manter o nível e a dignidade 

das Festas de S. João de Moimenta da Beira, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

manifestar disponibilidade para vir a atribuir uma comparticipação no montante de € 

50.000,00 (cinquenta mil euros), devendo, para o efeito, serem criadas as necessárias 

condições orçamentais. --------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, admitir poder vir a ser atribuido à 

referida Comissão de Festas um reforço de € 5.000,00 (cinco mil euros), caso se venha 

a confirmar essa necessidade. ============================================ 

191 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO L OCAL E RURAL DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de subsídio  =============================== 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 4 do corrente mês, solicitando um subsídio de € 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos euros) para as actividades a desenvolver durante o corrente ano. --------------- 

----- O referido documento traz inserta a seguinte Informação do Vereador, em Regime 

de Tempo Inteiro, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA: -------- 

----- “Está o processo em análise de candidatura, podendo ser considerado um pagamento por conta”. - 

----- 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 10 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 7.109,34 (sete mil cento e nove euros e trinta e quatro 

cêntimos), tendo sido feito a Proposta de Cabimento n.º 526.” --------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, por conta do apoio financeiro 

que vier a concedido após análise da candidatura, atribuir nesta fase um adiantamento 

até ao montante de € 1.000,00 (mil euros), para os fins propostos. ================= 

192 – 210/207/000 – ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E  GESTÃO DE LAMEGO 

– Curso de Secretariado e Administração, 2.º Ano – Pedido de apoio financeiro e 

material promocional  ================================================= 

========== Oriundo da Escola Superior referenciada em epígrafe, presente à reunião 

o ofício n.º 2, datado de 10 do corrente mês, informando que está a ser organizado pelo 

Grupo V, do 2.º Ano, do Curso de Secretariado e Administração, o evento “Fado com 

SAudade”, no âmbito da unidade curricular de Práticas e Técnicas de Secretariado II, a 

realizar no dia 12 de Maio do corrente ano, pelo que solicita um apoio financeiro, bem 

como a oferta de cinco kits de promoção turística, a fim de presentear os ilustres 

participantes no evento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde em 10 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 265,47 (duzentos e sessenta e 

cinco euros e quarenta e sete cêntimos)”. ---------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de € 

100,00 (cem euros), para os fins propostos, bem disponibilizar os cinco kits de 

promoção turística solicitados. =========================================== 



 F lF lF lF l.202 
____________ 

 

____________ 

2012.04.13 
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 

                                                                   
 
193 – 210/207/000 – ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA D A SAÚDE DE 

COIMBRA – Novos Fitados do Curso de Saúde Ambiental  2011/2012 – Pedido de 

colaboração  ========================================================= 

========== Oriundo do Senhor DANIEL SOARES, residente nesta Vila e aluno da 

Escola Superior referenciada em epígrafe, presente à reunião uma comunicação, sem 

data, registado nesta Câmara Municipal em 10 do corrente mês, sob o n.º 2213, 

informando que, durante o próximo mês de Maio, se vai realizar a tradicional “Queima 

das Fitas 2012”, onde se destaca o seu tradicional Cortejo, um projecto que envolve 

avultadas despesas dada a sua grandiosidade, apenas viável com apoios publicitários e 

de mecenas. Assim sendo, solicita a colaboração desta Câmara Municipal, através da 

aquisição de um espaço publicitário ou de um donativo. --------------------------------------------  

----- 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/020225, onde em 10 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 15.584,07 (quinze mil 

quinhentos e oitenta e quatro euros e sete cêntimos)”. ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de € 

25,00 (vinte e cinco euros), para os fins propostos. ============================ 

194 – 210/207/000 – UNIVERSIDADE DE DIREITO DE COIMBRA – Finalistas do  

Curso de Direito – Pedido de colaboração  ================================= 

========== Oriundo da Senhora MARTA ALEXANDRA FRIAS BORGES, residente no 
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Concelho de Moimenta da Beira e aluna da Faculdade referenciada em epígrafe, 

presente à reunião um e-mail, datado de 1 do corrente mês, informando que, durante o 

próximo mês de Maio, se vai realizar a tradicional “Queima das Fitas 2012”, onde se 

destaca o seu tradicional Cortejo, um projecto que envolve avultadas despesas dada a 

sua grandiosidade, apenas viável com apoios publicitários e de mecenas. Assim sendo, 

solicita a colaboração desta Câmara Municipal, através da aquisição de um espaço 

publicitário ou de um donativo. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/020225, onde em 10 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 15.584,07 (quinze mil 

quinhentos e oitenta e quatro euros e sete cêntimos)”. ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de € 

25,00 (vinte e cinco euros), para os fins propostos. ============================ 

195 – 210/999/000 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA  – Alteração das 

cláusulas contratuais  ================================================= 

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

09 de Dezembro de 2011, exarada a folhas 263, ponto 243, do livro de actas 143, em 

que foi deliberado aprovar a contratação de sete técnicos, em regime de avença, para 

fazer face às dinâmicas do Município, nas actividades do desporto, da música e ludico-

expressivas, presente à reunião uma Proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada 
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de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, onde, pelas razões ali transcritas, propõe a alteração das 

cláusulas segunda e terceira, dos respectivos contratos, desde o início até ao termo dos 

mesmos, no sentido de alterar o montante da avença para € 750,00 (setecentos e 

cinquenta euros), para os técnicos não sujeitos ao regime do IVA, e para € 842,55 

(oitocentos e quarenta e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos), para os técnicos que 

estejam sujeitos ao referido regime do IVA, de forma a harmonizar os custos por 

referência aos técnicos superiores do mapa de pessoal, a tempo inteiro. ---------------------- 

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

exactos termos em que foi apresentada. ==================================== 

196 - 230/262/000 – PRESTAÇÃO DE CONTAS RESPEITANTE  AO ANO DE 2011 === 

========== Com vista a proceder a uma análise dos instrumentos de gestão 

financeira, nos termos e para efeitos do cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 54 – 

A/99, de 22 de Fevereiro de 1999, presente à reunião a Prestação de Contas, referente 

ao ano de 2011, organizada de acordo com a Resolução nº. 4/2001, de 18 de Agosto, do 

Tribunal de Contas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Da análise das referidas contas, verificou-se que o montante das receitas 

arrecadadas foi de € 10.224.718,55 (dez milhões, duzentos e vinte e quatro mil, 

setecentos e dezoito euros e cinquenta e cinco cêntimos), e o montante das despesas 

realizadas foi de € 10.197.887,93 (dez milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e 

oitenta e sete euros e noventa e três cêntimos), sendo de realçar que havia transitado 
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um saldo da Prestação de Contas, do ano de 2010, no valor de € 114.404,79 (cento e 

catorze mil, quatrocentos e quatro euros e setenta e nove cêntimos). ------------------------- 

----- Relativamente às Operações de Tesouraria, verificou-se uma entrada de fundos no 

valor de € 579.076,96 (quinhentos e setenta e nove mil e setenta e seis euros e noventa 

e seis cêntimos), e uma saída de fundos no valor de € 580.026,32 (quinhentos e oitenta 

mil e vinte e seis euros e trinta e dois cêntimos). ---------------------------------------------------- 

----- Na recompilação dos respectivos saldos, verificou-se que, relativamente ao 

orçamento, transitam os seguintes saldos para a Prestação de Contas do ano de 2012: - 

----- 1. Da conta da execução orçamental, transita o valor de € 103.348,55 (cento e três 

mil trezentos e quarenta e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos). --------------------------- 

----- 2. Relativamente às Operações de Tesouraria, transita o valor de € 36.937,50 (trinta 

e seis mil, novecentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------- 

----- No Relatório de Gestão, apresentado pelo Senhor Presidente da Câmara, é 

proposto que, de acordo com o disposto no ponto 2.7.3., do POCAL, o resultado líquido 

do exercício, no montante de € 1.068.245,26 (um milhão e sessenta e oito mil duzentos 

e quarenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos), seja transferido para a conta 59 – 

RESULTADOS TRANSITADOS – da seguinte forma: ----------------------------------------------- 

----- a) Reservas legais (conta 571) -  €  53.412,26; -------------------------------------------------- 

----- b) Reforço do património (conta 51) - €  1.014.833,00. ---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Sob proposta do Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, designar o próximo dia 18, pelas 09H30, para a realização de uma reunião 
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extraordinária, a fim de ser discutida a prestação de contas respeitante ao ano de 2011, 

ficando, deste modo, feita a respectiva convocatória, com dispensa de quaisquer outras 

formalidades. ========================================================= 

197 – 230/999/000 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENT OS EM ATRASO ==== 

========== Dando cumprimento ao disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1, do art.º 15.º 

da Lei nº. 8/2012, de 21 de Fevereiro, presente à reunião, para conhecimento, as 

declarações solicitadas na sua redacção. --------------------------------------------------------------- 

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

“Aprovisionamento” 

198 - 130/999/000 – 620/618/000 - CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL – VI Passeio 

T.T. “ Serra de Leomil” – Pedido de apoio logístico  ========================== 

========== Oriundo do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 

05/DIR/DM, datado de 2 de Março, último, solicitando apoio logístico para a realização 

do evento em epígrafe, a ocorrer no dia 22 de Abril do corrente mês, nomeadamente a 

disponibilização de maquinaria para a preparação da pista de obstáculos, estruturas 

metálicas para afixação de lonas com a divulgação do evento, assim como alguma 

propaganda promocional do concelho, a distribuir juntamente com as lembranças aos 

participantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 
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Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, na data de 

hoje, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 2.609,34 (dois mil, seiscentos e nove 

euros e trinta e quatro cêntimos)”. ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 

€ 1.000,00 (mil euros), bem como conceder o apoio logístico solicitado. ============= 

“Património” 

199 – 130/151/200 – RESTAURANTE SNACK/BAR DA PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES 

– Exploração do estabelecimento “Bar/Restaurante” i nstalado no complexo da 

Praia Fluvial de Segões, em regime de locação de es tabelecimento comercial  ==== 

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

30 de Setembro de 2011, exarada a folhas 152, ponto 137, do livro de actas 143, em 

que foi deliberado autorizar a cessão de posição contratual a favor de CARLOS JORGE 

SOARES DOS SANTOS, na condição da cedente proceder ao pagamento das 

prestações em atraso, presente à reunião uma comunicação da Senhora LUCÍLIA 

JESUS ALMEIDA, informando que, até à presente data, ainda não lhe foi possível 

regularizar o pagamento das referidas prestações em atraso. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  Após análise pormenorizada deste processo, a Câmara deliberou, por 

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

a) Revogar  a deliberação, tomada em reunião ordinária, realizada no dia 30 de 

Setembro de 2011, acima referida, mormente no que se refere ao pagamento da dívida, 

por parte da anterior cessionária, como condição “sine quan non” para que se efective 

uma transmissão da posição contratual; ---------------------------------------------------------------- 
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b) Em consequência, denunciar  o contrato celebrado com a Senhora LUCÍLIA JESUS 

ALMEIDA, na qualidade de anterior cessionária, por abandono das instalações, com 

efeitos imediatos, e insistir, através do Gabinete Jurídico, na cobrança do valor 

respeitante às prestações em dívida, de € 541,21 (quinhentos e quarenta e um euros e 

vinte e um cêntimos), respeitante ao período de Junho a Setembro de 2011, inclusive; --- 

c) Tendo com pano de fundo a aproximação de nova época balnear, bem como a 

necessidade de rentabilizar aquele espaço, adjudicar , por ajuste directo, a exploração 

do referido equipamento ao Senhor CARLOS JORGE SOARES DOS SANTOS, com as 

mesmas condições que vigoravam no último contrato celebrado para o efeito com a 

anterior cessionária. =================================================== 

200 – 130/151/700 – CONTRATO DE LOCAÇÃO DO RESTAURA NTE SNACK/BAR E 

PARQUE DE CAMPISMO DA BARRAGEM DO VILAR ======================== 

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

08 de Julho de 2011, exarada a folhas 26, ponto 027, do livro de actas 143, em que foi 

deliberado que o pedido de revogação do contrato de locação supra identificado fosse 

decidido logo que a Câmara Municipal obtivesse o competente licenciamento para o 

Parque de Campismo, presente novamente à reunião este assunto, para análise e 

eventual decisão. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre o assunto em causa, o Senhor Presidente recordou que o Senhor JOSÉ 

CARLOS MENDES SOBRAL, na qualidade de locatário, tinha apresentado uma 

comunicação, registada nesta Câmara Municipal, sob o n.º 3370, em 27 de Maio de 
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2011, nos termos da qual solicitava a revogação do contrato de locação supra referido, 

dado que apenas se encontrava a usufruir da exploração de apenas um dos espaços, 

nomeadamente do Restaurante/Snack-Bar. ------------------------------------------------------------ 

----- Ainda a propósito, mais foi referido que o processo de licenciamento deste 

equipamento está concluído, com a classificação de “Parque de Campismo e 

Caravanismo de 3 Estrelas”, nos termos do Decreto-Lei nº. 228/2009, de 14 de 

Setembro, para efeitos de atribuição da respectiva licença de utilização. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após ponderada análise do processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, que o Oficial Público proceda à elaboração de uma ADENDA ao contrato 

de locação de estabelecimento comercial nº. 03/2010, celebrado em 01 de Outubro de 

2010, nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Alterar o objecto do contrato, no sentido de que apenas e só passe a constar a 

exploração do RESTAURANTE/SNACK-BAR, sito no Bairro da Barragem do Vilar, 

Freguesia de Vilar; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Alterar a cláusula SEXTA, do contrato acima citado, passando o segundo 

outorgante, na qualidade de locatário, a pagar à Câmara Municipal, a remuneração 

anual de € 3.600,00 (três mil e seiscentos euros), que será paga, mensalmente, em 

duodécimos de € 300,00 (trezentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ==== 

201 – 610/612/000 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA D A BEIRA – LOJA N.º 1 

– Pedido de arrendamento  ============================================= 

========== Oriunda da SECÇÃO DE PATRIMÓNIO, presente à reunião a Informação 
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n.º NAJUR/02/2012, datada de 10 do corrente mês, com o seguinte teor: -------------------- 

----- “Através de requerimento, com data de entrada de 29 de Março do corrente ano, a peticionante, 

Cidália Maria Batista Cardoso, solicita o arrendamento da loja n.º 1, do Mercado Municipal de Moimenta 

da Beira para “(…) exercer a actividade de arranjos de costura e confecções(…)”. ------------------------- 

----- Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, 

“(...) a atribuição das lojas será efectuada por meio de propostas em carta fechada a potenciais 

interessados(...) – cfr. nesse sentido o artigo 5.º, do referido diploma legal.------------------------------- 

----- No entanto, o n.º 3 do mesmo normativo estabelece que, excepcionalmente, sem necessidade de 

recurso à publicação por meio de edital, quando a Câmara Municipal considerar a proposta de interesse 

relevante poderá determinar a adjudicação de lojas, mediante o recurso à figura do ajuste directo, cujo 

preço não poderá ser inferior a € 2.50 m/2. ------------------------------------------------------------------- 

----- Por ser importante, chama-se a atenção para o artigo 3.º, do diploma legal acima citado, segundo 

o qual a actividade de abastecimento público a que se destina o comércio praticado no Mercado 

Municipal será exercida por particulares em regime de licença de utilização dos respectivos locais 

de venda, conferida pela Câmara Municipal e por contratos de arrendamento com esta 

celebrados (sublinhado nosso).” ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Como nota final, e tendo em conta que existem mais três interessados para o 

arrendamento da dita loja, cumpre saber como fazer para proceder à sua adjudicação. --------------- 

----- Atendendo que o Regulamento do Mercado Municipal de Moimenta da Beira é omisso, no que 

tange a situações em que exista mais de uma proposta para a mesma loja (para ser enquadrada pela 

figura de ajuste directo), salvo melhor opinião, teremos de nos socorrer do corpo do art.º 5, do referido 

diploma legal. Ou seja, a atribuição das lojas no mercado municipal será efectuada por meio de 

propostas em carta fechada, sob base de licitação da renda a fixar pela Câmara Municipal, a qual será 

anunciada por editais afixados nos lugares de estilo, e publicados em jornais de âmbito local e regional.  

----- A base de licitação para a renda mensal a pagar por cada uma das lojas será de € 2,50m/2. ------- 

----- À Câmara Municipal compete aprovar os termos em que se efectuará a abertura das propostas em 
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carta fechada, que se realizará perante uma comissão nomeada para o efeito pelo Presidente da 

Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, accionar o procedimento de 

hasta pública para o arrendamento da loja nº. 1, do mercado municipal, nos termos 

legais e regulamentares. ================================================ 

 “Tesouraria” 

202 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 12, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 250.561,29 (duzentos 

e cinquenta mil, quinhentos e sessenta e um euros e vinte e nove cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   140.600,62 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €   109.960,67 

                           TOTAL……………...... €   250.561,29 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

203 - 310/300/238 - VÁRIAS ETAR’S NO CONCELHO DE MO IMENTA DA BEIRA –  

Conta Final  ========================================================= 

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

presente à reunião a informação n.º JP059/DOM/2012, datada de 22 de Março do 
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corrente ano, 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. ========================================= 

204 - 310/300/104 - 310/300/226 - EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DE 

ABASTECIMENTO E RESIDUAIS DE CASTELO – Auto de Rece pção Definitiva  ==== 

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

reunião a informação com a referência INF013/DOM/2012, datada de 30 de Março do 

corrente ano, 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, cumpre-nos informar que após vistoria à obra 

na presença da Sr.ª Administradora da Massa Insolvente, Dr.ª Dalila Lopes, procedeu-se à elaboração 

do Auto de Receção Definitiva da empreitada em questão, o qual está subscrito por aquela e também 

pelo Chefe de Divisão das Obras Municipais. ------------------------------------------------------------------ 

----- Posto isto, somos de opinião que dever-se-á proceder seguidamente à restituição dos depósitos de 

garantia e quantias retidas, e à extinção da caução e liquidações eventuais entretanto ocorridas, de 

acordo com o disposto no Art.º 229.º do D.L. 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 proceder ao 
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cancelamento das garantias bancárias prestadas e restituição dos depósitos de garantia 

efectuados. ========================================================== 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

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. ============================================== 

205 - 310/301/024 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO RURAL E NTRE CARAPITO E 

VILA CHÃ DE CARIA - Substituição de depósitos efect uados por garantia bancária   

========== Oriunda da empresa CONSTRUÇÕES DEMO, LDA, presente à reunião 

uma carta, datada de 27 de Março do corrente ano, com o seguinte teor: --------------------- 

----- “ Vimos por este meio solicitar a V/ Exa. que nos permita substituir o Fundo de Garantia, por uma 

Garantia Bancária, a coberto da conta n.º 0035048000197345050, no montante de 4.464,47 €. -------- 

----- Esta situação prende-se com a necessidade de realizarmos, rapidamente, fluxos de caixa que nos 

permitam cumprir um relacionamento normal com os nossos Fornecedores.” ------------------------------ 

----- Relativamente a este assunto, a Técnica Superior, ANA PAULA CARVALHO 

SOARES COUTINHO, prestou a informação n.º 4/2012, datada de 10 do corrente mês, 

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

----- Relativamente ao pedido da firma Construções Demo, Lda, referente à substituição dos depósitos 

dos descontos de garantia efectuados por uma garantia bancária, cumpre-me informar V. Ex.ª do 

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

----- Conforme dispõe o n.º 3, art.º 211.º, do DL 59/99, de 2 de Março, o desconto para garantia pode, 



 F lF lF lF l.214 
____________ 

 

____________ 

2012.04.13 
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 

                                                                   
 
a todo o tempo, ser substituído por depósito de títulos, garantia bancária ou seguro-caução, nos 

mesmos termos que a caução (sendo esta prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou 

garantias pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro – caução, conforme escolha do 

adjudicatário, conforme disposto no n.º 1, do art.º 114.º, do mesmo diploma). --------------------------- 

----- Assim, face ao exposto, e considerando que se mantêm asseguradas as obrigações que o 

empreiteiro assumiu com a celebração do respectivo contrato de adjudicação, não se afigura, salvo 

melhor opinião, qualquer inconveniente na substituição dos depósitos efectuados por uma garantia 

bancária.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a substituição dos 

referidos depósitos de garantia pela apresentação de uma garantia bancária, 

procedendo, de seguida, à respectiva restituição. ============================= 

206 - 310/301/122 - BENEFICIAÇÃO DA EM 1191, ENTRE LEOMIL E BEIRA 

VALENTE - Substituição de depósitos efectuados por garantia bancária  ========= 

========== Oriunda da firma CONSTRUÇÕES DEMO, LDA, presente à reunião uma 

carta, datada de 27 de Março do corrente ano, com o seguinte teor: ---------------------------- 

----- “ Vimos por este meio solicitar a V/ Exa. que nos permita substituir o Fundo de Garantia, por uma 

Garantia Bancária, a coberto da conta n.º 0035048000188842050, no montante de 5.298,74 €. -------- 

----- Esta situação prende-se com a necessidade de realizarmos, rapidamente, fluxos de caixa que nos 

permitam cumprir um relacionamento normal com os nossos Fornecedores.” ------------------------------ 

---------- Relativamente a este assunto, a Técnica Superior, ANA PAULA CARVALHO 

SOARES COUTINHO, prestou a informação n.º 2/2012, datada de 10 do corrente mês, 

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

----- Relativamente ao pedido da firma Construções Demo, Lda, referente à substituição dos depósitos 

dos descontos de garantia efectuados por uma garantia bancária, cumpre-me informar V. Ex.ª do 



 F lF lF lF l.215 
____________ 

 

____________ 

2012.04.13 
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 

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

----- Conforme dispõe o n.º 3, art.º 211.º, do DL 59/99, de 2 de Março, o desconto para garantia pode, 

a todo o tempo, ser substituído por depósito de títulos, garantia bancária ou seguro-caução, nos 

mesmos termos que a caução (sendo esta prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou 

garantias pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro – caução, conforme escolha do 

adjudicatário, conforme disposto no n.º 1, do art.º 114.º, do mesmo diploma). --------------------------- 

----- Assim, face ao exposto, e considerando que se mantêm asseguradas as obrigações que o 

empreiteiro assumiu com a celebração do respectivo contrato de adjudicação, não se afigura, salvo 

melhor opinião, qualquer inconveniente na substituição dos depósitos efectuados por uma garantia 

bancária.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a substituição dos 

referidos depósitos de garantia pela apresentação de uma garantia bancária, 

procedendo, de seguida, à respectiva restituição. ============================= 

207 - 310/302/174 - RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSE RVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS – LIGAÇÃO DO CENTRO DE  SAÚDE / 

BAIRRO DA SARZEDA – Substituição de depósitos efect uados por garantia 

bancária  ============================================================ 

========== Oriunda da firma CONSTRUÇÕES DEMO, LDA, presente à reunião uma 

carta, datada de 27 de Março do corrente ano, com o seguinte teor: ---------------------------- 

----- “ Vimos por este meio solicitar a V/ Exa. que nos permita substituir o Fundo de Garantia, por uma 

Garantia Bancária, a coberto da conta n.º 0035048000194966050, no montante de 8.350,74 €. -------- 

----- Esta situação prende-se com a necessidade de realizarmos, rapidamente, fluxos de caixa que nos 

permitam cumprir um relacionamento normal com os nossos Fornecedores.” ------------------------------ 

---------- Relativamente a este assunto, a Técnica Superior, ANA PAULA CARVALHO 
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SOARES COUTINHO, prestou a informação n.º 3/2012, datada de 10 do corrente mês, 

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

----- Relativamente ao pedido da firma Construções Demo, Lda, referente à substituição dos depósitos 

dos descontos de garantia efectuados por uma garantia bancária, cumpre-me informar V. Ex.ª do 

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

----- Conforme dispõe o n.º 3, art.º 211.º, do DL 59/99, de 2 de Março, o desconto para garantia pode, 

a todo o tempo, ser substituído por depósito de títulos, garantia bancária ou seguro-caução, nos 

mesmos termos que a caução (sendo esta prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou 

garantias pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro – caução, conforme escolha do 

adjudicatário, conforme disposto no n.º 1, do art.º 114.º, do mesmo diploma). --------------------------- 

----- Assim, face ao exposto, e considerando que se mantêm asseguradas as obrigações que o 

empreiteiro assumiu com a celebração do respectivo contrato de adjudicação, não se afigura, salvo 

melhor opinião, qualquer inconveniente na substituição dos depósitos efectuados por uma garantia 

bancária.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a substituição dos 

referidos depósitos de garantia pela apresentação de uma garantia bancária, 

procedendo, de seguida, à respectiva restituição. ============================= 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

208 - 310/302/415 - CONSTRUÇÃO DO TANQUE NA ROTUNDA  DO ECOMARCHÉ - 

Substituição de depósitos efectuados por garantia b ancária  ================== 

========== Oriunda da firma CONSTRUÇÕES DEMO, LDA, presente à reunião uma 

carta, datada de 27 de Março do corrente ano, com o seguinte teor: ---------------------------- 

----- “ Vimos por este meio solicitar a V/ Exa. que nos permita substituir o Fundo de Garantia, por uma 

Garantia Bancária, a coberto da conta n.º 0035048000196462050, no montante de 187,37 € e n.º 
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0035048000199798050, no montante de 1.628,97 €, no valor total de 1.816,34 €. ----------------------- 

----- Esta situação prende-se com a necessidade de realizarmos, rapidamente, fluxos de caixa que nos 

permitam cumprir um relacionamento normal com os nossos Fornecedores.” ------------------------------ 

---------- Relativamente a este assunto, a Técnica Superior, ANA PAULA CARVALHO 

SOARES COUTINHO, prestou a informação n.º 5/2012, datada de 10 do corrente mês, 

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

----- Relativamente ao pedido da firma Construções Demo, Lda, referente à substituição dos depósitos 

dos descontos de garantia efectuados por uma garantia bancária, cumpre-me informar V. Ex.ª do 

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

----- Conforme dispõe o n.º 3, art.º 211.º, do DL 59/99, de 2 de Março, o desconto para garantia pode, 

a todo o tempo, ser substituído por depósito de títulos, garantia bancária ou seguro-caução, nos 

mesmos termos que a caução (sendo esta prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou 

garantias pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro – caução, conforme escolha do 

adjudicatário, conforme disposto no n.º 1, do art.º 114.º, do mesmo diploma). --------------------------- 

----- Assim, face ao exposto, e considerando que se mantêm asseguradas as obrigações que o 

empreiteiro assumiu com a celebração do respectivo contrato de adjudicação, não se afigura, salvo 

melhor opinião, qualquer inconveniente na substituição dos depósitos efectuados por uma garantia 

bancária.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a substituição dos 

referidos depósitos de garantia pela apresentação de uma garantia bancária, 

procedendo, de seguida, à respectiva restituição. ============================= 

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

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

COSTA COELHO, regressou à reunião. ====================================  
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03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

209 - 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”, “ALTERAÇÃO DE USO DEFERIDA”, “TELAS FINAIS 

DEFERIDAS” 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:  ===================================== 

----- ROGÉRIO MANUEL FERREIRA RAMOS, para ocupação da via pública, com 

andaimes em 20m2, na Rua das Fontaínhas, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 34.12; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO TEIXEIRA RAMOS, para reconstrução de um muro de vedação com 

20m, sito no lugar denominado na Av. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º 36.12. --------------------------------------------------------------------------- 
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PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS:  ============================ 

----- ANTÓNIO JOSÉ NUNES GOMES, para alteração de um edifício de apoio à 

cunicultura, sito no lugar denominado Outeiro, Freguesia de Vilar, a que se refere o 

Proc.º n.º 111.09; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANA BELA MARTINS DA SILVA RODRIGUES, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua do Outeiro, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 

28.12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALTERAÇÃO DE USO DEFERIDA:  ======================================= 

----- JORGE MANUEL LOPES GOMES, para alteração do uso de habitação para 

comércio / prestação de serviços, de um edifício sito no lugar denominado Bairro do 

Aguiar, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 410.77. --------------- 

TELAS FINAIS DEFERIDAS:  ============================================ 

----- JOSÉ MANUEL ARROBAS DA SILVA, telas finais referentes á construção de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Outeiro da Orca, Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 134.06; ------------------------------------------------------- 

----- SUSANA FILIPA DA SILVA FIGUEIREDO, telas finais referentes á reconstrução de 

uma habitação unifamiliar, sita na Rua da Bogalheira, Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 192.10. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

210 – 360/338/88.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto s de arquitectura –  

Construção de um edifício destinado a avicultura  =========================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 06 de Agosto de 2010, exarada a folhas 36, ponto 034, do livro de 

actas 141, em que foi deliberado proceder à audiência escrita do Senhor LUÍS FILIPE 

SEIXAS, relativamente ao projecto para construção de um edifício destinado a avicultura 

que pretende levar a efeito no lugar denominado São Miguel, Freguesia de Paradinha, 

novamente presente à reunião o referido processo acompanhado da resposta à 

audiência, assim como, de um ofício do CLUBE DE CAÇA E PESCA DA MOIMENTA DA 

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

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

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 83-OS/DPOM/2010, datada de 11 

de Outubro de 2010, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : Uma vez que são cumpridos os limites do pedido de informação 

prévia, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador da coligação do 

PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, aprovar o projecto de arquitectura, alertando o 

requerente que deverá cumprir todas as normas legais em vigor, sob pena de o 

licenciamento não vir a ser efectuado. ====================================== 

211 – 360/338/43.11 – OBRAS PARTICULARES – Projecto s de especialidades –  

Construção de uma habitação unifamiliar  ================================= 
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========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 05 de Agosto de 2011, exarada a folhas 81, ponto 075, do livro de 

actas 143, em que foi deliberado dar provimento ao recurso apresentado e aprovar o 

projecto de construção de uma habitação unifamiliar, que o Senhor ANTÓNIO JOSÉ DE 

ALMEIDA BATISTA SANTOS pretende levar a efeito no lugar denominado Travessa, 

Freguesia de Castelo, novamente presente à reunião o referido processo acompanhado 

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

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

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 79-SV/DOP/2012, datada de 27 de 

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

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

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

212 – 360/338/27.12 – OBRAS PARTICULARES – Projecto  de arquitectura –  

Construção de um anexo para garagem e arrumos  ========================== 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PROJECTOS, no exercício das funções de Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, por força do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

31 de Janeiro, último, em que decidiu, proceder à audiência escrita do Senhor 

FERNANDO MANUEL GOMES FERREIRA, relativamente ao pedido para construção de 

um anexo destinado a garagem e arrumos, que pretende levar a efeito mo lugar 
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denominado Monte Rodrigo, Freguesia de Alvite, presente à reunião o referido processo 

acompanhado da respectiva resposta à audiência, em que, pelos motivos ali descritos 

requer o deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 83-SV/DOP/12, de 28 de Março, 

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

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

alertando para o facto de que o mesmo projecto já objecto de deliberação com o 

seguinte teor “aprovar o projecto de arquitectura, sendo da responsabilidade do 

requerente a execução de todas as infra-estruturas no local”. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : Dado que o projecto anteriormente proposto pelo requerente já tinha 

merecido a aprovação da Câmara, a mesma deliberou, por unanimidade, manter a 

deliberação e aprovar o projecto de arquitectura, sendo da responsabilidade do 

requerente a execução de todas as infra-estruturas no local. ===================== 

213 - 320/316/002 – OBRAS PARTICULARES – Avaliação Acústica  ============= 

========== Oriundo da Firma BESOLUTION – ENGENHARIA, LDA, presente à 

reunião um pedido de esclarecimentos, sobre os elementos instrutórios que são exigidos 

por esta Câmara Municipal, para a verificação da conformidade em termos acústicos dos 

edifícios construídos, reabilitados ou remodelados. -------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou as informações ns.º 3 e 07-LS/DOP/2012, de 28 de 
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Março, último. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A propósito  do pedido da firma acima referida, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, exigir o relatório de avaliação acústica, aquando da emissão da 

autorização de utilização, para os edifícios cujos projectos de especialidades tenham 

sido instruídos com o projecto acústico. =====================================   

214 - 360/344/187.06 – OBRAS PARTICULARES – Constit uição de propriedade 

horizontal  ========================================================== 

========== Oriundo da Firma ENEAGONO DESIGUAL – GESTÃO COMERCIAL, LDA, 

presente à reunião um pedido de emissão de certidão de constituição de propriedade 

horizontal de um edifício sito no lugar denominado Sarzeda, nesta Vila de Moimenta da 

Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 88-SV/DOP/12, de 23 de Março, 

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

DELIBERAÇÃO:  Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no art.º 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva certidão, em 

conformidade. ======================================================== 

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

respeito directamente ao Senhor Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da 
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reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto na alínea a), 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, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA. ===== 

215 – 360/347/7.98 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento  ======== 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PROJECTOS, no exercício das funções de Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, por força do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

31 de Janeiro, último, em que decidiu, proceder à audiência escrita da Firma 

PLACOBEIRA, PLANEMAENTO E CONSTRUÇÕES DA BEIRA, LDA, relativamente ao 

pedido de uma operação de loteamento, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado Ónia ou Pomar, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o 

referido processo acompanhado da respectiva resposta à audiência, em que, pelos 

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

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 07-LS/DOP/2012, de 04 do 

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

parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a operação de 

loteamento e emitir o respectivo alvará, devendo a requerente deixar o arruamento a 
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sudeste com o piso devidamente regularizado. =============================== 

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

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

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

216 – 360/347/1.12 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  destaque de parcela  === 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PROJECTOS, no exercício das funções de Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, por força do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

31 de Janeiro, último, em que decidiu, proceder à audiência do Senhor ALBERTO 

DUARTE FERREIRA, relativamente ao pedido de destaque de uma parcela de terreno 

sita no lugar denominado Verdugal, Freguesia de Sever, presente à reunião o referido 

processo acompanhado da respectiva resposta à audiência, em que, pelos motivos ali 

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

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 84-SV/DOP/12, de 28 de Março, 

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

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

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

parcela reúne as condições previstas no disposto no n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

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

de 30 de Março, pelo que poderá ser emitida a respectiva certidão em conformidade. == 
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217 - 360/349/000 – OBRAS PARTICULARES – Constituiç ão de comissão de 

vistorias  ============================================================ 

========== Oriundo da Coordenadora Técnica ANA CRISTINA AGUIAR BONDOSO, 

presente à reunião uma proposta para reformulação das comissões de vistoria 

existentes, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

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

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

apresentada. =========================================================  

04 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓ MICO 

04.01 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

“Educação” 

218 – 710/714/100 – ENSINO – Reordenamento da Rede Escolar  =============== 

========== Presente à reunião um “e-mail”, datado de 04 do corrente mês, que nesta 

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

pelo Senhor Presidente da Câmara à Direcção Regional de Educação do Norte, 

relativamente ao reordenamento da rede escolar. ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento da referida comunicação, tendo, 

entretanto, o Senhor Presidente da Câmara informado da realização de uma reunião 

com a Senhora Directora Adjunta da Direção Regional de Educação do Norte, 

relativamente ao Reordenamento da Rede Escolar no Concelho de Moimenta da Beira. 

Depois de apresentar a ata da referida reunião, que foi distribuída em fotocópia, o 
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Senhor Presidente informou a Câmara de todos os pormenores relacionados com a dita 

reunião. Tendo em consideração todo o enquadramento deste assunto a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, que relativamente à decisão da DREN, sobre o 

Reordenamento da Rede Escolar do 1º CEB para o próximo ano lectivo de 2012/2013, 

comunicada à Câmara Municipal, através da Ata da reunião ocorrida nos Paços do 

Município, no dia 12 de Abril, manifesta o seu desacordo, pelas seguintes razões: --------- 

----- 1. A referida decisão prevê o encerramento de oito das nove Escolas do Primeiro 

Ciclo do Ensino Básico, que se encontram em funcionamento no presente ano letivo, 

mesmo apresentando a esmagadora maioria delas uma população escolar superior ao 

número mínimo de alunos consignado na Resolução do Conselho de Ministros nº 

44/2010, de 14 de Junho. Apenas três surgem com uma média de treze alunos no 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico, o que para meios rurais, como é o caso, ainda se pode 

considerar uma situação bastante satisfatória, sobretudo se tivermos em conta também 

o número de crianças que frequentam o Ensino Pré-Escolar, nas mesmas localidades; -- 

----- 2. Tal decisão implicaria a deslocação de mais de 300 alunos das suas localidades, 

para o Centro Escolar de Moimenta da Beira, ainda em fase de construção, que teria de 

suportar uma lotação superior à sua capacidade, aumentando-a, incompreensivelmente, 

para quase o dobro! ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Do ponto de vista pedagógico, uma decisão desta natureza implicaria a 

massificação do sistema de ensino, num nível onde o acompanhamento e o apoio 

educativo individualizado são essenciais, pelo que a aprendizagem dos alunos sairia 
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claramente prejudicada, não sendo possível garantir o tão desejado sucesso escolar, 

nem combater adequadamente o abandono escolar; ------------------------------------------------ 

----- 4. Do ponto de vista financeiro, uma tal decisão implicaria um agravamento 

significativo dos encargos para a Autarquia e para as famílias, cujas compensações 

nunca se situaram a um nível adequado, não se prevendo, ao que se conhece, que isso 

possa agora vir a acontecer, sobretudo num período em que, mais do que nunca, se 

exige contenção e racionalização de meios; -----------------------------------------------------------

----- 5. Do ponto de vista socioeducativo, também não se vislumbram ganhos 

significativos, pois o afastamento dos alunos das suas localidades, prejudicaria o seu 

relacionamento com as famílias e com a sua comunidade de origem, acentuando a 

desertificação, o isolamento e a depressão dos meios rurais. Esta decisão contrariaria 

decisivamente a preocupação da Autarquia e dos Agentes Locais, que estão 

empenhados em promover o desenvolvimento harmonioso e equilibrado de todo o seu 

território, de forma a inverterem esta tendência; ------------------------------------------------------ 

----- 6. Apesar de tudo, considerando a existência de três Escolas Básicas do Primeiro 

Ciclo (Baldos, Caria e S. Martinho), com um número de alunos inferior a 21, e a ter de se 

cumprir a Resolução do Conselho de Ministros mencionada, não deve o respetivo 

encerramento implicar a sua integração imediata no Centro Escolar de Moimenta da 

Beira; Pelo contrário, devem ser envidados todos os esforços no sentido de se 

procurarem outras soluções locais que permitam manter em funcionamento alguns dos 

Estabelecimentos de Ensino, nessas zonas mais deprimidas do território municipal, para 
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que continuem a manter-se vivas algumas dinâmicas sociais, culturais e económicas; ---- 

----- 7. No caso específico da Escola Básica do Primeiro Ciclo de S. Martinho, que acolhe 

alunos de várias freguesias (Forles, Segões, Peva e Ariz), situada a grande distância da 

sede de concelho e de qualquer outra Escola Básica do Primeiro Ciclo, na fronteira com 

o concelho de Vila Nova de Paiva e muito mais próximo deste, a decisão de 

encerramento provocaria uma fuga inevitável daqueles alunos para o concelho vizinho, 

desenraizando-os da sua comunidade local e das condições que lhes são 

proporcionadas por um conjunto de Instituições parceiras, que muito contribuem para 

melhorar o sucesso escolar daqueles alunos e também para criar barreiras ao abandono 

escolar precoce, devendo, por isso mesmo, esta Escola ser objeto de uma especial 

ponderação. ========================================================= 

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 

12H55. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

                                                                                                                                       

 


