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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOZE DE JUNHO DO ANO DE 

DOIS MIL E QUINZE =================================================== 

ATA N.º 12/15 

========== Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, nesta Vila de 

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

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

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente 

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

no dia 01 do corrente mês, exarada a folhas 174, ponto 136, deste livro de atas, e cuja 

ordem do dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------- 

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

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. TURISMO – O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 
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questionou se o Município tem algum tipo de aposta ou estratégia para a época de 

verão, em particular na área da Barragem do Vilar, aludindo à necessidade de uma 

ciclovia e também à abertura do parque de campismo. ---------------------------------------------

----- Na resposta, o Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal tem um projeto 

aprovado que prevê a dita ciclovia para a zona da Barragem do Vilar, cuja obra só será 

possível realizar após obtenção de apoios comunitários e que o Parque de Campismo 

continuará a ser explorado pela mesma empresa, nas mesmas condições, por se tratar 

da melhor opção possível. Mais foi referido que o município tem, pela primeira vez, as 

águas da albufeira do vilar classificadas como águas balneares, dado muito importante 

para tornar aquele espaço num forte pólo de atracão turística. Finalmente, o Senhor 

Presidente afirmou que o turismo no município não se esgota neste espaço, na medida 

em que todos os dias se desenvolvem um conjunto de atividades, ainda que tenha 

acentuado a ideia da necessidade de criação de redes com outros municípios para 

melhorar a atratividade e a organização de uma oferta mais competititva. -------------------- 

----- 2. Plano Municipal de Segurança Rodoviária – À pergunta feita pelo Vereador, 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, sobre se existe o plano atrás 

referido, o Senhor Presidente disse tratar-se de legislação recente e que está em curso 

a sua elaboração. ===================================================== 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
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02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

149 – 210/202/200 – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) – 

Relatório de Monitorização e Acompanhamento – 1.º Trimestre de 2015 ========= 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião o relatório de monitorização e acompanhamento do 1.º trimestre de 2015, 

referente ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------- 

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

o referido relatório, devendo o mesmo ser apresentado à Assembleia Municipal, nos 

termos e para cumprimento do artigo 12.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto. ======= 

150 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL ARCOZELENSE – 

“VII Passeio de Clássicos” – Pedido de subsídio =========================== 

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

requerimento a solicitar a concessão de um subsídio destinado a apoiar o “VII Passeio 

de Clássicos”, que se realiza no dia 12 de julho do corrente ano. -------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental, bem como da informação do 

Senhor Vice-Presidente, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, 

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

----- “A Associação de Solidariedade Social de Arcozelo da Torre – A.R.C.A., organiza mais uma vez este 

evento. O circuito é realizado essencialmente em território concelhio e tem natural impacto local, 

promovendo espaços distintos de cultura e de paisagens, destacando o conjunto de produtos locais de 
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referência. Neste sentido se deixa à consideração desta câmara a decisão sobre o valor do subsídio a 

atribuir.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

um apoio financeiro no montante de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), para os fins 

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

151 - 230/260/000 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2015 – 

1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª e 10.ª Alterações – Conhecimento ============= 

========== No âmbito da delegação de competências, fixadas na primeira reunião da 

Câmara Municipal, realizada em 25 de outubro de 2013, exarada a folhas 109 e 110, 

ponto 91, do livro de atas 147, presentes à reunião as alterações ao orçamento e às 

grandes opções do plano nºs. 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª e 10.ª, que nesta ata 

se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, aprovadas 

por Despachos do Senhor Presidente da Câmara, datados de 7 e 16 de janeiro, 5, 12 e 

27 de fevereiro, 4 e 20 de março, 22 e 30 de abril e 14 de maio, do corrente ano, 

respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A propósito, o Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, deixou um voto de 

protesto pela forma extemporânea e desenquadrada da realidade da execução 

orçamental como estão a ser apresentados estes documentos. Mais referiu que 

apresentar, nesta data, de uma só vez, dez alterações orçamentais do ano financeiro em 

curso é impróprio, nada abonatório no que concerne ao acompanhamento e controlo da 

execução orçamental, que se pretende adequada, oportuna e eficaz, no âmbito do 
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comportamento da despesa pública. --------------------------------------------------------------------- 

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

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

152 – 130/151/300 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Aquisição 

de terrenos para execução do Parque Industrial ============================ 

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

21 de junho de 2013, exarada a folhas 270 e 271, ponto 234, do livro de atas 146, em 

que foi deliberado mandatar o Senhor Presidente para encetar as negociações 

tendentes à formalização do processo de aquisição dos terrenos supra mencionados, ao 

preço máximo de € 12,63 (doze euros e sessenta e três cêntimos), por metro quadrado, 

presente à reunião um requerimento da empresa ADMIRÁVELESBOÇO, S.A., 

representada pela sua administradora MARIA DE LURDES LOPES DA SILVA 

FONSECA, solicitando que a formalização do processo de aquisição dos terrenos em 

nome de MANUEL TOMÁS MORGADO FONSECA, seja efetuada em nome da sua 

empresa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão no sentido 

de o processo de aquisição dos referidos terrenos ser formalizado em nome da empresa 

ADMIRÁVELESBOÇO, S.A., nos mesmos termos e condições exaradas na reunião 

supra mencionada. ==================================================== 

TESOURARIA 

153 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 
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========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 11, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 1.649.642,14 (um 

milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois euros e catorze 

cêntimos), assim discriminado: ---------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  1.564.182,87 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €       85.459,27 

   TOTAL: ………………………..€  1.649.642,14 

02.02.05. SERVIÇOS DE GESTÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

154 – 310/387/014 – POVT – PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO 

VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO – Plano Nacional de Ação para a Eficiência 

Energética – Aditamento ao contrato de partilha de poupanças líquidas ========= 

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

23 de março, último, exarada a folhas 96 e 97, ponto 085, deste livro de atas, em que foi 

deliberado aprovar a minuta de contrato de partilha de poupanças líquidas, presente à 

reunião um “e-mail” remetido pelo Fundo de Eficiência Energética, datado de 04 do 

corrente mês, anexando um aditamento ao referido contrato, que nesta ata se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante. -------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o aditamento ao 

referido contrato de partilha de poupanças líquidas, do qual conste o número de 

compromisso para o ano de 2015, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua 

assinatura. ========================================================== 
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02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

155 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TROÇO 2, 

ENTRE A EN 226 (KM 44,7) E O PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Protocolo com as Estradas de Portugal, S.A. - Aprovação ==================== 

========== Oriundo da Estradas de Portugal, SA, presente à reunião o ofício, com a 

referência 363-pr.108vis12, datado de 26 de maio, último, que acompanha o protocolo a 

celebrar com este Município, que nesta ata se consideram integralmente transcritos e 

dela ficam a fazer parte integrante, para a execução de uma rotunda na EN 226, inserida 

na obra mencionada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo, 

autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua assinatura. ==================== 

156 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TROÇO 2, 

ENTRE A EN 226, (KM 44,7) E O PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Ratificação do Despacho de aprovação do Auto de Medição nº. 6 ============== 

===== Presente à reunião o Despacho do Senhor Presidente de Câmara, datado de 8 

do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------- 

----- “1 - Considerando o disposto da alínea a), do n.º 1, do art.º 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, que estabelece que Câmara Municipal tem competência, sem limite, para autorizar despesa; - 

----- 2 - Considerando que o projeto acima referido é comparticipado no âmbito do Programa 
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Operacional Regional do Norte – ON.2, e que de acordo com as regras definidas na metodologia de 

encerramento do ON.2, foi estabelecido como data limite para aceitação de pedidos de pagamento do 

tipo adiantamento contrafatura o dia 10 de Junho do corrente ano; ---------------------------------------- 

----- 3 - Considerando que não é possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal; --------------- 

----- 4 - Aprovo o auto de medição n.º 6, no montante de € 201.607,45 (duzentos e um mil, seiscentos 

e sete euros e quarenta e cinco cêntimos), da obra em epígrafe; ------------------------------------------- 

----- 5 - Que este despacho seja ratificado na primeira reunião de Câmara a realizar após a sua 

emissão, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro.”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 

35º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ================================= 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos”  

157 - 310/302/442 - CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Revisão de preços ============================================= 

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

SANTOS e Engenheiro Civil JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, presente à 

reunião a informação, com a referência JP017/DPOUA/2015, datada de 3 do corrente 

mês, que acompanha o cálculo da revisão de preços da empreitada em epígrafe, com o 

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

----- “Relativamente à Empreitada supra referida, apresenta-se o Cálculo de Revisão de Preços, 

devidamente assinado pelas partes para efeitos de aprovação pelo Dono de Obra, tendo em conta os 
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Artºs 282º e 300º do D.L. nº 18/2008 de 29 de janeiro.” ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de preços 

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

158 - 310/302/452 - ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA A 

LOJA INTERATIVA - Revisão de preços ================================== 

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

SANTOS e Engenheiro Civil JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, presente à 

reunião a informação, com a referência JP018/DPOUA/2015, datada de 29 de maio 

último, que acompanha o cálculo da revisão de preços da empreitada em epígrafe, com 

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

----- “Relativamente à Empreitada supra referida, apresenta-se o Cálculo de Revisão de Preços, 

devidamente assinado pelas partes para efeitos de aprovação pelo Dono de Obra, tendo em conta os 

Artºs 282º e 300º do D.L. nº 18/2008 de 29 de janeiro.” ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de preços 

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

 “OBRAS PARTICULARES” 

159 - 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 24 de março de 2014, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJETOS 

DE ARQUTETURA DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 
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competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 25 de 

outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------- 

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

----- CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, para ocupação da via pública, com 

materiais e andaimes, em 100m2, no lugar denominado Poço Novo, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 36.15; --------------------------------------------- 

----- AGOSTINHO PAULA DA ASSUNÇÃO, para construção de um muro de vedação 

com 6m, que pretende levar a efeito na localidade de Carapito, União das freguesias de 

Pêravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 37.15; --------------------- 

----- CARLOS ALBERTO DE SÁ BANDEIRA DIAS, para ocupação da via pública, com 

materiais, em 5m2, na Rua de Lisboa, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 

38.15; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL AUGUSTO TEIXEIRA REBELO, para ocupação da via pública, com 

andaimes, em 20m2, na Rua da Castanheira, na localidade de Aldeia de Nacomba, 

União das freguesias de Pêravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º 

n.º 39.15; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- CARLA PATRICIA ANDRÉ DIAS FERNANDES, para construção de um muro de 

vedação com 100m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Monte Rodrigo, 

Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 40.15. --------------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS: =============================== 
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----- GENEROSA SOARES DE MATOS, para legalização das alterações de um edifício 

destinado a arrumos, sito na Rua Direita, localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a 

que se refere o Proc.º 370.07; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- MARCO GIL DE JESUS BOTELHO, para alteração ao projeto de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Eiras, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º 

118.12; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ SIDÓNIO TEIXEIRA MORAIS, para alteração ao licenciamento de um 

pavilhão destinado a vacaria, que pretende levar a efeito no lugar denominado Tapada 

do Padre, na localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 

n.º 123.12; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- VITOR HUGO NUNES VALENTE ALVES e OUTRA, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretendem levar a efeito no lugar denominado Rebolal, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 32.15. --------------------------------------- 

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

160 – 360/338/1.15 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura – 

Construção de uma habitação unifamiliar ================================= 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde decidiu proceder à audiência escrita do 

Senhor LICINIO DUARTE RIBEIRO, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na localidade de Espinheiro, Freguesia de Alvite, 

presente à reunião o referido processo, acompanhado da resposta à audiência, em que, 
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pelos motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão. ----------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 171-SV 

/DPOUA/15, de 08 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 

arquitetura, devendo o requerente apresentar a Certidão da Conservatória do Registo 

Predial, assim como as declarações em falta, mencionadas na informação supra 

identificada, aquando da entrega dos projetos de especialidades. ================= 

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 e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

Câmara e Vereadores, e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo 

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

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

10H30. =============================================================  

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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