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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE AGO STO DO ANO DE 

DOIS MIL E TREZE =================================================== 

ATA N.º 18/13 

========== Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, nesta Vila de 

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

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

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de 

novembro de 2009, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, LUÍS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO e RICARDO MIGUEL DE 

CARVALHO TOJAL, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os outros na 

de Vereadores para realizarem a presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por 

deliberação tomada na reunião ordinária, realizada no dia 04 de novembro de 2009, 

exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de atas 139, cuja ordem do dia havia sido 

previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no nº 3, do 

art.º 87º., da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. =============================== 

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

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

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

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

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

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

apresentado pela Vereadora, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, 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 

----- 1. EDUCAÇÃO:  O Senhor Presidente informou o Executivo que continua a 

acompanhar o desenrolar do processo de mobilidade dos funcionários em consequência 

das decisões tomadas pela Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares do Norte, e 

que foi realizada uma manifestação para sensibilização da população e das próprias 

entidades governamentais, para a degradação do ensino no interior do país que esta 

medida vai provocar, não compreendendo a insensibilidade que a supra citada Direção 

Geral dos Estabelecimentos Escolares do Norte tem vindo a demonstrar. --------------------

----- Neste contexto, informou que na próxima segunda-feira, juntamente com o Senhor 

Diretor do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, irá ter uma reunião com o 

Senhor Diretor Regional, para encontrar pontos de sensatez que obstem a esta decisão, 

sob pena do Município de Moimenta da Beira a tentar atacar, pelos meios legais ao 

alcance. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Senhor Vereador da Coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

tomou a palavra para partilhar as preocupações manifestadas no âmbito deste processo, 
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esperando que o bom senso prevaleça e se consiga ultrapassar esta situação a contento 

das questões relacionadas com o emprego local. Mais disse que a recente posição do 

Tribunal Constitucional, ao declarar a inconstitucionalidade das normas previstas na lei 

sobre a requalificação dos trabalhadores na administração pública, poderia de algum 

modo vir a contribuir para um melhor esclarecimento desta questão. ===============  

----- 2. PROTEÇÃO CIVIL:  No uso da palavra, a propósito do flagelo dos incêndios que 

têm vindo a deflagrar no concelho e no país, o Senhor Presidente deu uma palavra de 

agradecimento aos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira e, neles, aos 

Bombeiros Voluntários do país, pelo trabalho desenvolvido em prol do bem comum no 

combate às chamas, muitas das vezes em condições de real perigo e risco para a vida 

humana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste contexto, expressou um sentimento de consternação e um voto de pesar pela 

morte dos bombeiros que aconteceram no distrito de Viseu. --------------------------------------

----- O Senhor Vereador da Coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

afirmou que subscreve este sentimento de consternação demonstrado pelos bombeiros 

voluntários e o apreço por tudo o que têm feito pela nossa comunidade. ---------------------- 

----- O Senhor Vereador da Coligação PSD/PP, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA 

COELHO propôs e foi aceite que fosse enviado um voto de pesar às entidades locais, 

regionais e nacionais, pela morte dos bombeiros voluntários, tendo, a propósito, o 

Senhor Presidente sugerido que o mesmo fosse também enviado às famílias das 

vítimas. ============================================================= 
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01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  

062 – 020/001/000 – 120/131/000 - CARGOS POLÍTICOS – Vereador em Regime de 

Tempo Inteiro - Cessação de funções  ==================================== 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião um 

Despacho, datado de 23 do corrente mês, do seguinte teor: -------------------------------------- 

----- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Que, sob proposta do signatário, a Câmara Municipal, em reunião realizada em 04 de novembro 

de 2009, fixou mais dois Vereadores, em Regime de Tempo Inteiro, nos termos do n.º 2, do artigo 58.º, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------- 

----- 2. Que a Vereadora, em regime de tempo inteiro, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, 

solicitou, verbalmente, ao signatário o regresso às suas funções Professora, no Agrupamento de Escolas 

de Moimenta da Beira; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3. Que se aproxima o período de gestão limitada dos órgãos das autarquias locais e seus titulares, 

de acordo com a Lei nº. 47/2005, de 29 de agosto; ---------------------------------------------------------- 

----- DECIDO: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Deferir o pedido apresentado pela Vereadora, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, 

cessando o exercício de funções em regime de tempo inteiro, com efeitos a partir do dia 01 de 

setembro de 2013, inclusive; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Que, com efeitos a partir dessa data, a dita vereadora assuma o exercício do cargo, em regime 

de NÃO EXCLUSIVIDADE, mantendo todas as funções e competências que lhe estavam distribuídas e 

delegadas, designadamente nos setores do desporto, juventude e tempo livres, na área da ação social, 

da rentabilização do património municipal e da gestão do parque de máquinas e viaturas; --------------- 

----- c) Que seja comunicada esta decisão ao Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, para os 

efeitos tidos convenientes; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Dar conhecimento à Câmara Municipal desta decisão.” ---------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

01.01. GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS  

063 – 020/001/000 – GAP - GABINETE DE APOIO AO PRES IDENTE DA CÂMARA –  

Adjunto - Cessação de funções  ========================================= 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião um 

Despacho, datado de 27 do corrente mês, do seguinte teor: -------------------------------------- 

----- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Que, por Despacho do signatário, o Professor CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES foi 

nomeado como Adjunto do meu Gabinete de Apoio Pessoal, em regime de comissão de serviço, com 

efeitos a partir do dia 01 de dezembro de 2009, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 74.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------ 

----- 2. Que me foi solicitado, verbalmente, o regresso às suas funções de Professor, no Agrupamento 

de Escolas de Sernancelhe; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- DECIDO: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Exonerar o Professor CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, do exercício das funções de 

Adjunto do meu Gabinete de Apoio Pessoal, com efeitos a partir do dia 01 de setembro de 2013, 

inclusive; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Que seja comunicada esta decisão ao Agrupamento de Escolas de Sernancelhe, para os efeitos 

tidos por convenientes, através do envio da respetiva ficha cadastral;” ------------------------------------- 

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01 DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Notário Privativo” 

064 - 140/156/000 – MANUTENÇÃO NOS MUNICIPIOS DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO 
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NOTARIAL  ========================================================== 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ADMINISTRATIVA, presente à reunião a 

informação nº. 140/2013, datada de 12 de julho, último, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que a função de 

notário privativo foi objeto de pareceres jurídicos contraditórios emanados por diversas 

entidades, e que, face à relevância do tema, o Conselho Consultivo da Procuradoria-

Geral da República foi instado a pronunciar-se sobre tal factualidade. -------------------------

----- O processo vem acompanhado da informação n.º 05.13, do Gabinete Jurídico, 

datada de 26 de junho, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, dando conta dos municípios que responderam 

afirmativamente quanto à existência da figura de notário privativo. ------------------------------  

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, suspender o exercício da 

função notarial, para efeitos de celebração de escrituras públicas, até à homologação 

por parte da tutela do dito parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da 

República, ou até que seja clarificado o quadro normativo vigente nesta matéria. ====== 

02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

065 – 210/207/000 – CLUBE DE DESPORTO E RECREIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

– Despesas iniciais para a época desportiva 2013/20 14 - Pedido de adiantamento  =  

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

ofício, datado de 20 do corrente mês, solicitando um adiantamento por conta do subsídio 
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a atribuir para a época desportiva 2013/2014, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), 

com vista a suportar as inúmeras despesas com o início da mesma. --------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde em 23 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 66.305,47 (sessenta e seis mil 

trezentos e cinco euros e quarenta e sete cêntimos)” estando o mesmo previsto no Plano de Atividades 

Municipais no Objetivo 2.5.2., código 01 e nº. 1/2013, com dotação de 30.650,00 € (trinta mil 

seiscentos e cinquenta euros).” -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, nesta fase, um 

adiantamento no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), para os fins propostos, por 

conta do apoio financeiro que vier a ser concedido após análise da respetiva 

candidatura. ========================================================= 

066 – 210/207/000 – FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA  DAS QUEIMAS EM 

ALVITE – Pedido de palco – Atribuição de subsídio  ========================= 

========== Oriunda da Comissão de Festas, presente à reunião uma comunicação, 

datada de 21 do corrente mês, dando conta que, pelo facto da Câmara não dispor de 

palco com as dimensões pretendidas (10x10), teve que proceder ao aluguer de um, pelo 

que solicita a atribuição de um subsídio para fazer face à despesa efetuada. --------------- 

----- 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 
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orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde em 23 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 61.305,47 (sessenta e um mil 

trezentos e cinco euros e quarenta e sete cêntimos) ”estando o mesmo previsto no Plano de Atividades 

Municipais no Objetivo 2.5.1., código 07 e nº. 37/2012, com dotação de 4.500,00 € (quatro mil e 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Comissão de 

Festas um subsídio no montante de € 2.000,00 (dois mil euros), para os fins propostos. = 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

067 – 130/151/200 – JUNTA DE FREGUESIA DE PARADINHA  – Utilização de 

depósitos para rega  ================================================== 

========== No seguimento da solicitação do senhor PAULO RODRIGUES ANDRADE, 

referente à cedência vitalícia da utilização dos dois depósitos de água que abasteciam a 

povoação de Paradinha, presente à reunião o processo acompanhado do ofício da Junta 

de Freguesia de Paradinha, registado sob o nº. 4479, em 29 de julho, último, com o 

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

----- “Relativamente ao assunto em epígrafe, reiteramos o que sempre dissemos, que é, repetindo, 

considerando que cabe á Câmara Municipal a administração das infraestruturas de captação da água 

que, em tempos, foi cedida à população da freguesia de Paradinha, a população desta freguesia reunida 

em Plenário, decidiu que não se opunha que a água sobrante da referida nascente fosse concedida 

segundo o critério do executivo da Câmara Municipal, relativamente à oneração, ou não, mas não 

abdicando de ter, PRIOTARIAMENTE, acesso á mesma água. ------------------------------------------------ 

----- Relativamente aos depósitos, uma vez que V.ª Ex.ª já viu no local o estado de conservação dos 

mesmos, esta Junta de Freguesia abstêm-se de opinar. ----------------------------------------------------- 
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----- Por fim, sugerimos que a Câmara analise todo este processo, com critério justo, que é apanágio de 

V.ª Ex.ª, não deixando de considerar que, embora a agua seja um bem precioso a preservar, dando-lhe 

o melhor aproveitamento, evitando desperdício, entendemos que a sua utilização deva ser, sempre, em 

benefício PRIORITÁRIO das populações, cabendo à Junta de Freguesia a sua gestão. --------------------- 

----- De momento, é o que se nos oferece dizer sobre o assunto.” ------------------------------------------ 

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

----- a) Que os depósitos e a água se mantenham em posse da Câmara Municipal, para 

uso de fins públicos; ------------------------------------------------------------------------------------------

---- b) Que se garanta a prioridade da Junta de Freguesia de Paradinha no uso da 

referida água, mediante celebração de protocolo; ----------------------------------------------------

----- c) Que seja estudada a possibilidade de cedência a terceiros e, em particular ao 

requerente, da água sobrante, em condições a definir. ==========================  

02.02.04. TESOURARIA 

068 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 29, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 206.230,58 (duzentos 

e seis mil, duzentos e trinta euros e cinquenta e oito cêntimos), assim discriminado: ------  

                            a) Dotações Orçamentais……………….. €    95.084,38 

                            b) Dotações não Orçamentais………….. €  111.146,20 

                             TOTAL: …………………………...€ 206.230,58 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E A MBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 
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“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos”  

069 - 310/302/433 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE  MOIMENTA DA 

BEIRA – Aditamento e Telas Finais  ====================================== 

========== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, RUI JORGE MARANTES 

DIAS GOMES CORREIA, presente à reunião a Informação n.º 13-RJ/DOM/2013, datada 

de 27 do corrente mês, a anexar os documentos correspondentes ao aditamento e telas 

finais, entregues pela equipa projetista, com informação favorável. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando o teor da informação técnica acima referida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos documentos. ==================== 

070 - 310/302/433 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE  MOIMENTA DA 

BEIRA - Auto de receção provisória  ====================================== 

========== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, RUI JORGE MARANTES 

DIAS GOMES CORREIA, presente à reunião a Informação n.º 14-RJ/DOM/2013, datada 

de 27 do corrente mês, a anexar o auto de receção provisória, datada de vinte e sete do 

corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, segundo o qual, no ponto n.º 1, “A obra foi executada de acordo com 

as regras técnicas e de arte aplicadas, em cumprimento do que estabelecem as peças 

integrantes do contrato e as alterações impostas posteriormente…”, assim como no 

ponto n.º 3 se refere que “Todos os trabalhos referentes à empreitada estão em 

condições de serem recebidos provisoriamente, excetuando-se os seguintes, que tem 
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que ser corrigidos no prazo máximo de 15 dias”. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, receber provisoriamente esta 

obra, nos termos dispostos no auto de receção. =============================== 

 “OBRAS PARTICULARES” 

071 - 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”, “PROJETOS DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDOS” 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:  ===================================== 

----- BRUNO JOAQUIM DE JESUS OLIVEIRA, para construção de um muro de vedação, 

com 85 metros, que pretende levar a efeito na Leira da Lage, localidade de Semitela, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 70.13; ------------------------------------------- 

----- NORBERTO FERNANDO AGUIAR ANTUNES, para ocupação da via pública com 

andaimes, materiais e grua, em 30 m2, no lugar denominado Lugar da Barra, localidade 
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de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 71.13; ------------------- 

----- MARIA DE FÁTIMA FERNANDES RIBEIRO, para construção de um muro de 

vedação, com 23 metros, que pretende levar a efeito na Avª. Principal, nº. 37, freguesia 

de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 72.13; ----------------------------------------------------------- 

----- MARINA TEIXEIRA FERREIRA, para construção de um muro de vedação, com 25 

metros, que pretende levar a efeito na Rua do Muro, freguesia de Alvite, a que se refere 

o Proc.º nº. 73.13; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ MARIA ANDRADE RODRIGUES FERREIRA, para ocupação da via pública 

com materiais de construção, em 10m2, na Rua das Lameirinhas, localidade de Vide, 

freguesia da Rua, a que se refere o Proc.º nº. 74.13; ------------------------------------------------ 

----- MARIA DINA FERREIRA GOUVEIA, para ocupação de via pública com materiais e 

andaimes, em 6m2, na Rua Direita, freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º nº. 

75.13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- ANTÓNIO LOURENÇO DOS SANTOS, para construção de uma casa de habitação, 

sita no lugar denominado de Queimadas, Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º 

n.º 66.83; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JORGE MANUEL PEREIRA PAIVA, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado de Tanque ou Crucial, na freguesia de Sarzedo, a 

que se refere o Proc.º n.º 3/13; ---------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA ALCIDA GONÇALVES, para construção de uma habitação unifamiliar 
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(Alteração), sita no lugar da Ónia, freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º n.º 113/12. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 

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

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

10H50. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


