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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SEIS DE OUTUBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E CATORZE ================================================= 

ATA N.º 20/14 

========== Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, 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 DE JESUS MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

PEDRO CLÁUDIO PEREIRA MARTINS, 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 primeira reunião, realizada no dia 25 

de outubro de 2013, exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de atas 147, 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. -------------------------------------- 

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

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

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 
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02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

035 – 110/195/000 – PARPÚBLICA – PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS (SGPS) S.A. E 

ÁGUAS DE PORTUGAL – Direito de preferência quanto à transmissão de ações 

resultantes da opção de venda da participação no capital social da Resinorte, no 

âmbito do processo de reprivatização da Empresa Geral de Fomento, S.A. (EGF) = 

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

19 de maio, último, exarada a folhas 151, ponto 116, do livro 148, em que foi deliberado 

não exercer a opção de venda das participações sociais que o Município de Moimenta 

da Beira atualmente detém como acionista na sociedade acima referenciada, presente à 

reunião o ofício da empresa PARPÚBLICA – PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS (SGPS) S.A. 

DAS ÁGUAS DE PORTUGAL, com a referência S1011400093, datado de 25 de 

setembro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, a comunicar a possibilidade de exercício do direito de preferência 

relativamente à transmissão das ações dos Municípios que exerceram a opção da 

venda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência. ========================================================== 

036 – 110/195/008 – ADP – ÁGUAS DE PORTUGAL, SGPS, S.A. – Parceria Pública - 

Contrato de Parceria e Contrato de Gestão – Emissão de parecer da Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) ===================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

25 de agosto, último, exarada a folhas 261, ponto 207, do livro de atas 148, em que foi 

deliberado continuar a acompanhar de muito perto o desenvolvimento deste processo, 

de forma a obter mais dados que permitam uma adequada e oportuna decisão, presente 

à reunião a Informação da ERSAR, com a referência I-001170/2014, datada de 27 de 

agosto, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, através da qual é emitido parecer relativamente à conformidade dos 

documentos apresentados com o quadro legal e regulamentar aplicável. --------------------- 

----- Sobre o assunto em causa, o senhor Presidente afirmou que as conclusões do 

parecer da ERSAR mais não fazem do que confirmar e reforçar a posição que o 

Município de Moimenta da Beira vem tomando a propósito do processo de verticalização 

da gestão integrada dos sistemas em alta e em baixa, na medida em que a análise da 

constituição da parceria pública está fortemente condicionada pela manifesta falta de 

informação e dados, nomeadamente em razão da inexistência de aprofundados estudos 

técnicos de viabilidade económica e financeira e da não definição clara da repartição 

eficiente e equitativa dos riscos entre o Estado, os Municípios e a Entidade Gestora da 

Parceria. Mais disse o Senhor Presidente ser absolutamente imprescindível que seja 

clarificado o sentido e alcance dos termos e condições da proposta apresentada para a 

parceria pública e contrato de gestão, cuja complexidade desaconselha uma tomada de 

decisão tendo por referência os escassos elementos apresentados. ----------------------------

----- O Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, afirmou que acompanha a 
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posição do Senhor Presidente da Câmara, reiterando a necessidade de continuar a 

prestar a atenção devida no acompanhamento e evolução deste processo, para melhor 

defesa dos interesses do Município de Moimenta da Beira. --------------------------------------- 

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

   02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

037 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de 

anulação da deliberação relativa ao arrendamento da loja n.º 9 ================ 

========== Presente à reunião a Informação n.º 2 PatrimónioSL, datada de 29 de 

setembro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, é proposta a anulação da deliberação 

tomada na reunião ordinária, realizada em 05 de maio, último, exarada a folhas 143, 

ponto 109, do livro 148, relativa à adjudicação do arrendamento da loja n.º 9, do 

Mercado Municipal, ao Senhor SIDÓNIO DE JESUS RIBEIRO, ao mesmo tempo que 

propõe a devolução de rendas pagas no montante de € 80,00 (oitenta euros) e de € 

200,00 (duzentos euros), pelos gastos inerentes ao processo relacionado com 

publicidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após as explicações dadas sobre o processo em causa, a Câmara 

deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------------------------------------- 
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----- a) Revogar a deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 05 de maio, 

último, exarada a folhas 143 e 144, ponto 109, do livro de atas 148; ---------------------------- 

----- b) Restituir a importância de € 80 (oitenta euros), referente a dois meses de rendas 

pagas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- c) Indemnizar o arrendatário no valor de € 200,00 (duzentos euros), correspondente 

às despesas inerentes ao processo e realizadas com a publicidade. ===============  

02.02.04. TESOURARIA 

038 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 03, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 270.843,09 (duzentos 

e setenta mil, oitocentos e quarenta e três euros e nove cêntimos), assim discriminado: --  

                            a) Dotações Orçamentais ………………..  €  157.217,52 

                            b) Dotações não Orçamentais …………..  €  113.625,57 

                     TOTAL: …………………………………...... €   270.843,09                  

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

039 - 150/192/000 – DIREÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO NORTE - Pedreira 

denominada de “Corga da Raposa” - Pedido de emissão de parecer ============ 

 ========== Oriundo da DIREÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO NORTE, presente 

à reunião um oficio, datado de 19 de setembro, último, registado sob o nº 5381, a 
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solicitar que esta Câmara Municipal emita parecer sobre o plano de pedreira constante 

do processo de pedido de licenciamento da pedreira denominada de “Corga da Raposa”, 

cujo requerente é a empresa Paulogranitos - Unipessoal, Lda. ----------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, o mesmo prestou a informação n.º 64-

LS/DPOUA/2014, datada de 29 de setembro, último, com o seguinte teor: -------------------- 

----- “A presente informação surge perante a solicitação da Direção Regional da Economia do Norte 

para que a Câmara Municipal de Moimenta da Beira emita o seu parecer sobre o Plano de Pedreira 

constante do processo de pedido de licenciamento da pedreira denominada de “Corga da Raposa”, cujo 

requerente é a Paulogranitos, - Unipessoal, Lda., (isto, no âmbito do estipulado na alínea c), do n.º 7, 

do art.º 28.º, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 340/2007, de 12 de outubro). ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Atenda-se que, relativamente a esta pedreira, em 2014/02/07, a Câmara Municipal emitiu uma 

determinada informação sobre a sua localização, (nomeadamente, a relatar a existência de pedreiras e 

intenções de explorações, num raio de 1Km do perímetro da presente pedreira). -------------------------- 

----- Neste momento, a Câmara Municipal deverá pois emitir parecer quanto ao Plano de Pedreira 

constante do processo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Analisado o documento em causa, considera-se que: --------------------------------------------------- 

----- 1) No capítulo da segurança, a previsão de vedações apenas “nos locais que possam representar 

maior perigo de queda, quer para trabalhadores, quer para terceiros”, julga-se insuficiente. ------------- 

----- Neste capítulo, entende-se que, caso seja possível, deveria ser exigida a vedação de todo o 

perímetro da pedreira; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2) Ainda no capítulo da segurança, entende-se que a instalação de sinalização de perigo nos locais 

em que se encontra prevista/projetada, será manifestamente insuficiente. --------------------------------- 

----- Neste capítulo, entende-se que deveria ser exigida a instalação de sinalização de perigo numa 
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frequência superior à prevista, ao longo do perímetro da pedreira.” ---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

plano da referida pedreira, devendo ser observados os termos e condições da 

informação técnica supra referenciada. ===================================== 

“OBRAS PARTICULARES” 

040 - 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, último, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

148, a seguir se identificam, “PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO” que, no âmbito 

da Delegação e Subdelegação de 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. --------------------------- 

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

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

respeito diretamente ao Senhor Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da 

reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto na alínea a), do 

n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do 

art.º 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, assumindo a Presidência da reunião o 

Vice-Presidente, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA. ===== 

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



 FlFlFlFl.51 
____________ 

 

____________ 

2014.10.06 

Liv º .  1L iv º .  1L iv º .  1L iv º .  1 49494949     
                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 

                                                                   

 

----- PLACOBEIRA – PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES DA BEIRA, LDA, para 

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado Pomar, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 72.14.  

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

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

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

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

041 - 360/344/335.98 – OBRAS PARTICULARES – Constituição de propriedade 

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

========== Oriundo do Senhor JOÃO FERNANDO DOS SANTOS RODRIGUES, 

presente à reunião um pedido de certidão de constituição de propriedade horizontal, de 

um edifício sito no lugar denominado Mosto Frio, na localidade de Porto da Nave, 

Freguesia de Alvite. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 214-

SV/DPOUA/14, de 08 de setembro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

042 - 360/344/2.14 – OBRAS PARTICULARES – Constituição de propriedade 
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horizontal =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor ANÍBAL DA MOTA, presente à reunião um pedido de 

certidão de constituição de propriedade horizontal, de um edifício sito no lugar 

denominado Rebolal, no lote n.º 7, do loteamento a que se refere o alvará n.º 01/89, 

Freguesia de Arcozelos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 235-

SV/DPOUA/14, de 25 de setembro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

043 – 380/374/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização e conservação do 

edificado – Vistoria de utilização e conservação de edifícios ================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu solicitar à Comissão de Vistorias 

para se deslocar à Rua do Paço, na localidade de Segões, União das Freguesias de 

Peva e Segões e informasse sobre o estado da edificação, pertencente ao Senhor 

FERNANDO CARDOSO, presente à reunião o auto de vistoria n.º 2/2014, datada de 16 

de setembro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias para o proprietário proceder à recuperação/conservação e consolidação, 

executando as obras destinadas a manter uma edificação nas condições existentes à 

data da sua construção, reconstrução, ampliação ou alteração, designadamente as 

obras de restauro, reparação ou limpeza, de forma a melhorar as condições de 

salubridade, segurança e arranjo estético, nos termos da informação técnica supra 

referida. ============================================================= 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 

044 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2014/2015 =========================================================== 

========== Oriunda da UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 18.RIC/UODSCE/2014, 

datada de 30 de setembro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada de dois pedidos, instruídos de acordo 

com o artigo 4º., do Decreto-Lei nº. 55/2009, de 02 de março, referentes aos auxílios 

económicos para o ano letivo 2014/2015, cujo encargo a assumir, no período de 

setembro a dezembro do corrente ano, é no montante de € 228,12 (duzentos e vinte e 

oito euros e doze cêntimos), sendo o encargo relativo ao fornecimento de “refeições” de 

€ 148,92 (cento e quarenta e oito euros e noventa e dois cêntimos), e “material escolar” 
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de € 79,20 (setenta e nove euros e vinte cêntimos). ------------------------------------------------- 

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

----- “O respetivo encargo com as refeições tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 

0102/020105, e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, 

Código 03, com a dotação de € 181,82 (Cento e oitenta e um euros e oitenta e dois cêntimos), os 

encargos com os materiais escolares tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 

0102/040802, e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, 

Código 05 e nº. 2013/A24, com a dotação de € 1.220,56 (mil duzentos e vinte euros e cinquenta e seis 

cêntimos).”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir aos alunos em causa o escalão “A” de 

auxílios económicos. =================================================== 

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 

10H10. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 


