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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOIS DE MAIO DO ANO DE DOIS 

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

   ATA N.º 10/12 

========== Aos dois dias do mês de maio 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, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Técnico Superior (que, 

nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de novembro de 2009, 

elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ EDUARDO 

LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, 

ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, 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 extraordinária, realizada no dia 18 de abril, último, exarada a folhas 231, 

ponto 220, deste livro de atas. ============================================ 

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

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

aberta a reunião, quando eram 14H37. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA  ============================================= 

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

apresentado pelo Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, deferido por Despacho do 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  

222 – ASSOCIAÇÃO DE FRUTICULTORES DA BEIRA TÁVORA –  Apresentação dos 

Novos Órgãos Sociais  ================================================= 

========== Estiveram presentes na reunião alguns elementos que compõem os novos 

órgãos sociais da associação em epígrafe, eleitos no passado dia 25/03/2012, para o 

triénio 2012/2014. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal deu as boas-vindas a todos os presentes, 

cumprimentando-os e sugerindo que pudesse ser aproveitada a oportunidade para 

debater, com os responsáveis presentes, a situação atual da fruticultura, procurando em 

conjunto avaliar as melhores soluções para um setor por todos considerado crucial para 

o desenvolvimento económico do concelho e da região. ------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Direção da Associação de Fruticultores da Beira Távora, 

Engenheiro António Humberto Paiva Matos, começou por apresentar à Câmara os 

nomes de todos os membros dos órgãos sociais eleitos, tendo imediatamente a seguir 

discorrido demoradamente sobre o grande interesse económico, e por isso também 

social, da fruticultura, no concelho e também na região. Ao mesmo tempo demonstrou 

vontade de manter com a Câmara Municipal um relacionamento muito próximo, com 
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vista a que ambas as entidades, cada uma na sua esfera de ação própria, possam 

contribuir para apoiar o desenvolvimento agrofutícola e, com isso mesmo, incrementar 

as condições para melhorar o rendimento de famílias e empresas que se dedicam a esta 

atividade. Seguidamente teceu algumas considerações sobre as áreas que a 

Associação considera prioritárias, referindo-se nomeadamente à manutenção do seguro 

de colheitas e à necessidade de aumentar a quantidade de frio disponível, sem o qual, a 

muito curto prazo, haverá graves problemas para a fileira. ----------------------------------------- 

----- Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara repetiu o agradecimento pela 

presença de todos os membros dos órgãos sociais da AFBT, manifestando grande 

apreço pelo esforço que reconhece ser feito por todos os que, generosamente e de 

forma empenhada, como é certamente este caso, se envolvem na vida das associações, 

representando-as e contribuindo para o seu desenvolvimento. Manifestou a 

determinação do Município em acompanhar de perto a atividade desta Associação, 

reconhecendo a sua importância para o desenvolvimento da fruticultura no concelho e 

na região. Afirmou conhecer bem os problemas da fileira, mas também as suas grandes 

potencialidades, dizendo acreditar que, em conjunto, conseguiremos reforçar a 

competitividade dos nossos produtores e a das organizações comerciais, ajudando 

assim, significativamente, a economia local, regional e mesmo nacional. Garantiu ainda 

a disponibilidade do Município para acompanhar todo o processo tendente a incrementar 

a disponibilidade de frio e de água, estando bem consciente de serem apostas das quais 

o Município não se pode alhear, mesmo que para isso tenha que prescindir de alguns 
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fundos comunitários destinados a comparticipação de investimentos públicos, podendo 

reafetá-los, no que depender das suas próprias decisões, ao crescimento destas 

atividades produtivas, estando certo que desta capacidade depende muito do futuro 

próximo desta região. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores 

Vereadores, tendo os Vereadores Luís Carlos Pereira da Silva e Joaquim António da 

Costa Coelho, depois de cumprimentarem e felicitarem todos os presentes, enfatizado o 

grande interesse local desta atividade e reconhecido a necessidade de o Município 

participar ativamente em tudo o que respeitar ao bom desempenho desta fileira, pela sua 

importância no desenvolvimento económico do concelho e da região, demonstrando 

toda a sua disponibilidade para contribuírem ativamente com o seu desempenho, para 

esse fim. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente, o Senhor Presidente da Câmara, relevou o esforço e dedicação 

evidenciada pelos órgãos sociais cessantes, designadamente pelo Presidente da 

Direção cessante, que ao longo de muitos anos, com o seu desempenho prestigiou a 

fruticultura e os seus agentes, tendo contribuído, notoriamente, para o desenvolvimento 

desta atividade, em condições e circunstâncias quantas vezes muito difíceis. --------------- 

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

as maiores venturas aos novos órgãos sociais da Associação de Fruticultores da Beira 

Távora, nas funções para as quais acabam de ser eleitos, manifestando-lhes toda a 

disponibilidade para manter uma profícua colaboração institucional. ================ 
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ORDEM DO DIA 

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Taxas e Licenças”  

223 - 110/500/000 - REFORMA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL – Proposta de Lei  ==== 

========== Presente à reunião a Proposta de Lei nº. 44/XII, texto final indiciário, que 

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

estabelece os objetivos, princípios e parâmetros da reorganização administrativa 

territorial autárquica e define e enquadra os termos da participação das autarquias locais 

na concretização deste processo. ------------------------------------------------------------------------- 

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

continuar a acompanhar o desenvolvimento deste assunto, nomeadamente através do 

envolvimento do Senhor Presidente da Câmara na comissão constituída no âmbito da 

Assembleia Municipal, para este efeito, reservando-se para um momento posterior uma 

tomada de posição mais concreta e definitiva. ================================ 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

224 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE ALVI TE – II Feira de Caça 

da Nave – Pedido de subsídio  =========================================== 

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

ofício, datado de 13 de abril, último, no qual solicita a atribuição de um subsídio para a 
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aquisição de boxes, para o alojamento dos canídeos que estarão presentes na feira 

supra identificada, a realizar nos dias 28 e 29 de julho do corrente ano, cujo custo será 

de € 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 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 0102/040701, onde, em 27 de 

abril, último, existia um saldo disponível de € 359.163,57 (trezentos e cinquenta e nove mil cento e 

sessenta e três euros e cinquenta e sete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades 

Municipais, no Objetivo 3.1., Código 01 e Projeto nº 48/2012, no montante de € 3.000,00 (três mil 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um apoio no valor de € 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta euros), para os fins 

propostos. =========================================================== 

225 – 210/207/000 – 710/714/300 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU – 

“ Concurso de Matemática Mentes Brilhantes 2012 ” – Pedido de apoio financeiro  == 

========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma comunicação, 

datada de 26 de abril, último, informando que a ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 

DE VISEU vai organizar a 9.ª edição do concurso referenciado em epígrafe, no qual irá 

participar um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, pelo 

que solicita a atribuição de um apoio financeiro para a sua realização. ------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 
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----- “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 0102/040301, onde, em 26 de 

abril, último, existia um saldo disponível de € 500,00 (quinhentos euros)”. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, associar-se a esta iniciativa, 

atribuindo uma comparticipação de € 100,00 (cem euros), destinada a patrocinar um dos 

primeiros prémios deste concurso. ======================================== 

226 – 230/999/000 – BANCO INVEST – Venda de Ações d a Águas de Trás-os-

Montes e Alto Douro, S.A. – Notificação para exercí cio de direito de preferência  == 

========== Oriunda da Instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

comunicação, datada de 30 de março, último, informando que se encontra designado o 

dia 13 de abril de 2012 para a abertura de propostas em carta fechada de aquisição de 

187.823 (cento e oitenta e sete mil oitocentas e vinte e três) ações Classe A, com o valor 

nominal de € 1,00 (um euro) cada uma, com os números de ordem 65 (24.068.976 a 

24.256.795), 66 (24.256.796 a 24.256.976), 67 (24.256.797 a 24.256.797) e 68 

(24.256.798 a 24.256.797), representativas de 0,67% do capital social da Águas de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.. ----------------------------------------------------------------------- 

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

exercer o direito de preferência. =========================================== 

 “Tesouraria” 

227 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 30, que 
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acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 292.675,44 (duzentos 

e noventa e dois mil, seiscentos e setenta e cinco euros e quarenta e quatro cêntimos), 

assim discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   181.910,28 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €   110.765,16 

                           TOTAL……………...... €   292.675,44 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

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

228 - 310/302/359 - COMPLEXO TURÍSTICO DA BARRAGEM DO VILAR -  

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO - Auto de vistoria  ================ 

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

presente à reunião a informação n.º JP064/DOM/2012, datada de 30 de abril do corrente 

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

integrante, na qual informa que o Parque de Campismo necessita de uma limpeza geral, 

algumas reparações de situações anómalas resultantes da sua utilização e de reparação 
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da cobertura do edifício da portaria. ---------------------------------------------------------------------- 

----- A referida informação vem acompanhada do auto de vistoria da empreitada em 

epígrafe, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, segundo o qual, os trabalhos acima referidos encontram-se executados de 

acordo com o projeto, pelo que entendem estar reunidas as condições para o 

cancelamento das garantias bancárias e restituição dos depósitos de garantia efetuados, 

nos termos do art.º 210.º, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de dezembro. Mais informam 

que é necessário proceder à reparação da cobertura do edifício da portaria, dado que 

não se apresenta em condições funcionais, tendo o representante da firma 

CONSTRUÇÕES DEMO, LDA assumido proceder à sua reparação o mais rapidamente 

possível, assim que as condições climatéricas o permitam. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao cancelamento das 

garantias apresentadas, bem como restituir os depósitos de garantia efetuados, devendo 

a firma CONSTRUÇÕES DEMO, LDA proceder à reparação acima referida o mais 

rapidamente possível. ================================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

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

229 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE  MOIMENTA DA 

BEIRA – Coordenador de segurança em obra  ============================== 

========== Oriunda do Técnico Superior, RUI JORGE MARANTES DIAS GOMES 
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CORREIA, presente à reunião a informação n.º INF 1-RJ/DOM/2012, datada de 5 de 

abril do corrente ano, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------- 

----- “ Em virtude do Técnico Eduardo Manuel Martins da Silva ter cessado funções de Coordenador de 

Segurança em Obra e de fiscal da empreitada de construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira, 

aos 2 de abril do corrente ano, tendo sido nomeado em Reunião de Câmara Municipal para as funções 

supra citadas aos 09/06/2011 e 13/12/2010, respetivamente. --------------------------------------------- 

----- Cumpre-nos informar que a Câmara Municipal deverá proceder à nomeação de Técnicos para as 

funções supra citadas tendo por base que: -------------------------------------------------------------------- 

----- 1 – No âmbito da prestação de serviços de coordenação de segurança e saúde em obra à 

empreitada supra citada, acordada entre a Câmara Municipal de Moimenta da Beira e a Altimpulso – 

Fiscalização de Obras, Lda, deveria a Câmara Municipal proceder à nomeação do Coordenador de 

Segurança em Obra, nos termos do art.º 9 do D.L. n.º 273/2003, de 29 de outubro, o Sr. Eng. Carlos 

Manuel Silva Mirra ao serviço da firma supra referida; ------------------------------------------------------- 

----- 2 – Em virtude da fiscalização da empreitada ter sido já adjudicada à firma Altimpulso – 

Fiscalização de Obras, Lda representada pelo Sr. Nelson Lemos dos Santos Costa, a Câmara Municipal 

deveria nomear o seu representante em obra”. ---------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO : Atendendo à informação técnica acima transcrita, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, designar o Técnico Superior, RUI JORGE MARANTES DIAS GOMES 

CORREIA, como representante do dono de obra e o Senhor Eng.º CARLOS MANUEL 

SILVA MIRRA, ao serviço da firma Altimpulso – Fiscalização de Obras, Lda., como 

coordenador de segurança da referida obra. ================================= 

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

230 - 310/302/438 - ESCOLA PRIMÁRIA DE CABAÇOS – RE MODELAÇÃO TOTAL 

DA COBERTURA E ZONA POSTERIOR – Conta Final  ======================== 

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

presente à reunião a informação n.º JP063/DOM/2012, datada de 24 de abril do corrente 

ano, que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, que nesta ata se 

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

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

----- “Estando a presente obra já rececionada provisoriamente, apresenta-se o Mapa de Conta Final, 

devidamente assinado pelas partes”. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

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

231 - 310/302/442 - CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Concurso Público - Aprovação  =================================== 

========== Oriunda dos Técnicos Superiores, OLGA MARINA DA FONSECA 

SANTOS, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES e VASCO DOMINGOS FIDALGO 

FERNANDES, presente à reunião a informação com a referência JP060/DOM/2021, 
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datada de 12 de abril do corrente ano, com o seguinte teor: -------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento à ordem do Sr. Vereador da Divisão de Obras Municipais, relativamente ao 

assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em anexo o Processo composto por Caderno de 

Encargos, Estimativa Orçamental, Memória Descritiva e Justificativa, Mapa de Medições e Peças 

Desenhadas, Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos para a 

Empreitada em referência, para aprovação e consequente Abertura de Procedimento, com uma Base de 

Licitação de 158.993,36€ (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e três euros, 

trinta e seis cêntimos), valor ao qual deverá acrescer o IVA à taxa legal em vigor e um prazo de 

execução de 12 meses. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Prevê-se, na calendarização da presente Empreitada, a execução de cerca de 50% do volume total 

dos trabalhos no ano corrente de 2012”. ---------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/07010301, onde, em 16 de 

abril, último, existia um saldo disponível de € 303.616,81 (trezentos e três mil, seiscentos e dezasseis 

euros e oitenta e um cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no 

objetivo 3.4.2., código 02 e n.º 33/2012, onde, na mesma data existia um saldo disponível de € 

144.941,00 (cento e quarenta e quatro mil e novecentos e quarenta e um euros).”------------------------ 

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

----- a) Aprovar o Programa de Procedimento, Caderno de Encargos, bem como as 

Medições e Estimativa Orçamental, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 40.º, do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- b) Proceder à abertura de um procedimento de concurso público, nos termos  da 

alínea b), do artigo 19.º, do referido Código dos Contratos Públicos, com um valor base 

no montante de 158.993,36€ (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e três 

euros, trinta e seis cêntimos), valor ao qual deverá acrescer o IVA à taxa legal em vigor e 

um prazo de execução de 12 meses; -------------------------------------------------------------------- 

----- c) Designar, como representantes do dono da obra para assinar o auto de 

consignação, bem como para exercer as funções de fiscal da obra, os Técnicos JOÃO 

PEDRO MARQUES RODRIGUES, Engenheiro Civil e OLGA MARINA DA FONSECA 

SANTOS, Arquiteta; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Nomear, nos termos do artigo 67º., do Código dos Contratos Públicos, o seguinte 

Júri: Presidente : ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro; Vogais Efetivos:  JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, Engenheiro Civil, 

que substitui o Presidente nas faltas de impedimentos e LUIS MANUEL FILIPE DA 

SILVA, Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PELANEAMENTO ESTRATÉGICO; Vogais 

Suplentes : OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS, Arquiteta, e ANA PAULA 

CARVALHO SOARES COUTINHO, Técnica Superior. ========================== 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

232 - 610/602/000 - LICENÇA DE PLANTAÇÃO DE ESPÉCIE S DE RÁPIDO 

CRESCIMENTO – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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18 de março de 2011, exarada a folhas 135, ponto 127, do livro de atas 142, em que foi 

deliberado aprovar os critérios para licenciamento de plantações de crescimento rápido, 

quando estejam em causa áreas até 50 hectares, presente à reunião, um e-mail de 

SOFIA CAMPOS, registado sob o n.º 2608 em 24 de abril, último, a solicitar que não 

seja permitida a plantação de eucaliptos que está a ser efetuada na localidade de Vila 

Chã, freguesia de Caria, em terrenos de cultura de regadio, a que se refere a Licença nº 

11/2012, emitida pela Câmara Municipal, em 02 de fevereiro do corrente ano. -------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o 

Parecer n.º 14.12, datado de 26 de abril, último, com o seguinte teor: ------------------------- 

----- “Dando cumprimento aos dois pontos elencados no Despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de 24 de abril do corrente ano, cumpre emitir o seguinte parecer: --------------------------------- 

----- Da análise dos dois diplomas legais que regulam a matéria sub judice - o Decreto-Lei n.º 175/88, 

de 17.05, bem como o Decreto-lei n.º 139/99, de 28.04 -, resulta que a informação n.º 09-

ES/DEPOE/2012 (que esteve na génese da emissão da licença epigrafada), foi corretamente elaborada, 

não nos merecendo, portanto, qualquer reparo.--------------------------------------------------------------- 

----- A licença para plantação de espécies de rápido crescimento n.º 11/2012 foi, de igual modo, 

corretamente emitida. No entanto, --------------------------------------------------------------------------- 

----- O particular, destinatário do ato administrativo, terá de respeitar o fim para que foi emitida a dita 

licença. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Com feito, os quatro pontos descritos no referido documento, os quais se dão aqui por 

integralmente reproduzidos, constituem condicionantes do licenciamento, que o particular terá de 

atender. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A fiscalização deste tipo de licenças compete, em especial, aos municípios. --------------------------  

----- A instrução dos processos de contraordenação e a aplicação das coimas é da competência das 
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câmaras municipais – Cfr. art. 4.º, n.ºs 1 e 2, do Decreto-lei n.º 139/99, de 28.04.----------------------- 

----- Nos termos do artigo 5.º, n.º 1, do Decreto-lei n.º 139/99, de 28.04, independentemente do 

processo de contraordenação e da aplicação de coima, a câmara municipal pode ordenar a cessação 

imediata das ações desenvolvidas em violação ao dito Decreto-Lei. ---------------------------------------- 

----- Quer isto dizer que, em situações de violação à licença (que não é o caso vertente) a Câmara 

Municipal dispõe de instrumentos legas para fazer cessar a infração. -------------------------------------- 

----- Como nota final: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Cumpre informar que a licença em causa foi objeto de fiscalização, quer pela G.N.R., quer pela 

Fiscalização Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Nenhuma das entidades, referidas no parágrafo anterior, detetou qualquer irregularidade. --------- 

----- b) A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, em sua reunião ordinária, realizada no dia 18 de 

março de 2011, aprovou, com base em informação técnica, os requisitos prévios a um licenciamento 

deste tipo, ou seja, em prédio rústico localizado em R.A.N. (Reserva Agrícola Nacional), a saber: -------- 

----- _ estejam localizadas : ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- _ a mais de 20 m de terrenos cultivados; --------------------------------------------------------------- 

----- _ a mais de 30 m de nascentes e poços, terras de cultura de regadios e muros; --------------------- 

----- _ a uma distância mínima de 50 metros de edificações; ------------------------------------------------ 

----- _ Garantam um afastamento mínimo de 10 metros à berma de caminhos públicos. ----------------- 

----- _ Sem qualquer cultura agrícola por mais de dois anos.” ----------------------------------------------- 

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

em conta a defesa do interesse público, que o Presidente da Câmara averigue das 

condições legais para uma eventual correção da licença emitida, devendo dessas 

diligências dar conhecimento a este Órgão, para eventual decisão. ================ 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 
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233 - 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 atas 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 redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a seguir se 

identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “TELAS FINAIS”, “PROJETO DE 

ARQUTECTURA DEFERIDO”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, 

“PROJETO DE ARQUTECTURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO” 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:  ===================================== 

----- FRANCISCO SOARES GOMES, para construção de um muro de vedação com 15m 

e ocupação da via pública em 2m2, na Rua das Prezas, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 37.12; ---------------------------------------------------------------- 

----- ISMAEL PARENTE AFONSO, para ocupação da via pública com andaimes e grua, 

numa área de 40m2, na Rua da Igreja, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 

38.12; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- AGOSTINHO DE JESUS LAUREANO, para ocupação da via pública com andaimes, 

numa área de 10m2, na Rua da Pedra, Freguesia de Aldeia de Nacomba, a que se refere 
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o Proc.º n.º 39.12; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO CASTRO DIAS, para construção de um muro de vedação com 19m, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Quinta do Marmelal, Freguesia de Rua, 

a que se refere o Proc.º n.º 40.12; ------------------------------------------------------------------------ 

----- JOÃO LOUREIRO DE ALMEIDA, para reconstrução de um muro de vedação com 

20m e ocupação da via pública em 10m2, na Av. de São Francisco, na localidade de 

Toitam, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 44.12. ---------------------------- 

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

----- AMANDIO MORAIS DOS SANTOS, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que está a levar a efeito no lugar denominado Cepo, Freguesia de Alvite, a que se refere 

o Proc.º n.º 22.07; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- CARMINDA DIAS FERREIRA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

está a levar a efeito no lugar denominado Pomar, Freguesia de Cabaços, a que se refere 

o Proc.º n.º 205.08. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO:  ================================= 

----- MAFALDA SOFIA DE JESUS GOMES SANTOS, para reconstrução de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Figueiras, 

Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 18.12. ---------------------------------------------- 

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

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

denominado Madeiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 190.06; ------------- 



 F lF lF lF l.259 
____________ 

 

____________ 

2012.05.02 
L iL iL iL i v º .  1 4 4v º .  1 4 4v º .  1 4 4v º .  1 4 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 

                                                                   
 
----- JOSÉ MANUEL ANDRADE CARVALHO CAMPOS, para legalização de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Mártir, Freguesia de Arcozelos, a que se 

refere o Proc.º n.º 156.11; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO CASTRO DIAS, para recuperação de uma armazém / arrumos, sito na 

Quinta do Marmelal, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 90.11. ------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ================ 

----- ANTÓNIO SANTOS LOPES, para alteração ao projeto inicial de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Alagoa, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º 

n.º 244.07. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

========== O Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ausentou-se da reunião 

por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, 

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

n.º 169/99, de 18 de setembro, em virtude do assunto a que se refere o ponto seguinte 

estar relacionado com a decisão de indeferimento por si proferida. ================= 

234 - 360/338/24.12 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura –  

Construção de um anexo / Legalização - Recurso  =========================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o projeto de arquitetura 

para construção / legalização de um anexo, sito no lugar denominado Leiras, na 
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localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria, pertencente ao Senhor MANUEL 

FERNANDO DE JESUS FERREIRA, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, 

do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a nova redação dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 91-SV/DOP/2012, de 03 de abril, 

último, que nesta ata 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 a construção proposta se encontra implantada entre 

construções já existentes, constituindo assim um espaço de colmatação, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso apresentado e aprovar o projeto 

de arquitetura. ======================================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, regressou à reunião. ============================================ 

235 – 360/347/4.83 – LOTEAMENTOS URBANOS – Alteraçã o ao loteamento  ====== 

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

reunião realizada em 22 de junho de 2011, exarada a folhas 15, ponto 15, do livro de 

atas 143, em que foi deliberado, relativamente ao loteamento urbano pertencente ao 
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Senhor CAMILO DA SILVA CARDOSO, sito no lugar denominado Nozedo, Freguesia de 

Leomil, ao qual se refere o alvará nº. 4/83, submeter o processo aos serviços técnicos 

da DEP – Divisão de Estudos e Projetos, para que os mesmos elaborassem um projeto 

de alteração à operação de loteamento licenciada, retratando a realidade executada. ---- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 06-LS/DOP/2012, de 23 de abril, 

último, que nesta ata 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, aprovar a alteração ao 

loteamento e emitir o respetivo alvará. ====================================== 

236 – 360/347/6.96 – LOTEAMENTOS URBANOS – Alteraçã o ao loteamento  ====== 

========== Oriundo do Senhor NELSON DOMINGOS RODRIGUES ALEXANDRE, 

presente à reunião uma alteração ao lote nº. 1 do loteamento sito no lugar denominado 

Ónia, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o alvará nº. 1/99, pertencente ao 

Senhor LUÍS CARLOS CORREIA GOMES e à Senhora MARIA ISABEL CORREIA 

ALVES GOMES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 97-SV/DOP/2012, de 10 de abril, 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 

loteamento. ========================================================== 
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04 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓ MICO 

04.01 – DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

“Habitação” 

237 – 370/356/000 – HABITAÇÃO SOCIAL – Contrato de Arrendamento –  

Atualização de renda  ================================================= 

========== Presente à reunião a comunicação da Senhora SILVIA PATRÍCIA 

MESQUITA PEREIRA, registada sob o nº. 1955, em 27 de março do corrente ano, onde, 

pelas razões ali descritas, solicita a reavaliação do valor mensal da renda da habitação 

social, n.º 31, sita no Bairro da Formiga, em Moimenta da Beira. --------------------------------

------ Submetido o assunto à DASE – Divisão de Ação Social e Educação, a mesma 

elaborou a Informação n.º 22/DASE/2012, datada de 10 de abril, último, que nesta ata se 

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

razões de facto e de direito ali transcritas, é de opinião que a renda deverá ser fixada em 

€ 4,85 (quatro euros e oitenta e cinco cêntimos). ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Concordando com a informação técnica acima mencionada, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, fixar a renda no valor de € 4,85 (quatro euros e oitenta e 

cinco cêntimos). ====================================================== 

“Educação” 

238 – 710/714/400 – ENSINO PRÉ-ESCOLAR – Auxílios e conómicos para os alunos 

no ano letivo 2011/2012  =============================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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25 de novembro de 2011, exarada a folhas 257, ponto 239, livro 143, presente à reunião 

a Informação n.º 21/DASE/2012, datada de 4 de abril, último, oriunda da DASE – Divisão 

de Ação Social e Educação, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, segundo a qual a aluna em causa deverá ser reposicionada 

no Escalão “A”, relativamente à componente de apoio à família, no prolongamento do 

horário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar a aluna em causa no escalão “A”. === 

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

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente ata, 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, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

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

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

18H30. ============================================================= 
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OS VEREADORES, 
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