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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE DEZEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E NOVE ========================================== 

ACTA N.º 27/09 

========== Aos vinte e três dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, 

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

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

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

Novembro de 2009, elaborei a acta 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, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO E JORGE DE JESUS COSTA, 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 11 de 

Dezembro de 2009, exarada a folhas 165, ponto 158, deste livro de actas, cuja ordem do 

dia havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei nº. 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. ===================================== 

01-ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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170 - 010/001/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação da deliberação ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 20, 

datado de 26 de Novembro, último, acompanhado do ponto da acta - parte respectiva -, 

referente à deliberação tomada em sessão ordinária, realizada na mesma data, 

relativamente à designação do seu Presidente, ALCIDES JOSÉ DE SOUSA 

SARMENTO, como representante no Conselho Consultivo do IFEC – Instituto de 

Formação de Educação Cooperativa. -------------------------------------------------------------------- 

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

171 - 010/001/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação da deliberação ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 21, 

datado de 26 de Novembro, último, acompanhado do ponto da acta parte – respectiva -, 

referente à deliberação tomada em sessão ordinária, realizada na mesma data, 

relativamente à designação de JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, JOÃO PAULO 

DOS SANTOS MOURA, MARIA TERESA ADÃO CHAVES, ANTÓNIO FRANCISCO 

PINTO REIS e ANTÓNIO JOSÉ TOJAL REBELO, como representantes deste órgão 

deliberativo na Comunidade Intermunicipal do Douro. ----------------------------------------------- 

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

172 - 010/001/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação da deliberação ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 22, 

datado de 26 de Novembro, último, acompanhado do ponto da acta - parte respectiva -, 

referente à deliberação tomada em sessão ordinária, realizada na mesma data, 
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relativamente à designação de JOAQUIM FILIPE SANTOS RODRIGUES, como 

representante deste órgão deliberativo na Comissão de Acompanhamento do Processo 

de Revisão do P.D.M.. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

173 - 010/001/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação da deliberação ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 23, 

datado de 26 de Novembro, último, acompanhado do ponto da acta - parte respectiva -, 

referente à deliberação tomada em sessão ordinária, realizada na mesma data, 

relativamente à designação de FELISBERTO JOAQUIM N. LIMA, RUI JORGE PINTO 

DE SOUSA LAUREANO, ANA CRISTINA CONDE REBELO GOUVEIA e MARIA 

TERESA SOBRAL DE LEMOS CARDOSO, como representantes deste órgão 

deliberativo na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco. --------------------- 

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

02. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

174 - 110/102/000 – PLATAFORMA CIDADANIA E CASAMENTO – Referendo ao 

casamento entre pessoas do mesmo sexo ================================ 

========== Oriundo da Plataforma Cidadania e Casamento, presente à reunião um 

ofício sem referência, datado de 25 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a dar conhecimento que está 

em marcha uma iniciativa popular de referendo ao casamento entre pessoas do mesmo 



 FlFlFlFl.187 
____________ 

 

____________ 

09.12.23 

Liv º .  139L iv º .  139L iv º .  139L iv º .  139     
                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 

                                                                   

 

sexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, tendo o Vereador, JOAQUIM 

ANTÓNIO DA COSTA COELHO, manifestado a opinião de que deveria ser realizado um 

referendo sobre o assunto em causa. ====================================== 

175 – 120/131/107 – PARTICIPAÇÃO ====================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior, NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, presente 

à reunião uma participação, datada de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, na qual dá conta dos factos 

ocorridos no Gabinete Jurídico, no dia 02 do mesmo mês. ---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor 

Presidente e dos Vereadores do PARTIDO SOCIALISTA, bem como dos Vereadores da 

Coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JORGE DE JESUS COSTA, e 

a abstenção do Vereador, da Coligação PSD/PP, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA 

COELHO, instaurar um inquérito, nos termos do disposto no artigo 66º., do Estatuto 

Disciplinar dos Trabalhadores da Administração Pública, para avaliação da ocorrência 

de factos que fundamentem eventual procedimento disciplinar, designando o Chefe da 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, como inquiridor 

do mesmo. ========================================================== 

176 – 150/168/000 – CONTENCIOSO – Acções da Firma “Jeremias de Macedo & C.ª,  

Lda”, contra o Município, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra ======= 

========== Oriundo do Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, presente à reunião 



 FlFlFlFl.188 
____________ 

 

____________ 

09.12.23 

Liv º .  139L iv º .  139L iv º .  139L iv º .  139     
                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 

                                                                   

 

uma exposição, datada de 03 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a informar a situação dos 

processos n.ºs 351/03, 413/03, 414/03, 416/03, 445/03 e 446/03. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar inadequada a 

substituição dos mandatários solicitada, uma vez que os mesmos têm um conhecimento 

profundo dos processos judiciais em curso e, ainda, porque, nesta fase, não se 

vislumbra qualquer vantagem na sua substituição, sem prejuízo de poder ser 

equacionada a possibilidade de designação de novas testemunhas, que permita que o 

erário municipal seja adequadamente defendido. ----------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dar conhecimento desta exposição 

e deliberação ao Gabinete Jurídico. ======================================== 

177 – 380/995/000 – INFORMAÇÕES E PARECERES – Polícia Municipal ========= 

========== Oriundo da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, presente à reunião a Informação 

n.º 447/Fisc, datada de 09 do corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------- 

----- “Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar V. Ex.ª, Sr. Presidente que, o 

Regulamento da Polícia Municipal, relativo a este Município, foi aprovado em reunião ordinária da 

Câmara Municipal, realizada no dia 11 de Fevereiro de 2002, sendo também aprovado pela Assembleia 

Municipal, em sua reunião ordinária, datada de 03 de Maio do mesmo ano. ------------------------------ 

----- Não obstante as aprovações acima referidas, certo é que, a Câmara Municipal nunca submeteu o 

Regulamento em questão, à aprovação do Conselho de Ministros. ------------------------------------------ 

----- Atenta a legislação que o Governo da República tem vindo a publicar, a qual atribui competências 

à Polícia Municipal, valorizando esta, em detrimento da Fiscalização Municipal, parece-nos agora 

oportuno que, esta Câmara proceda ao envio do citado Regulamento para o Ministério da Administração 
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Interna, para que, desta forma, seja aprovado pelo Conselho de Ministros. -------------------------------- 

----- Assim, e depois de devidamente aprovado, poderá V. Ex.ª., quando entender, proceder à abertura 

do concurso, a fim de ser instalada neste Município, a Polícia Municipal.” ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter o referido 

Regulamento à aprovação do Conselho de Ministros, nos termos legais. ============ 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

178 – 210/200/200 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – Taxa a aplicar 

em 2010 – Comunicação da Assembleia Municipal ========================== 

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

04 de Novembro, último, exarada a folhas 84 e 85, ponto 91, deste livro de actas, em 

que, nos termos das alíneas b) e c), do nº. 1, do artigo 112º., do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, foi deliberado propor a fixação da taxa de 0,7 para os prédios 

urbanos, e 0,3 para os prédios urbanos avaliados, presente à reunião o ofício n.º 24, 

datado de 26 do mesmo mês, da Assembleia Municipal, informando que, em sua sessão 

ordinária realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar e fixar as taxas do IMI, nos 

precisos termos propostos pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------- 

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

 “Secção de Património e Aprovisionamento” 

179 – 130/151/000 – IMT – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES 

ONEROSAS DE IMÓVEIS – Firma “Beira-Santos, Táxi, Lda” – Aquisição de prédio 

urbano – Pedido de isenção de IMT – Reapreciação do processo ============== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

26 de Agosto, último, exarada a folhas 196 e 197, ponto 187, do livro de actas 138, em 

que foi deliberado remeter o assunto para apreciação da Assembleia Municipal, presente 

à reunião o ofício n.º 25, datado de 26 de Novembro, último, deste órgão deliberativo, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada no mesmo dia, foi deliberado não 

conceder isenção do IMT – Imposto Municipal sobre Transacções Onerosas de Imóveis, 

à firma referenciada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------- 

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

180 – 130/151/100 – DIRECÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO – Casas de Magistrados 

de Moimenta da Beira – Venda em hasta pública – Direito de preferência ======== 

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

26 de Agosto, último, exarada a folhas 197 e 198, ponto 188, do livro de actas 138, em 

que foi deliberado manter a decisão já tomada sobre o assunto, com base no tratamento 

diferenciado dado a este Município, no que concerne aos valores praticados em 

protocolos de natureza similar, presente a reunião o referido processo, acompanhado de 

um ofício da Direcção-Geral referenciada em epígrafe, reiterando que não pode aceitar 

o montante de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros) e esclarecendo que os critérios 

seguidos, no passado, para alguns Municípios, foram alterados e o actualmente vigente 

foi aplicado à maioria das situações análogas. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se mantém a vontade da Câmara em garantir uma 

adequada funcionalidade e operacionalidade dos serviços inerentes aos “JULGADOS 
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DE PAZ”, a mesma deliberou, por unanimidade, mandatar o Senhor Presidente para 

prosseguir com o processo de negociação, no sentido de um acordo de cedência que 

seja compatível com o interesse do Município. =============================== 

“Tesouraria” 

181 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 22, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 416.616,84 

(quatrocentos e dezasseis mil, seiscentos e dezasseis euros e oitenta e quatro 

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

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. € 305.088,25    

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  € 111.528,59 

                                                                               TOTAL ....... €  416.616,84 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

182 - 310/301/000 - OBRAS EXECUTADAS PELA FIRMA JEREMIAS DE MACEDO & 

C.ª, LDA – Exposição ================================================== 

========== Oriunda do Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, presente à reunião 

uma exposição, datada de 20 de Outubro, último, registada sob o n.º 8933, em 21 do 

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

parte integrante, dando conta que procede à rectificação da sua exposição n.º 
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5.JC.DOM.2006, datada de 4 de Julho de 2006. ------------------------------------------------------ 

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

junte esta exposição ao respectivo processo. ================================= 

183 - 310/301/120 - BENEFICIAÇÃO DA EM 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E 

PERAVELHA – Acção Ordinária n.º 416/03 ================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua 

reunião ordinária, realizada em 8 de Abril último, exarada a folhas 13, ponto 016, do livro 

de actas 137, em que foi deliberado solicitar ao Engenheiro Civil, JOÃO PINTO 

CARDOSO, que esclarecesse das razões que o levaram a estar ausente na referida 

audiência de julgamento, em que é a principal testemunha, presente à reunião uma 

carta, do referido técnico, registada sob o n.º 9207, em 2 de Novembro, último, com o 

seguinte teor: “Refere o Sr. Presidente, no seu ofício 001841 de 15.04.2009, que eu sou “a principal 

testemunha”, o que de facto é uma ironia inacreditável! ------------------------------------------------ 

----- O Sr. Presidente perseguiu-me mais de dez (10) anos, disciplinar e criminalmente, devido 

ao facto de eu defender sempre o ERÁRIO DO MUNICÍPIO e vem agora dizer que eu sou a testemunha 

principal!!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em relação ao erário do Município, digo-lhe que embora esteja aposentado compulsivamente, por 

iniciativa de v.ª ex.ª, quero dizer-lhe que nunca deixei de trabalhar para defender o Município, apesar 

dos FALSOS TESTEMUNHOS SISTEMATICAMENTE USADOS EM TODOS OS PROCESSOS 

JUDUCIAIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A hora da VERDADE há-de chegar e o MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA, VAI SER 

DEFENDIDO E DIGNIFICADO COMO INSTITUIÇÃO!” ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, dar 
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conhecimento desta exposição ao Gabinete Jurídico, para os fins tidos por convenientes.  

184 - 310/399/000 - OBRAS EXECUTADAS PELA FIRMA JEREMIAS DE MACEDO & 

C.ª, LDA - Exposição ================================================== 

========== Oriunda do Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, presente à reunião 

uma exposição, datada de 30 de Setembro, último, registada sob o n.º 8483, em 6 de 

Outubro do corrente ano, com o seguinte teor: “No documento referido em epígrafe, e resumo 

anexo, onde se lê “TRABALHOS A MAIS”, deve ler-se TRABALHOS ADICIONAIS, dado que os trabalhos 

em causa não têm a característica de imprevisibilidade, de acordo com o art.º 26º do DL 405/93, de 10 

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

----- NOTA 1: Há apenas a excepção dos trabalhos a mais a que chegou o RELATÓRIO DA COMISSÃO 

DE PERITAGEM da EM 519; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- NOTA 2: O primeiro (1º) parágrafo da carta passa a ter a seguinte leitura: ------------------------- 

----- na sequência da exposição de 07.10.2002 venho juntar, em anexo, o resumo dos trabalhos 

adicionais das obras constantes da exposição referida, no sentido de alertar para a gravidade da 

situação, no que diz respeito à defesa do erário do Município de Moimenta da Beira. ---------------------- 

----- NOTA 3: A gravidade da situação mantém-se, dado que se mantém as tentativas de burla 

continuadas, nos TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DE COIMBRA E VISEU. -------------- 

----- Anexam-se os documentos supra identificados.” ------------------------------------------------- 

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

conhecimento desta exposição ao Gabinete Jurídico, para os fins tidos por convenientes.  

185 - 310/999/000 - OBRAS EXECUTADAS PELA FIRMA JEREMIAS DE MACEDO & 

C.ª, LDA – Exposição ================================================== 

========== Oriunda do Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, presente à reunião 

uma exposição, datada de 26 de Outubro, último, registada sob o n.º 9133, em 28 do 
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mesmo mês, com o seguinte teor: “A fls. 5 da exposição referida em epígrafe diz o seguinte: ----- 

----- “OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: apresento hoje esta exposição porque soube, na sexta-

feira, telefonicamente pelo Sr. Presidente, que a firma “Jeremias de Macedo & C.ª, Lda” 

meteu a Câmara em Tribunal, no que diz respeito a estes processos, entre outros.”------------- 

----- NOTA: onde diz Tribunal, deve ler-se Tribunal Administrativo. ------------------------------------- 

----- Anexa-se a exposição em causa.”--------------------------------------------------------------------- 

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

conhecimento desta exposição ao Gabinete Jurídico, para os fins tidos por convenientes.  

186 - 310/399/000 - OBRAS EXECUTADAS PELA FIRMA JEREMIAS DE MACEDO & 

C.ª, LDA ============================================================ 

========== Oriundo do GABINETE JURÍDICO, presente à reunião a informação n.º 

05.09, datada de 7 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a informar quais os processos judiciais que 

correm seus termos pelos Tribunais Administrativos e Fiscais do Círculo de Coimbra e 

Viseu, referentes às empreitadas em que a adjudicatária é a firma Jeremias de Macedo 

& C.ª, Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, mandatar o Senhor Presidente 

para encetar um processo de negociação com a referida empresa adjudicatária, 

tendente à concretização de um acordo extra-judicial, em todos os processos em litígio.   

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

187 - 310/302/345 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 

MOIMENTA DA BEIRA - INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO CENTRAL =========== 
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========== Oriunda do Engenheiro Civil, JOÃO PINTO CARDOSO, presente à reunião 

uma exposição/participação, registada sob o n.º 10270, em 7 do corrente mês, que nesta 

acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor 

Presidente e dos Vereadores do PARTIDO SOCIALISTA, bem como dos Vereadores da 

Coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JORGE DE JESUS COSTA, e 

a abstenção do Vereador, da Coligação PSD/PP, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA 

COELHO, instaurar um inquérito, nos termos do disposto no artigo 66º., do Estatuto 

Disciplinar dos Trabalhadores da Administração Pública, para avaliação da ocorrência 

de factos que fundamentem eventual procedimento disciplinar, designando o Chefe da 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, como inquiridor 

do mesmo. ========================================================== 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

188 - 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, último, exarada a folhas 101, ponto 095, deste 

livro de actas, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a seguir se 

identificam, ”PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROCESSOS SIMPLES 
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DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA 

DEFERIDOS”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO, COM 

CONDICIONANTES”, “PROJECTO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO, COM 

CONDICIONANTES”, “PROJECTO DA ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES 

DEFERIDO” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências 

estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 04 de Novembro, último, 

foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- AGOSTINHO DOS SANTOS TORRES, para construção de uma cobertura com 

45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado Costinha, na Freguesia de Peva, 

a que se refere o Proc.º n.º 206.09. ----------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA DE LURDES GOVERNO, para colocação de um telhado com 40m2, num 

edifício sito no lugar denominado Estrada da Barragem, na Freguesia do Vilar, a que se 

refere o Proc.º n.º 209.09. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ DOS SANTOS COSTA, para construção de um muro de vedação com 20m, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Travessa da Tapada, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 211.09. -------------------------------------------- 

----- MARIA ASSUNÇÃO ROSÁRIO, para construção de um muro de vedação com 27m, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Bairro da Noruega, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Procº. nº. 224.04. -------------------------------------------   
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PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES: ================ 

----- DULCE GOMES TEIXEIRA, para construção de um muro de vedação com 50m, que 

pretende levar a efeito na Rua da Fonte, na localidade de Semitela, Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 207.09, devendo a requerente solicitar o alinhamento 

do respectivo muro; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- SÉRGIO MANUEL RIBEIRO TEIXEIRA, para construção de um muro de vedação 

com 75m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Monte Rodrigo, na Freguesia 

de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 208.09, devendo o requerente solicitar o 

alinhamento do respectivo muro; -------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA DOS ANJOS DE JESUS FRIAS, para construção de arrumos agrícolas, com 

45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado Carriço, na Freguesia de 

Segões a que se refere o Proc.º n.º 210.09, na condição da requerente encostar esta 

construção às edificações existentes. -------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS: ============================ 

----- VITOR MANUEL SILVA MONTEIRO, para remodelação e ampliação de um edifício 

de arrumos para comércio (mini-mercado), sito no lugar denominado Corgo, na 

Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 109.09; ------------------------------------------- 

----- MARIA ELISABETE FIDALGO LOPES PEREIRA, para reconstrução de uma 

habitação, sita no Largo da Capela, na Freguesia de Sever, a que se refere o Procº. nº. 

137.09; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO, COM CONDICIONANTES: ========= 
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----- PAULO SÉRGIO FERNANDES DA SILVA, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Santo, Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 90.09, devendo ser entregue a certidão da Conservatória do Registo 

Predial, com a anexação dos dois artigos. --------------------------------------------------------------  

PROJECTO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO, COM CONDICIONANTES: ======== 

----- JOSÉ MÁRIO RIBERIO FERNANDES, para construção de uma habitação 

unifamiliar (legalização), que pretende levar a efeito na Rua da Capela, Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 310.06, devendo entregar a certidão emitida pela 

Conservatória do Registo Predial, até ao acto do levantamento da licença; ------------------- 

PROJECTO DA ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============== 

----- RICARDO INÁCIO DE CASTRO, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Prazo, Freguesia de Rua, a que se refere o 

Proc.º n.º 102.09; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

189 – 360/338/540.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Especialidades – 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar – Alterações ===================== 

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

15 de Julho, último, exarada a folhas 97, ponto 094, do livro de actas 138, em que foi 

deliberado aprovar a alteração ao projecto de arquitectura apresentado pela Senhora 

MARIA REGINA DE JESUS SILVA E OUTROS, para reconstrução de uma moradia 

unifamiliar, sita na Rua do Castanheiro, Freguesia de Caria, novamente presente à 
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reunião o referido processo, acompanhado do projecto de especialidades. ------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 264-

RJ/DPOM/2009, datada de 09 do corrente mês em que, pelos motivos ali descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador da 

coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, por se considerar incompetente para 

participar nesta votação, tendo em conta que é de parecer que esta competência foi 

delegada pela Câmara Municipal, no seu Presidente, em reunião ordinária realizada em 

13 de Novembro, último, aprovar o projecto de especialidades e emitir a respectiva 

licença de construção. ================================================== 

190 – 360/338/139.07 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Arquitectura – 

Construção de um edifício destinado a garagem e arrumos =================== 

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

07 de Maio de 2008, exarada a folhas 116, ponto 109, do livro de actas 133, em que, 

relativamente ao pedido apresentado pelo Senhor FERNANDO MANUEL GOMES 

FERREIRA, para construção de um edifício destinado a garagem e arrumos, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Monte Rodrigo”, na Freguesia de Alvite,  foi 

deliberado “ … averiguar aos Serviços Administrativos, da Divisão de Planeamento e 

Ordenamento do Município, sobre os requisitos que estiveram presentes na aprovação 

da moradia, a fim de se estabelecer uma eventual interdependência do anexo proposto”, 



 FlFlFlFl.200 
____________ 

 

____________ 

09.12.23 

Liv º .  139L iv º .  139L iv º .  139L iv º .  139     
                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 

                                                                   

 

novamente presente à reunião o referido processo, acompanhado da informação nº. 

03/2009, dando conta que o projecto para construção da habitação foi deferido por 

despacho datado de 10 de Dezembro de 2001, tendo sido emitido o alvará de 

construção nº. 475/2001. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador da 

coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, por se considerar incompetente para 

participar nesta votação, tendo em conta que é de parecer que esta competência foi 

delegada pela Câmara Municipal, no seu Presidente, em reunião ordinária realizada em 

13 de Novembro, último, que o processo baixe novamente à DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO para prestar, de forma completa, 

a última informação solicita pela Câmara Municipal. ============================ 

191 – 360/338/117.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Arquitectura – 

Legalização e construção de um muro de vedação ========================== 

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

23 de Setembro, último, exarada a folhas 48, ponto 49, deste livro de actas, em que, 

relativamente à legalização da construção de um muro de vedação, sito no Bairro Novo, 

Freguesia de Castelo, foi deliberado solicitar ao Senhor AMADEU RIBEIRO FERREIRA 

uma declaração de não oposição por parte do vizinho, assim como aceitar como 

bastante a declaração da Junta de Freguesia, como documento de legitimidade, 

novamente presente à reunião o referido processo, acompanhado da resposta, por 

escrito, do requerente em que, pelos motivos ali descritos requer o deferimento da 



 FlFlFlFl.201 
____________ 

 

____________ 

09.12.23 

Liv º .  139L iv º .  139L iv º .  139L iv º .  139     
                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 

                                                                   

 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 269-

RJ/DPOM/2009, datada de 11 do corrente mês em que, pelos motivos ali descritos, 

emite parecer favorável à pretensão, desde que a Câmara isente o referido requerente 

da apresentação da declaração de não oposição por parte do vizinho. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Com base nas razões invocadas pelo requerente, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, prescindir da declaração solicitada e aprovar o projecto de 

arquitectura. ========================================================= 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação” 

192 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 1º. Ciclo do Ensino Básico - 

Atribuição de Auxílios Económicos no ano lectivo 2009/2010 – Reclamação ====== 

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

23 de Setembro, último, exarada a folhas 57, ponto 057, deste livro de actas, em que foi 

deliberado aprovar as listagens de atribuição de auxílios económicos, presente à reunião 

uma informação da Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, com o n.º 

68/DASC/09, e datada de 14 do corrente mês, que nesta data se considera 

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

expostos, propõe que os alunos nela mencionados sejam considerados no escalão A, 

para efeito de atribuição de auxílios económicos. ---------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração a informação técnica atrás referida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, conceder os auxílios económicos previstos no escalão A, 

aos alunos nela mencionados. ============================================ 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

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

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do disposto nos nºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, 

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

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

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

13H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


