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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CATORZE DE JANEIRO DO ANO 

DE DOIS MIL E NOVE ================================================= 

ACTA Nº. 01/09 

========== Aos catorze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e nove, nesta Vila 

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

Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 21 de 

Novembro de 2005, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, 

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, JORGE DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, 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 02 de Novembro de 2005, exarada a folhas 6, 

ponto 005, do livro de actas 123, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a 

todos os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 3, do art.º. 84º., da Lei n.º 

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

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

========== Verificada a existência de “Quórum”, pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 10H00. ===================================== 

02.01 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
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 “Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

001 – 110/195/000 - OPAV – ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES AGRÍCOLAS DO 

VAROSA – Convite =================================================== 

========== Oriundo da OPAV – ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES AGRÍCOLAS DO 

VAROSA, presente à reunião um “e-mail”, datado de 09 de Dezembro de 2008, a 

convidar este Município a fazer parte, como membro fundador, conjuntamente com os 

Municípios de Lamego, Tabuaço e Tarouca, da Empresa Cooperativa “REGIEFRUTAS – 

Cooperativa Agrícola de Interesse Público Távora-Varosa, Crl”, cujo capital público, 

nesta fase, é de € 100.000.00 (cem mil euros), cabendo a cada Município o montante de 

€ 25.000,00 (vinte e cinco mil euros). -------------------------------------------------------------------- 

----- Mais é solicitado que seja indicado um representante da Câmara Municipal para 

fazer parte da Direcção da referida empresa. ---------------------------------------------------------- 

----- O referido documento vem acompanhado dos Estatutos da Cooperativa 

REGIEFRUTAS, e da minuta da acta da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Tarouca, realizada em 30 de Setembro de 2008, que aprovou a adesão, daquele 

Município, à referida empresa. ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o interesse no 

acompanhamento deste processo, manifestando disponibilidade para vir a subscrever o 

capital social proposto, logo que reconheça a integração e operacionalização da fileira 

da maçã e da castanha na actividade regular da cooperativa. ==================== 

002 – 150/990/000 – 310/302/408 – TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO 
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– Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Moimenta da Beira – Santana & Cª., 

SA ================================================================ 

========== Oriundo da Firma SANTANA & Cª. SA, presente à reunião um oficio, sem 

referência, datado de 18 de Dezembro de 2008, a solicitar o reembolso dos 

emolumentos/taxas, que foram pagos pela celebração dos contratos e aditamentos 

referentes à empreitada em epígrafe. --------------------------------------------------------------------

----- Submetido o assunto à Secção Administrativa da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, a mesma prestou a informação sem número, datada de 07 do corrente 

mês, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------------

----- “ Em cumprimento do despacho, do Sr. Vice-Presidente, datado de 24 de Dezembro 

último, cumpre-me informar o seguinte: ----------------------------------------------------------------- 

----- Através da Carta sem referência e datada de 18 de Dezembro, último, registada 

nesta Câmara sob o nº. 10024, em 19 do mesmo mês, vem a firma Santana & Cª., AS, 

Chefe do consórcio adjudicatário da obra em epígrafe, solicitar o reembolso das taxas 

pagas aquando da celebração do contrato da empreitada e respectivos adicionais. -------- 

----- Os contratos celebrados com o consórcio Santana & Conduril, foram os seguintes: -- 

----- Contrato nº. 7/2005, celebrado em 24/05/2005; ------------------------------------------------- 

----- Contrato (adicional) nº. 4/2007, celebrado em 12/04/2007; ---------------------------------- 

----- Contrato (adicional) nº. 16/2008, celebrado em 22/10/2008. --------------------------------- 

----- Relativamente aos contratos supra citados foram pagas as importâncias de € 

300,60, € 241,82 e € 253,94 que totalizam o montante de € 796,38 (setecentos e 
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noventa e seis euros e trinta e oito cêntimos), montante este referente a taxas previstas 

na Tabela de Taxas e Licenças do Município. --------------------------------------------------------- 

----- Entretanto, a signatária, através de informação, datada de 30 de Setembro, último, 

solicitou esclarecimentos quanto à questão do Município continuar a cobrar taxas pela 

elaboração de contratos administrativos de empreitada e/ou aquisição de um bem ou 

serviço, prevista no Capítulo II, artigo 1º., da Tabela de Taxas, que, naquela data, se 

encontra em vigor desde 02 de Outubro de 1995. ---------------------------------------------------- 

----- O assunto foi submetido ao Gabinete Jurídico, o qual emitiu o Parecer nº. 22.08, 

datado de 4 de Novembro de 2008, segundo o qual conclui que não se deverá cobrar a 

referida taxa pela simples elaboração dos contratos administrativos acima referidos. ------ 

----- Sobre este assunto, a Câmara Municipal em sua reunião ordinária realizada em 19 

de Novembro do mesmo ano, deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal, 

para autorizar a cessação da cobrança da referida receita, com efeitos a partir de 19 de 

Novembro de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Importa referir que a cobrança das taxas agora reclamadas pela adjudicatária foram 

cobradas antes da tomada de decisão pela Câmara Municipal, não existindo qualquer 

indicação sobre se deverá ou não restituir o montante das taxas recebidas”. ----------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara já tenha suspenso o pagamento das referidas 

taxas, por reconhecer que não existe enquadramento legal para a sua cobrança, deve 

esta petição aguardar que a Assembleia Municipal se pronuncie sobre o assunto, após o 

que se accionará o competente procedimento legal com vista à restituição solicitada. == 
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02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

003 - 210/202/000 – PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE 

DÍVIDAS DO ESTADO – Programa Pagar a Tempo e Horas - Resoluções do 

Conselho de Ministros n.ºs 34/2008, de 22 de Fevereiro e 191-A/2008, de 27 de 

Novembro ========================================================== 

========== Presente à reunião a Informação n.º 01.01.2008/DEF/PF, datada de 07 do 

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

parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, informa que este Município se 

encontra em situação elegível para aderir ao “PROGRAMA PAGAR A TEMPO E 

HORAS”, acedendo à segunda fase das candidaturas à linha de financiamento de médio 

e longo prazo, junto da Direcção Geral do Tesouro e Finanças, até ao montante máximo 

de € 4.832.847,26 (quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e 

sete euros e vinte e seis cêntimos), sendo 60% deste valor para o empréstimo a 

contratar junto de uma Instituição de Crédito e os restantes 40% referentes ao 

empréstimo do Estado, cujo valor ainda está sujeito a um rateio, nos termos legais. ------- 

----- Em síntese, dado que o Município de Moimenta da Beira não está em situação de 

desequilíbrio estrutural ou de ruptura financeira, nos termos da Lei das Finanças Locais, 

a referida Informação é de parecer que o Município reúne condições de elegibilidade ao 

programa de regularização extraordinário de dívidas do Estado, o qual tem como 

objectivo reduzir de forma estrutural e significativa os prazos de pagamento, através de 
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um mecanismo de substituição de dívida aos fornecedores por empréstimos financeiros 

de médio e longo prazos, beneficiando de uma taxa de juro bonificada durante o período 

de carência no empréstimo do Estado. ------------------------------------------------------------------  

----- Neste contexto, mais é informado que, tendo em conta os prazos indicados nos 

referidos diplomas legais, e após terem sido feitas as diligências necessárias de consulta 

a diversas entidades bancárias, para apresentação de propostas para um empréstimo 

no montante de € 2.899.708,36 (dois milhões, oitocentos e noventa e nove mil, 

setecentos e oito euros e trinta e seis cêntimos), a proposta mais vantajosa é a da 

“CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA”, que apresenta uma taxa de juro indexada a 

“Euribor”, a seis meses, acrescida de um “spread” de 1,00%. -------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Após análise pormenorizada dos referidos diplomas legais, e do 

quadro comparativo das propostas apresentadas pelas Instituições de Crédito, a Câmara 

deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente da Câmara e dos 

Vereadores do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, e os votos contra dos Vereadores do 

PARTIDO SOCIALISTA, com fundamento na declaração de voto que a seguir se 

apresenta, APROVAR a adesão ao referido financiamento junto da Direcção Geral do 

Tesouro, seleccionando a proposta da “CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA”, para um 

empréstimo no montante de € 2.899.708,36 (dois milhões, oitocentos e noventa e nove 

mil, setecentos e oito euros e trinta e seis cêntimos), por considerar que a mesma é a 

mais vantajosa, tendo em conta que apresenta uma taxa de juro indexada a “Euribor”, a 

seis meses, acrescida de um “spread” de 1,00%. ---------------------------------------------------- 
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----- Mais foi deliberado, e também por maioria, nos termos e para efeitos de 

cumprimento do disposto na alínea d), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 

de Setembro, submeter a referida proposta de adesão e de contratação à aprovação da 

Assembleia Municipal. ================================================== 

==== DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA === 

------------- “A presente proposta de financiamento, a ser concretizada, representa mais um duro golpe 

nas condições de governabilidade da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------- 

------------ A concretizar-se esta proposta de financiamento, estamos de novo perante o maior 

empréstimo da história do Município. O valor proposto – até 4.832.847,26 – é superior ao valor do 

empréstimo contratado recentemente, que foi apelidado de “ Projecto de Reequilíbrio Financeiro e 

Investimento Sustentado da Câmara Municipal – 2002/2005 “. --------------------------------------------- 

------------ A pensar no futuro, vale a pena recuperar algumas das condições que estiveram na base do 

empréstimo referido. Contratou-se esse empréstimo porque, entre outras condições, garantia o 

investimento sustentado do Município e garantia também a liquidação total da dívida até 2005. Tudo 

isto baseado numa gestão de contenção e grande rigor. ----------------------------------------------------- 

------------ Pouco tempo decorrido sobre o período de incidência activa desse empréstimo vê-se bem o 

que ele significou para o Município: menor rigor, menor contenção e mais dívida, como aliás tínhamos 

previsto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ Vale a pena perguntar aos responsáveis pela gestão financeira do Município onde está o 

investimento sustentado, onde está a redução da dívida e como se fez a liquidação total da dívida até 

2005. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ A presente proposta de financiamento representa bem a o desastre verificado na gestão 

financeira da Câmara Municipal, nos últimos anos. O completo incumprimento dos objectivos propostos, 

pelos mesmos responsáveis. A negligência quanto aos mais altos interesses Municipais. ------------------ 

------------ Esta proposta representa ainda o reconhecimento do completo falhanço do anterior plano de 
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recuperação financeira, sendo sem dúvida também o reconhecimento da situação de rotura financeira 

da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ Teria sido necessário aprender com os erros do passado, para não se tentar, uma vez mais, 

cometer os mesmos erros. A ser aprovada esta proposta estaremos, a prazo, perante encargos com a 

dívida, que diminuirão drasticamente a capacidade de investimento da Câmara Municipal. ---------------  

------------ Os compromissos que este empréstimo pressupõe, quer em termos de amortização, quer 

pelos juros suportados, quer pela obrigatoriedade de diminuição do prazo médio de pagamento, serão 

“um fardo” demasiado pesado, para as gerações vindouras. Sempre entendemos que ninguém tem o 

direito de hipotecar desta forma o futuro do concelho. Trata-se de uma grande irresponsabilidade, que 

alguém, algum dia, pagará. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------------ A verdade é que as consequências deste empréstimo tornarão mais difícil a vida no 

Município. Ele não respeita apenas à Câmara Municipal. Por causa de mais este empréstimo, o Município 

terá menor investimento, em toda a vasta área de influência da Câmara Municipal, deixará de se 

promover, com a intensidade desejável, o progresso e desenvolvimento do Concelho de Moimenta da 

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

----- É apenas pensando nos superiores interesses do Concelho que reprovamos, votando contra, a 

contratação deste empréstimo, que condicionará, de forma dramática, as condições de desenvolvimento 

no futuro e sobrecarregará as gerações vindouras com o pagamento de um empréstimo que assenta 

muito na grande incompetência política dos actuais responsáveis. Votar contra é, uma vez mais, para 

nós, uma questão de responsabilidade e de cumprimento do nosso dever para com as novas gerações.”  

004 – 210/202/000 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – Empréstimo Bancário de 

Curto Prazo – Prorrogação do Prazo – Comunicação da Assembleia Municipal === 

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

03 de Dezembro de 2008, exarada a folhas 184, ponto 171, do livro de actas 135, em 

que foi deliberado submeter à Assembleia Municipal a aprovação da prorrogação do 
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prazo até ao próximo dia 15 de Fevereiro, presente à reunião o ofício n.º 32, datado de 

29 do mesmo mês, daquele Órgão Deliberativo, informando que, em sua sessão 

extraordinária, realizada naquela data, foi deliberado aprovar o referido pedido de 

prorrogação do prazo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

005 – 210/207/000 – COOPERATIVA DOS CRIATIVOS E PRODUTORES DE TRÁS-

OS-MONTES E ALTO DOURO, CRL – Livro “Pontes de Portugal”, da autoria de 

JOSÉ CARLOS JESUS SANTOS ========================================= 

========== Oriundo da Cooperativa referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

carta, sem número e sem data, registada em 19 de Novembro de 2008, sob o n.º 9125, 

informando que, com o objectivo de apoiar o autor referenciado em epígrafe, editou um 

livro de descoberta e identificação das bacias hidrográficas dos rios Távora, Tedo e 

Varosa, reconstituindo a história das obras monumentais, lendas e batalhas, obra que 

considera ser uma mais valia e que tem utilidade para a divulgação do nome deste 

Município, propondo a aquisição de 50 exemplares, ao preço de € 8,00 (oito euros), 

cada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE 

JESUS COSTA, o mesmo prestou, em 25 de Novembro, último, a seguinte informação: 

“1. Quanto ao interesse da obra: ------------------------------------------------------------------------------ 

- Considero que tratando-se de um trabalho de excelente qualidade, como já foi reconhecido por esta 

Câmara Municipal em 2005, justificaria o apoio solicitado. --------------------------------------------------- 

----- 2. Informo ainda que em 2005 a CM deliberou apoiar esta edição com a aquisição de 50 
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exemplares, o que veio a ocorrer conforme se verifica através do doc.º contabilístico anexo”. ------------ 

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/020120, onde, em 07 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 5.028,91 (cinco mil, vinte e oito euros e noventa e um 

cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 06/2009”. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara já procedeu a uma primeira aquisição de 

cinquenta exemplares desta obra, que distribuiu pela Biblioteca e Escolas do Município, 

a mesma deliberou, nesta fase, considerar não ter interesse a aquisição de mais 

exemplares. ========================================================= 

006 - 210/207/000 – UNICEF – Comité Português para a Unicef – Pedido de subsídio 

========== Oriundo do Comité referenciado em epígrafe, presente à reunião uma 

circular, datada de Dezembro de 2008, solicitando a atribuição de um subsídio para 

continuação dos trabalhos que realiza com crianças de mais de 150 países de todo o 

mundo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 09 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 13.807,76 (treze mil, oitocentos e sete euros e setenta e 

seis cêntimos), tendo sido feita a nota de cabimento com o n.º 27/2009, no valor de € 100,00”. -------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor 

de € 100,00 (cem euros), para os fins propostos. ============================== 
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007 – 210/207/000 – ESCOLA DE ANDEBOL DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de 

reforço de verba ===================================================== 

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

03 de Dezembro de 2008, exarada a folhas 185, ponto 173, do livro de actas 135, em 

que foi deliberado solicitar ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE 

JESUS COSTA, para proceder a uma reavaliação do processo de comparticipação 

financeira para aquisição de uma viatura de nove lugares, presente à reunião uma 

Proposta, datada de 12 do mesmo mês, do referido Vereador, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos 

motivos ali expostos, propõe a atribuição de um subsídio no valor de € 8.500,00 (oito mil 

e quinhentos euros), correspondente a 50% do valor da aquisição da referida viatura. --- 

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/080701, onde, em 07 de 

Janeiro, último, existia um saldo disponível de € 197.498,50 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos 

e noventa e oito euros e cinquenta cêntimos), estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

objectivo 2.5.2. código 02 e n.º21/2008, com a dotação de € 5.000,00 (cinco mil euros)”, tendo sido 

feita a nota de cabimento com o n.º 8/2009, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros)”. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: Face ao contexto excepcional em que ocorreu o pedido de 

comparticipação financeira para aquisição da referida viatura, e perante as expectativas 

entretanto criadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma comparticipação 

financeira complementar de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros), perfazendo, assim, 
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uma comparticipação de 50% do valor da aquisição. =========================== 

008 – 230/260/000 – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Envio de Orçamento para o ano lectivo 2008/2009 =================== 

========== Oriundo do Agrupamento referenciado em epígrafe, presente à reunião o 

ofício n.º 1236, datado de 03 de Novembro de 2008, acompanhado do Orçamento para o 

Plano de Apoio à Educação, para o ano lectivo 2008/2009, cuja despesa total é de € 

61.371.160,00 (sessenta e um milhões, trezentos e setenta e um mil, cento e sessenta 

euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE 

JESUS COSTA, o mesmo prestou, em 04 do mesmo mês, a seguinte informação: “Tendo 

em conta que a Educação Pré-Escolar e o 1.º CEB são competência da Câmara Municipal, 

designadamente nas áreas da construção, manutenção, conservação e apetrechamento dos 

Estabelecimentos de Ensino, pelo Desenvolvimento do Programa de Apoio Sócio-Educativo à família, no 

Ensino Pré-Escolar, e das AEC´S, no 1.º CEB, pelos transportes escolares, pelo fornecimento de 

refeições, pela atribuição de Auxílios Económicos na área da Acção Social Escolar do 1.º CEB e de um 

modo geral, pelo apoio à implementação do Projecto Educativo das Escolas. ------------------------------- 

----- Considerando que este Plano de Apoio à Educação acompanhado do respectivo Orçamento se 

enquadra no espírito da Lei de Transferência de competências que foram ocorrendo para as Autarquias, 

não obstante o processo só vir a ser devidamente consolidado, após a assinatura do respectivo Contrato 

de Execução, previsto no D.L. n.º 144/2008, de 28 de Julho, sou de Parecer que este Pedido, ora 

apresentado, tem perfeito enquadramento legal”. ------------------------------------------------------------ 

----- 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 art.º. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 
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Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040301, onde, em 07 de 

Janeiro, último, existia um saldo disponível de € 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos euros), 

estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.1.1. código 03 e n.º 7/2006, com a 

dotação de € 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos euros)”, tendo sido feita a nota de cabimento 

com o n.º 3/2009, no valor de € 25.000,00”. ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, incumbir o Vereador, em 

Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, para proceder a uma reavaliação 

da proposta, devidamente articulada com os programas já directamente assumidos e 

financiados pela Câmara Municipal. ======================================== 

009 – 230/260/000 – PROJECTO DO ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO PARA O ANO DE 2009 – Comunicação da Assembleia Municipal ======== 

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

realizada em 22 de Dezembro de 2008, exarada a folhas 248, do livro de actas 135, em 

que, nos termos do disposto na alínea c), do nº. 2, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 

18 de Setembro, foi deliberado submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 

proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano, que inclui o Plano Plurianual de 

Investimentos e Plano de Actividades mais relevantes do Município, para o ano de 2009, 

presente à reunião o ofício n.º 34, datado de 29 do mesmo mês, daquele Órgão 

Deliberativo, informando que, em sua sessão extraordinária, realizada naquela data, foi 

aprovado o Orçamento e Grandes Opções do Plano, para o ano de 2009, e respectivos 

mapas de pessoal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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"Secção de Património e Aprovisionamento" 

010 - 130/151/100 – CENTRO ESCOLAR DE LEOMIL – Aquisição de terrenos ===== 

========== No seguimento das negociações encetadas entre este Município e o 

Senhor JOSÉ AUGUSTO MARTINS DE MATOS, proprietário do terreno onde irá ser 

implementado o Centro Escolar de Leomil, e após ter sido proposto o preço de € 

70.800,00 (setenta mil e oitocentos euros), para aquisição do imóvel e indemnizações 

por benfeitorias, presente à reunião uma carta, do referido proprietário, datada de 06 do 

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

parte integrante, informando que, pelas razões ali expostas, não concorda com o 

referido valor, considerando como justo e adequado o valor de € 94.020,00 (noventa e 

quatro mil e vinte euros). ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 04/070101, onde, em 07 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil euros) 

estando, previsto no Plano de Plurianual de Investimentos, no objectivo 2.1.1., código 03 e n.º 

09/2009, com a dotação de € 30.000,00 (trinta mil euros), tendo sido feita a nota de cabimento com o 

n.º 7/2009, no valor de € 30.000,00”. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a proposta já 

apresentada, considerando que se fundamenta em preços do mercado e no real valor 

das benfeitorias. ====================================================== 

011 – 130/151/200 – LOTE N.º 31, SITO NA BARRAGEM DE VILAR – ANA CRISTINA 
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DE JESUS FONSECA e HUMBERTO PAULO GOVERNO FERREIRA ============= 

========== Oriundo do agregado familiar referenciado em epígrafe, presente à reunião 

uma carta, datada de 09 de Dezembro do ano de 2008, informando que o Senhor 

JORGE GOMES XAVIER, proprietário do estabelecimento comercial “Café Central”, sito 

no lote n.º 31, no lugar da Barragem do Vilar, Freguesia do Vilar, vai encerrar, neste 

mês, o dito estabelecimento, pelo que solicita que esta Câmara Municipal conceda 

autorização para transformar aquele espaço numa habitação, com vista a que, no futuro, 

se realize a compra do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da SECCÇÃO DE APROVISIONAMENTO E 

PATRIMÓNIO, a mesma prestou a Informação n.º NA41/2008, datada de 22 do mesmo 

mês, do seguinte teor: “Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar V. Ex.ª do 

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

----- 1. Embora carecendo de saber se o Sr. Jorge Xavier está ou não munido do respectivo alvará 

destinado ao exercício da actividade comercial, sempre se acrescenta que o dito Jorge Xavier não 

outorgou qualquer contrato com o Município de Moimenta da Beira, no que diz respeito ao aludido lote 

n.º 31, do Bairro da Barragem de Vilar, denominado de “Café Central”, dado que o mesmo se encontra 

omisso no Serviço de Finanças e na Conservatória do Registo Predial. -------------------------------------- 

----- 2. Face à pretensão vertida no parágrafo 3.º do requerimento, datado de 9 de Dezembro de 2008, 

assinado por de Ana de Jesus Fonseca; Humberto Ferreira e Jorge Xavier – e por aquilo que se 

expendeu no ponto 1. da presente informação -, não se reconhece legitimidade ao Sr. Jorge Xavier, 

salvo melhor opinião em contrário, para ceder os seus direitos sobre o dito lote n.º 31, sito no Bairro da 

Barragem de Vilar, dado que o lote é, ainda, propriedade do Município de  Moimenta da Beira.-----------  

----- 3. Por tudo quanto acima foi alegado, caberá ao proprietário do lote 31, sito na Bairro da 

Barragem de Vilar, e só a ele, determinar qual o destina a dar ao referido lote”. -------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando que há indícios que o actual locatário não necessitará 

do imóvel requerido, que há mais de vinte anos ocupa sem pagamento de qualquer 

renda, e mesmo tendo em conta que a Câmara é sensível à necessidade demonstrada 

pelo agregado familiar interessado na sua aquisição, a mesma deliberou, por 

unanimidade, propor ao referido locatário a entrega do imóvel à Câmara Municipal, 

assumindo o pagamento de adequada indemnização por benfeitorias eventualmente 

realizadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, mais foi deliberado, e também por unanimidade, que após a entrega 

do referido imóvel, seja analisado o pedido agora apresentado. ===================  

012 – 130/151/700 – QUIOSQUE SITO NA PRACETA COMANDANTE JOSÉ 

REQUEIJO, EM MOIMENTA DA BEIRA – Segundo Concurso Público ============ 

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

19 de Novembro de 2008, exarada a folhas 134, ponto 123, do livro de actas 135, em 

que foi deliberado promover segundo concurso público para arrendamento do referido 

quiosque, com uma base de licitação no valor mensal de € 75,00 (setenta e cinco euros), 

presente à reunião o respectivo processo, acompanhado da Informação n.º NA41/2008, 

datada de 18 de Dezembro, último, da SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO E 

PATRIMÓNIO do seguinte teor: “Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar V. 

Ex.ª. do seguinte: O Edital que visou publicitar o concurso acima mencionado estabelecia o prazo de 15 

dias, a contar da publicação do mesmo em Jornal Local, para entrega das propostas. --------------------- 

----- O prazo de 15 dias, mencionado no parágrafo que antecede, iniciou a sua contagem a partir do dia 

28 de Novembro de 2008, data da publicação do Edital no Jornal Terras do Demo. ------------------------ 
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----- Consigna-se que, à data de hoje, finco o prazo a que se tem vindo a fazer alusão não deu entrada, 

nos Serviços de Expediente Geral, qualquer proposta de candidatura alusiva ao arrendamento do 

quiosque sito na praceta Comandante José Requeijo em Moimenta da Beira”. ----------------------------- 

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

ponderar outra função para o equipamento instalado. ========================== 

“Tesouraria” 

013 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 13, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 123.126,93 (cento e 

vinte e três mil, cento e vinte e seis euros e noventa e três cêntimos), assim 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €  17.097,27 

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  € 106.029,66 

                                                                               TOTAL ....... € 123.126,93 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

014 – 310/301/102 – Eng.º. CIVIL JOÃO PINTO CARDOSO – ACÇÃO ORDINÁRIA N.º 

351/03 ============================================================== 

========== Oriundo do Técnico supra referenciado, presente à reunião uma carta, 

datada de 04 de Dezembro de 2008, a solicitar informação sobre a audiência da acção, 

em referência, dado que não foi nenhuma viatura municipal a sua casa para o levar ao 
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Tribunal Administrativo de Coimbra, a fim de depor como testemunha do Município. ------ 

----- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo prestou a informação nº. 

04.08, datada de 16 de Dezembro de 2008, do seguinte teor: ------------------------------------

----- “Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar V. Exª. que a testemunha Engº. João 

Pinto Cardoso, foi notificado por carta registada com aviso de recepção, da Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira, no dia 26 de Novembro de 2008, dando-lhe conhecimento do dia, hora e local da 

audiência de julgamento, bem como, posteriormente, foi-lhe solicitado, via telefone (voice-mail, dado 

que no dia 2 de Dezembro de 2008 o Senhor Engº. João Pinto Cardoso não atendia o seu telefone de 

casa), para contactar o Secretário do Senhor Presidente da Câmara Municipal para se articular o 

transporte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Independentemente desta última diligência, a testemunha, nos termos da lei, poderia sempre 

requerer ao Meritíssimo Juíz, titular do processo em causa, e no final da sua inquirição, o pagamento 

das despesas por si efectuadas com a respectiva deslocação. ----------------------------------------------- 

----- Mais se informa que o processo terminou por transação judicial. -------------------------------------- 

----- Em jeito de nota de rodapé sempre se recorda que nas acções em que o Senhor Engº. João Pinto 

Cardoso foi arrolado como testemunha, o mesmo, após a recepção da respectiva notificação emitida 

pela Câmara (exactamente nos mesmos moldes do que acima se descreveu, a propósito da acção 

ordinária nº. 351/03), solicitou sempre, por escrito, como comprovam os documentos ora juntos, 

transporte à Câmara Municipal de Moimenta da Beira, desconhecendo-se o motivo pelo qual o mesmo 

não sucedeu desta vez”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente e os Vereadores do PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA, ditaram para a acta a seguinte declaração: “Ainda que se assuma como um 

incidente lamentável, mesmo que excepcional, a Câmara já tomou medidas para que a situação não se 

volte a repetir, nomeadamente fazendo notificações pessoais e escritas às testemunhas, bem como 
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marcação de reuniões preparatórias sobre as acções. Ainda assim, no caso vertente, não adveio 

prejuízo para o erário público, porquanto foi assumida pela Câmara Municipal a quantia em dívida, já 

reconhecida”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre o assunto em causa, os Vereadores do PARTIDO SOCIALISTA proferiram, 

também, a seguinte declaração: “Lamentamos profundamente a forma como este assunto tão 

importante foi negligenciado, sendo aliás um espelho das razões pelas quais o Município saí 

prejudicado. Nada justifica que, em assunto de tamanha importância, como aliás são todos aqueles em 

que a Câmara tem que se defender nos tribunais, não tenham sido criadas as melhores condições para 

a defesa do interesse público. Somos de opinião que o Presidente da Câmara devia ter acautelado 

previamente as referidas condições necessárias. A ocorrência deste caso, que reputamos muito grave, 

deve pelo menos servir para que nada semelhante se repita, sob pena de poderem vir a ser causados 

prejuízos enormes ao erário municipal”. =========================================  

015 – 310/301/102 – ACÇÃO ORDINÁRIA Nº. 351/03 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 505-

1, ENTRE A E.N. 323 (BALDOS) E BARRAGEM DO VILAR ===================== 

========== Oriundo do Gabinete Jurídico, presente à reunião a informação nº. 05.08, 

datada de 16 de Dezembro de 2008, do seguinte teor: --------------------------------------------- 

-----“ Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar V. Exª. a que no dia 3 de Dezembro 

do corrente ano, pelas 09H30, estava agendada audiência de julgamento da acção, supra referida, no 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra. ------------------------------------------------------------------ 

----- Estupefacto ficou o signatário quando aproximada a hora da audiência constatou que faltaram à 

chamada as testemunhas arroladas pelo Réu, o ora Município. ---------------------------------------------- 

----- Perante tal situação o signatário procurou retardar por algum tempo a audiência de julgamento, na 

esperança de que as testemunhas arroladas ainda pudessem chegar a tempo de serem inquiridas. ------ 

----- Não obstante este tempo de espera, as testemunhas nunca chegaram a estar presentes no 

Tribunal, à excepção da testemunha Henrique Afonso que era comum à Autora e ao Réu. ---------------- 
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----- Lamentável é constatar que não obstante todas das testemunhas terem sido atempadamente 

avisadas da data e hora da audiência de julgamento, as mesmas, desprezando as mais elementares 

regras de ética e obediência aos princípios do funcionalismo público, neste caso, puseram em causa, o 

interesse público que a sua intervenção visava defender. ---------------------------------------------------- 

----- Mais informo que perante tal quadro que se me apresentou e na eminência da realização da 

audiência de julgamento apenas com testemunhas da autora, tentou o signatário, após comunicação a 

V. Exª., a transação judicial que se junta. --------------------------------------------------------------------- 

----- A transação efectuada é o somatório da quantia efectivamente reconhecida pelo técnico fiscal da 

obra e respectivos juros, acrescido dos juros das cauções que deveriam ser libertadas em 7 de 

Dezembro de 1999. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ É entendimento do signatário que a transacção efectuada defende os interesses do Município, 

atento ao circunstâncialismo apresentado”. ------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito do assunto, presente também à reunião a seguinte informação do Chefe 

da DIVISÃO ADMINISTRATIVA: ------------------------------------------------------------------------- 

----- “ Estupefacto” ficou o signatário ao saber que o Sr. Dr. Fernando Teixeira Ramos teve que fazer 

uma transação judicial com a empresa Jeremias de Macedo, face à audiência das testemunhas 

arroladas pela Câmara Municipal, na acção supra identificada. ---------------------------------------------- 

----- Não obstante o dito “acordo” ter defendido os interesses do Município, conforme refere a 

informação do Gabinete Jurídico, ainda assim, não pode o signatário deixar de trazer à colação os 

seguintes factos: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1. Tendo sido avisado que, no dia 03 do corrente mês, haveria audiência do TAF de Coimbra, a 

verdade é que, na semana que antecedeu, ou seja de 24 a 28 Novembro, o signatário tentou saber 

junto do Dr. Nuno Alves de que assunto tratava a dita audiência, pois tinha desconhecimento absoluto 

da matéria em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na mesma altura, o signatário disse ao referido técnico superior que, no dia 02 de Dezembro, 

véspera da audiência – lembre-se, a propósito, que o dia 01 foi feriado nacional - estaria ausente da 



 FlFlFlFl.21 
______________ 

 
                                                           09.01.14 

 
Liv º .  136L iv º .  136L iv º .  136L iv º .  136     

                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 

                                                                   

 

Câmara, numa acção de formação na cidade do Porto, sendo por isso, necessário informar o Sr. Dr. 

Fernando Ramos desta ocorrência, para a possibilidade de, eventualmente, ser necessário acautelar 

orientação das testemunhas, designadamente quanto ao conteúdo da matéria tratada na instrução. ----

----- No período acima indicado, ou seja durante a referida semana de 24 a 28 de Novembro, que 

antecedeu a audiência, não foi o signatário instado a tratar ao assunto em causa, nem houve, como 

seria de esperar, uma simples comunicação esclarecendo a hora e a forma de deslocação no dia da 

audiência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Aliás considerando o lapso de tempo já decorrido nas obras em contencioso com a dita empresa, 

sempre se refere que vem sendo hábito fazer não só uma abordagem à matéria de facto a tratar, como 

também se combina a hora para as deslocações, utilizando-se, em regra, viatura da Câmara Municipal, 

no sentido de evitar que cada testemunha se desloque em carro próprio. ---------------------------------- 

----- O que desta vez não aconteceu. -------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. O signatário tem conhecimento que uma outra testemunha arrolada, no caso, o funcionário 

HÉLDER NOGUEIRA, esteve na Câmara Municipal no dia da audiência , ou seja, no dia 03 de Dezembro, 

desde as 07H15 , da manhã, a aguardar pacientemente que alguém aparecesse para a referida 

deslocação a Coimbra. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3. Face aos factos relatados, afigura-se legitimo concluir que deveria ter sido melhor preparada a 

organização desta audiência, caso se considerasse imprescindível a presença das testemunhas. Neste 

contexto, a desorganização patenteada neste processo não pode nem deve ser imputada 

exclusivamente às testemunhas. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Importa referir, por fim, que no dia da audiência, isto é, o dia 03 de Dezembro, coincidiu com a 

realização da 26ª. Reunião Ordinária do Executivo que foi secretariada pelo signatário, nos termos do 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 21 de Novembro de 2005. ------------------------- 

----- 5. Neste contexto, o signatário rejeita de forma liminar a ideia vertida na informação do Gabinete 

Jurídico, segundo a qual “Lamentável é constatar que não obstante as testemunhas terem sido 

atempadamente avisadas da data e hora da audiência de julgamento, as mesmas, desprezando as mais 

elementares regras de ética e obediência aos princípios do funcionalismo público, neste caso, puseram 
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em causa, o interesse público que a sua intervenção visava defender”. ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da transacção judicial efectuada. ------- 

----- A propósito, os Vereadores do PARTIDO SOCIALISTA ditaram para a acta a 

seguinte declaração: “Solicitamos que nos sejam fornecidos elementos detalhados sobre as 

condições desta acção, nomeadamente as posições de partida de cada uma das partes”. ========== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

016 - 310/302/425 - LOCALIZAÇÃO DA VARIANTE À E.N. 226, EM VILA DA RUA – 

Licenciamento da construção de uma casa de habitação – Exposição ========== 

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

30 de Dezembro, último, exarada a folhas 262, ponto 239, do livro de actas 135, em que 

foi deliberado solicitar ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, uma avaliação pormenorizada de todo o processo, presente, novamente, à 

reunião o referido processo, acompanhado da informação n.º 01/09/JC/DPOM, datada 

de 2 do corrente mês, do Vereador acima identificado, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, na qual apresenta um 

resumo dos pareceres técnicos e respectivas deliberações que sustentaram o 

licenciamento da habitação pertencente ao Senhor VICTOR JOÃO SILVA MARQUES. -- 

DELIBERAÇÃO: Após análise pormenorizada de todo o processo, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, reafirmar os termos e condições legais e regulamentares que 

conduziram à aprovação e licenciamento da referida construção, nomeadamente que: --- 

1. A referida construção está implantada no limite da zona urbana; ----------------------------- 

2. A sua localização não é coincidente com o traçado da variante, previsto no Plano 
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Director Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Existe parecer favorável da Junta Autónoma de Estradas; ------------------------------------- 

4. A localização da construção não tem quaisquer implicações com a RESERVA 

AGRÍCOLA NACIONAL. ================================================ 

INTERRUPÇÃO PARA ALMOÇO ======================================== 

========== Quando eram 12H40, o Senhor Presidente interrompeu a reunião para 

almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse pelas 14H30.  

REABERTURA DA REUNIÃO =========================================== 

========== Quando eram 14H30, pelo Senhor Presidente, foi reaberta a reunião. ==== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

017 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

========== No seguimento da deliberação tomada na primeira reunião deste 

Executivo, realizada em 2 de Novembro de 2005, exarada a folhas 3, ponto 004, do livro 

de actas 123, 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, ”PROCESSO SIMPLES INDEFERIDO”, PROJECTO DE ARQUITECTURA 

INDEFERIDO”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO”, “PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS, 

COM CONDICIONANTES” e “PROJECTO DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES 



 FlFlFlFl.24 
______________ 

 
                                                           09.01.14 

 
Liv º .  136L iv º .  136L iv º .  136L iv º .  136     

                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 

                                                                   

 

DEFERIDO, COM CONDICIONANTES” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação 

de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 03 do 

referido mês de Novembro, foram deferidos e indeferidos pelo Senhor Vereador, em 

Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA. -------------------------------------------- 

PROCESSO SIMPLES INDEFERIDO: ===================================== 

----- JORGE MANUEL MONTEIRO SOEIRO, para reconstrução de um telheiro para 

arrumos com 40 m2, que pretende levar a efeito no lote n.º 20, no loteamento a que se 

refere o alvará n.º 04/83, sito no lugar denominado “Nozedo”, Freguesia de Leomil, a que 

se refere o Proc.º n.º 98.08. -------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA INDEFERIDO: ============================= 

----- MORGADO & IRMÃO, LD.ª, para construção de uma Estação de Lavagem CAE 

45200 – Manutenção e Reparação de Veículos Automóveis, que pretende levar a efeito 

no lugar denominado “Lagarteira”, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 

112.08, com base na informação técnica n.º 346-RJ/DPOM/08, datada de 22 de 

Dezembro de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO: ============================== 

----- SÉRGIO MANUEL RIBEIRO TEIXEIRA, para construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Monte Rodrigo”, Freguesia 

de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 240.08. --------------------------------------------------------- 

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

----- INOBUR IRMÃOS ASSOCIADOS, LD.ª, para alteração da construção de uma 
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habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Rebolal”, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 37.07; --------------------------------------- 

----- LUIS GOMES, para alteração e ampliação de um edifício para estabelecimento de 

bebidas, café, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Coelho”, Freguesia de 

Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 24.08; ----------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO DELFIM DE SÁ COUTINHO, para instalação de uma clínica dentária, que 

pretende levar a efeito na Rua Dr. Sá Carneiro, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que 

se refere o Proc.º n.º 103.08. ------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES: ====== 

----- JOÃO ACÁCIO ALMEIDA SANTOS, para construção de arrumos agrícolas, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Montouro”, Freguesia de Peva, a que se 

refere o Proc.º n.º 158.06, concedendo o prazo 60 (sessenta) dias para a apresentação 

da Certidão do Registo Predial, após a emissão do alvará de licença de construção; ------ 

----- ALZIRA JUBILADO, para legalização de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado “Politeiro”, Freguesia de Baldos, a que se refere o 

Proc.º n.º 80.07, concedendo o prazo 90 (noventa) dias para a apresentação da Certidão 

do Registo Predial, após a emissão do alvará de licença de construção. ---------------------- 

PROJECTO DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO, COM 

CONDICIONANTES: =================================================== 

----- JOSÉ ANTÓNIO DA COSTA LOPES, para instalação de uma clínica veterinária, 

que pretende levar a efeito na loja n.º 5, do lote n.º 2, no loteamento a que se refere o 
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alvará de loteamento n.º 02/01, sito no lugar denominado “Covas de Barro”, na Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 80.08. --------------------------------------------- 

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

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, 

ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar, nos termos das alíneas 

a) e 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. ====================== 

018 – 360/338/142.08 – OBRAS PARTICULARES – “Processo simples” – 

Construção de arrumos agrícolas, com a área de 45m2 ====================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido indeferir a pretensão do Senhor JOSÉ 

DA COSTA GOMES, relativamente à construção de arrumos agrícolas, com a área de 

45m2, que pretende levar a efeito na Rua da Rabilonga, na localidade e Freguesia de 

Peravelha, presente à reunião o recurso, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, solicita 

a aprovação da pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que subsistem algumas dúvidas sobre o devido enquadramento 

legal do processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, fazer baixar, novamente, o 

processo à Fiscalização Municipal para que, em articulação com os Técnicos da DPOM 

– Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município, sejam ponderados os seguintes 
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aspectos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Trata-se de uma parcela localizada em “espaço não urbano”, dotada de todas as 

infra-estruturas e com uma área sobrante de mais de 3.000 m2, na qual já existe uma 

habitação licenciada; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Se a pretensão se enquadra em construções de escassa relevância urbanística, 

podendo ser construída junto à edificação, já existente, sem necessidade de projecto de 

arquitectura ou se se trata de um simples anexos, nos termos formulados. =========== 

019 – 360/338/220.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de alteração – 

Estabelecimento de bebidas 3D – Bar, com espectáculos de natureza artística e 

espaço comercial ==================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor JOSÉ 

GOVERNO AUGUSTO, relativamente ao projecto de alterações que pretende levar a 

efeito no estabelecimento de bebidas, com espectáculos de natureza artística e espaço 

comercial, sito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à 

reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali 

descritos, solicita a aprovação da pretensão. ---------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 215-

OS/DPOM/08, datada de 29 de Dezembro, que nesta acta se considera integralmente 
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transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, mantém 

o parecer desfavorável. --------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando que o requerente apresentou o projecto de acordo com 

as recomendações da deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 27 de 

Fevereiro de 2007, a folhas 182, ponto 152, do livro de actas n.º 128, a mesma 

deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de alterações ao projecto inicial. ======  

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

========== Resolvidos os dois assuntos precedentes, o Vereador, em Regime de 

Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, regressou à reunião. ================= 

020 – 360/338/449.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

alteração e ampliação do projecto de estabelecimento de restauração – Pedido de 

autorização para a realização de espectáculos de natureza artística de forma 

acessória, no estabelecimento de restauração com o alvará n.º 2/2007, emitido em 

06 de março de 2007 ================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta à Firma 

DIAS & FILHOS, LD.ª, relativamente à alteração e ampliação do estabelecimento de 

restauração, sito no lugar denominado “Verdeal”, Freguesia de Arcozelos, presente à 

reunião o processo, acompanhado dos elementos em falta. --------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 343 - 
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RJ/DPOM/08, datada de 22 de Dezembro, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção. =============== 

021 – 360/338/55.07 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura e de 

especialidades – Alterações ao projecto inicial – Construção de uma habitação 

unifamiliar ========================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ANTÓNIO JOAQUIM PAIS, presente à reunião 

as alterações ao projecto inicial, relativamente a construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 5, no loteamento a que se refere o 

alvará n.º 01/2003, sito no lugar denominado “Nozedo”, Freguesia de Leomil. --------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 9 – RJ/DPOM/08, 

datada de 14 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações aos 

projectos de arquitectura e de especialidades. ================================ 

022 – 360/338/49.08 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Construção de um estabelecimento de bebidas ============================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 
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JOSÉ ANTÓNIO CASTRO AGUIAR, relativamente à construção de um estabelecimento 

de bebidas que pretende levar a efeito na localidade da Barragem do Vilar, Freguesia do 

Vilar, presente à reunião os elementos em falta. ----------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 6 – RJ/DPOM/09, 

datada de 13 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 

favorável, devendo entregar os Termos de Responsabilidade, devidamente corrigidos. --- 

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

especialidades e emitir o respectivo alvará de licença de construção, devendo o 

requerente, entregar os Termos de Responsabilidade do projecto de estabilidade e de 

comportamento térmico e acústico, devidamente corrigidos. -------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, considerar, como bastante, a título 

de documento de legitimidade, o contrato de direito de superfície. ================= 

023 – 360/344/84.08 – OBRAS PARTICULARES – Certidão de constituição de 

propriedade horizontal ================================================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor CARLOS 

PAULOS MONTEIRO, relativamente ao pedido de emissão de certidão para 

constituição, em regime de propriedade horizontal de um edifício destinado a duas 

habitações tipo T3, sito no Bairro do Aguiar, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à 
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reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito, em que, pelos motivos ali 

descritos, solicita a aprovação da pretensão. ---------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 6 – OS/DPOM/09, 

datada de 14 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

directamente respeito ao Senhor Vice-Presidente, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, o 

mesmo ausentou-se da reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos da 

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

024 – 360/347/4.89 – OBRAS PARTICULARES – Loteamentos urbanos – Obras de 

urbanização – Projecto de Infra-estruturas ================================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta à Firma 

CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LD.ª, relativamente ao projecto de infra-
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estruturas das obras de urbanização da alteração da operação de loteamento, sito no 

lugar denominado “Outeiro do Sino”, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à 

reunião o processo, acompanhado dos elementos em falta, bem como justificação por 

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

integrante, em que, pelos motivos ali descritos, solicita a aprovação. --------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 350 – 

RJ/DPOM/08, datada de 26 de Dezembro, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável, desde que sejam cumpridas as condições mencionadas nos pontos 1, 

2 e 3 da respectiva informação técnica. ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

1) Aceitar a isenção da apresentação dos projectos das infra-estruturas, 

correspondentes ao projecto das redes de energia eléctrica, de instalação da rede 

telefónica e de instalação de gás; ------------------------------------------------------------------------- 

2) Aceitar o valor orçamental, estabelecido no n.º 2 da informação técnica n.º 350-

RJ/DPOM/2008, datada de 26 de Dezembro, para a execução dos trabalhos 

correspondentes às águas pluviais, saneamento e abastecimento de água, cujo valor é 

suportado pela Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------------------ 

3) Recomendar a colocação de candeeiros para reforço da iluminação na entrada das 

garagens; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4) Aprovar o valor final da garantia bancária/seguro caução de € 43.430,99 (quarenta e 

três mil, quatrocentos e trinta euros e noventa e nove cêntimos), a apresentar pela firma 

requerente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5) Aprovar e emitir a alteração ao Alvará. ==================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Senhor Vice-Presidente regressou à 

reunião. ============================================================= 

025 – 360/347/3.06 – OBRAS PARTICULARES – Loteamentos urbanos – Operação 

de loteamento – Projecto de urbanização – Projecto de infra-estruturas ========= 

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

22 de Outubro de 2008, exarada a folhas 69, ponto 065, do livro de actas n.º 135, em 

que, relativamente à operação de loteamento que a JUNTA DE FREGUESIA DE 

MOIMENTA DA BEIRA, pretende levar a efeito no lugar denominado “Fragas da Forca”, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, foi deliberado ”Considerando o interesse público que esta 

intervenção contém (...), recomendar à junta de Freguesia que o seu Técnico articule com os Serviços 

Técnicos da Câmara adequada reformulação dos projectos de especialidades, incluindo, também, 

rectificação sobre as cedências das áreas para o domínio público”, presente à reunião o processo, 

acompanhado de novos elementos. ---------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO e da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, as mesmas prestaram as informações n.º 352-RJ/DPOM/08, datada de 

29 de Dezembro de 2009 e n.º 81-LS/DPOM/08, datada de 03 de Dezembro de 2008, 
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que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as obras de 

urbanização, devendo a JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA garantir o 

referenciado nos pontos n.ºs 4, 5 e 6 da informação técnica n.º 351/RJ/DPOM/2008, 

datada de 29 de Dezembro. ============================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Turismo” 

026 – 620/621/100 – ASSOCIAÇÕES REGIONAIS – “Adesão do Município à 

Entidade Regional de Turismo Norte” ==================================== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião um ofício, com o 

número 33, datado de 29 de Dezembro, último, a enviar a minuta da acta – parte 

respectiva – aprovada no final da Sessão Ordinária, realizada naquela data, segundo a 

qual foi autorizado este Município a associar-se a entidade referida em epígrafe. ----------- 

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

“Cultura” 

027 – 710/714/700 – INSTRUÇÃO – Outros – Moção aprovada na Assembleia 

Municipal das Caldas da Rainha ========================================= 

========== Oriundo da Assembleia Municipal do Município das Caldas da Rainha, 

presente à reunião um ofício com o número 153, datado de 22 de Dezembro, último, que 

nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a 
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enviar uma moção aprovada a propósito do processo de avaliação de desempenho dos 

professores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente e os Vereadores do PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA manifestaram total solidariedade com a referida moção, concordando com 

os argumentos apresentados e referentes à suspensão do processo de avaliação de 

desempenho dos professores. ============================================ 

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 nºs 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 

17H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 

 

    

 

 

 


