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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOIS  DE DEZEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E TRÊS ================================================== 

ACTA Nº. 35/03 

========== Aos dois  dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e três, nesta Vila 

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

Municipal, comigo, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, Chefe da Divisão Administrativa 

(que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 5 de Novembro, de 

2001, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, JOSÉ 

AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS,  JORGE 

DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES 

PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, 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 09 de Janeiro de 2002, exarada a folhas  05, ponto 005, do livro de 

actas 103, 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 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. ===================================== 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº. 1, do artº. 64º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR  a ausência ao início da reunião de hoje, da Vereadora ELVIRA DA 

COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, em virtude de esta ter que orientar o 

Seminário sobre “ A integração Sócio-Profissional  de Deficientes”, a realizar na 

ARTENAVE,  Ateliê, com a presença de Sua Excelência Secretário de Estado da 

Segurança Social, ficando estabelecido que a referida Vereadora seria integrada na 

reunião a partir do momento que se apresentasse, relativamente aos assuntos em que 

participe. ============================================================ 

01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

180 - 020/023/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - 

Relacionamento com a Portugal Telecom ================================= 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à  reunião a circular nº. 

158/2003, datada de 21 de Novembro,  último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante,  a enviar  a  deliberação  do  

Conselho Directivo da Associação referenciada em epígrafe, referente ao 

Relacionamento com a Portugal Telecom, no que concerne às intervenções e ocupação 

do domínio público. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que solidarizando-se com a decisão global da A.N.M.P., a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que numa primeira fase sejam cumpridas 
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por aquela empresa todos os procedimentos legais na área das intervenções de 

ocupação do domínio Público. -----------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, igualmente por unanimidade, comunicar esta decisão à              

A.N.M.P.  e à P.T. . ==================================================== 

181 - 020/024/000 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MUNICÍPIOS COM CENTRO 

HISTÓRICO - Quota para 2004 ========================================== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião o ofício nº. 477, 

datado de 18 de Novembro, último, a informar que o valor da quota para  o ano de 2004 

vai ter um aumento de 10%, pelo que a importância correspondente a esta Câmara é de 

274, 34 euros (duzentos e setenta e quatro euros e trinta e quatro cêntimos). --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o valor da quota deste 

Município  para  o ano de 2004, assumindo a transferência para a referida Associação 

da importância de € 274,34 (duzentos e setenta e quatro euros e trinta e quatro 

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

182 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO  N.º  97/200,  

REFERENTE  À  FIRMA   “ PALIGRAN – GRANITOS  ALTO  PAIVA,    LDA “- 

Decisão ============================================================ 

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

22 de Setembro, ultimo, exarada a folhas 58 e 59, do livro de actas n.º 111, em que  

considerando que a empresa referenciada em epígrafe laborou vários anos sem ter 

concluído o processo de licenciamento, tendo sido deliberado, aplicar a coima de 
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2.493,99 ( dois mil quatrocentos e noventa e três euros e noventa e nove cêntimos ), e 

custas no montante de 35,00 ( trinta e cinco euros ), num total de 2.528,99 euros ( dois 

mil quinhentos e vinte e oito euros e noventa e nove cêntimos ), cujo auto de notícia foi 

levantado no dia 3 de Setembro, último, pela Fiscalização Municipal, dando conta que a 

firma “ PALIGRAN- GRANITOS ALTO PAIVA, L.DA “, com sede em Vilacete, freguesia 

de Alpendurada e Matos, Município de Marco de Canaveses, tendo como sócio gerente 

o senhor LUÍS JOSÉ BATISTA VIEIRA ANTUNES, procedia à exploração de massas 

minerais, sem que para isso estivesse munido da respectiva licença de exploração 

passada por esta Câmara Municipal, violando assim o n.º 1, do art.º 10.º, do Decreto-Lei 

n.º 270/2001, de 6 de Outubro, presente à reunião uma exposição da referida empresa, 

datada de 03.11.2003, que nesta data se considera integralmente transcrita e dela  fica a 

fazer parte integrante, a solicitar a suspensão da aplicação de qualquer coima, face às 

razões ali invocadas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que não há qualquer justificação para que uma pedreira 

em laboração há quatro anos não tenha ainda obtido o competente licenciamento, e 

também por razões já anteriormente invocadas a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aplicar a coima de € 2.493,99 (dois mil quatrocentos e noventa e três euros e noventa e 

nove cêntimos), e custas no montante de € 35,00 (trinta e cinco euros), o que perfaz um 

total de € 2,528,99 (dois mil quinhentos e vinte e oito euros e noventa e nove cêntimos), 

alertando o arguido que se não se legalizar num prazo de 06 (seis) meses, a partir do 

momento desta decisão, a pedreira em causa poderá ser, eventualmente, encerrada. == 
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183 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 10/2003,  

REFERENTE À FIRMA “ AP2 M “- Decisão ================================= 

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

22 de Setembro, ultimo, exarada a folha 59 a 61, do livro de actas n.º 111, em que foi 

deliberado, aplicar a coima de 2.493,99 ( dois mil quatrocentos e noventa e três euros e 

noventa e nove cêntimos ), e custas no montante de 35,00 ( trinta e cinco euros ), num 

total de 2.528,99 euros ( dois mil quinhentos e vinte e oito euros e noventa e nove 

cêntimos ), e conceder um prazo de 3 meses para legalização da pedreira, sob pena da 

aplicação de sanção acessória, prevista na alínea d), do n.º 1, do art.º 60, do Decreto-Lei 

n.º 270/2001, de 6 de Outubro, cujo auto de notícia foi levantado no dia 3 de Setembro, 

último, pela Fiscalização Municipal, dando conta que a firma “ AP2M - GRANITOS L.DA 

“, tendo como sócio gerente o senhor PAULO CASIMIRO SOARES MONTEIRO, 

residente na freguesia de Ariz, concelho de Moimenta da Beira, procedia à exploração 

de massas minerais, sem que para isso estivesse munido da respectiva licença de 

exploração passada por esta Câmara Municipal, violando assim o n.º 1, do art.º 10.º, do 

Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, presente à reunião uma exposição da 

referida empresa, datada de 03.11.2003, que nesta data se considera integralmente 

transcrita e dela  fica a fazer parte integrante, a solicitar a possibilidade de pagamento 

da coima em 10 (dez) prestações mensais de aproximadamente 250,00 euros ( 

duzentos e cinquenta euros ) cada.----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face às razões invocadas a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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autorizar o pagamento da coima em 10 (dez) prestações mensais e iguais, alertando o 

arguido que se não se licenciar no prazo de 06 (seis) meses, a partir do momento desta 

decisão, a referida pedreira poderá ser encerrada definitivamente.  ================ 

184 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 46/2003,  

REFERENTE À FIRMA “  A.F.L. ANTUNES & FILHOS, LDA“- Decisão ============ 

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

22 de Setembro, ultimo, exarada a folha 61 a 62, do livro de actas n.º 111, em que foi 

deliberado, aplicar a coima de 2.493,99 ( dois mil quatrocentos e noventa e três euros e 

noventa e nove cêntimos ), e custas no montante de 35,00 ( trinta e cinco euros ), num 

total de 2.528,99 euros ( dois mil quinhentos e vinte e oito euros e noventa e nove 

cêntimos ), e conceder um prazo de 3 meses para legalização da pedreira, sob pena da 

aplicação de sanção acessória, prevista na alínea d), do n.º 1, do art.º 60, do Decreto-Lei 

n.º 270/2001, de 6 de Outubro, cujo auto de notícia foi levantado no dia 27 de Março, 

último, pela Fiscalização Municipal, dando conta que a firma “ A.F.L.- ANTUNES E 

FILHOS, L.DA “, com sede em Vilacete, freguesia de Alpendurada e Matos, Município de 

Marco de Canaveses, procedia à exploração de massas minerais, sem que para isso 

estivesse munido da respectiva licença de exploração passada por esta Câmara 

Municipal, violando assim o n.º 1, do art.º 10.º, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de 

Outubro, presente à reunião uma exposição da referida empresa, datada de 03.11.2003, 

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

a solicitar  o arquivamento do processo de contra-ordenação, face às razões invocadas.- 
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DELIBERAÇÃO: Tendo surgido dúvidas de que esta empresa possa não estar a 

explorar qualquer pedreira neste município, concretamente a pedreira em causa, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar os devidos esclarecimentos à Fiscalização 

Municipal. =========================================================== 

185 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 128/2003 – JORGE  

MANUEL LOPES DO NASCIMENTO – Decisão ==============================  

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária, 

realizada em 10 de Setembro, último, exarada a folha 55 a 56, do livro de actas n.º 111, 

em que, considerando a clara infracção à alínea c), do n.º 1, do art.º 18.º, do Decreto-Lei 

n.º 168/97, de 04 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 57/2002, de 11 de Março, e 

atendendo que se refere a uma 2.ª infracção por idêntico motivo, foi deliberado aplicar 

uma coima de 1.000,00 euros ( mil euros ), com aviso expresso ao infractor de que nova 

reincidência poderá promover o eventual encerramento do estabelecimento, cujo auto de 

notícia levantado no dia 10 de Novembro de 2002 pela Fiscalização Municipal, dá conta 

que o Senhor Jorge Manuel Lopes do Nascimento, residente na localidade e freguesia 

de Valverde, concelho de Aguiar da Beira, tinha o seu estabelecimento de Bebidas 

denominado “ ESTRELAS DA NOITE “, aberto ao público e em funcionamento, dando-

lhe um uso diferente daquele para o qual se encontra licenciado, pois transformou o 

estabelecimento de bebidas num estabelecimento de bebidas com espaço para dança, 

violando assim o do art.º 28.º, do referido Decreto-Lei.- 168/97, de 04 de Julho, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 57/2002, de 11 de Março, presente, à reunião uma exposição do 
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referido senhor, que nesta data se considera integralmente transcrita e dela  fica a fazer 

parte integrante, a solicitar  a possibilidade de pagar a coima em 10 prestações mensais 

de 100 euros (cem euros). ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, admitir o pagamento em 10 

(dez) prestações mensais iguais e sequenciais. ------------------------------------------------------ 

----- Face à situação sócio-económica reclamada, avisa-se o arguido que a próxima 

infracção poderá ser agravada com a sanção acessória de encerramento. =========== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

186 - 110/999/000 - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DOS 

CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES  - Distribuição Postal =================== 

========== Oriundo do Sindicato referenciado em epígrafe, presente à reunião  o 

ofício nº. 186, datado de 21 de Novembro, último,  que nesta acta se considera 

integralmente transcrito  e dela fica a fazer parte integrante, o qual manifesta a sua 

preocupação com a intenção da Administração dos CTT querer alienar as suas 

responsabilidades, enquanto prestadores de serviço público e universal de correios,  

sendo as Câmaras Municipais e as Juntas de Freguesia algumas das entidades a quem 

os CTT querem entregar o serviço. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e reiterou a posição já assumida na 

deliberação da reunião ordinária realizada em 20 de Outubro, último, exarada a folhas 3, 

ponto 003, do Livro de actas 112, a propósito deste assunto. ===================== 
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187 - 120/131/081 - DISCIPLINA - PROCESSO DE AVERIGUAÇOES - RELATÓRIO 

ELABORADO NOS TERMOS DO Nº. 3, DO ARTIGO 88º. DO DECRETO-LEI Nº. 24/84, 

DE 6 DE JANEIRO ==================================================== 

========== Na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal em sua 

reunião ordinária realizada em 24 de Outubro, último, exarada a folhas 55, ponto 65 

deste livro de Actas, em que foi deliberado determinar que fosse levado a efeito um 

processo de averiguações relativamente a uma denúncia verbal apresentada pelo 

Senhor JOSÉ FERNANDO TEIXEIRA SEMITELA, contra o funcionário desta Câmara 

Municipal,  Senhor ABEL DE ALMEIDA, actualmente a exercer funções de Vigilante na 

Central de Camionagem  de Moimenta da Beira, presente à reunião o respectivo 

Relatório, datado de 17 de Novembro, último, elaborado nos termos do nº. 3, do artº. 

88º., do Decreto-Lei nº. 24/84, de 06 de Janeiro, pelo Técnico Superior de 1ª. Classe, 

JOSÉ JOAQUIM ALVES CONDE, para cujo processo foi nomeado instrutor, cujo 

conteúdo nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os factos dados como cometidos pelo funcionário no 

exercício das suas funções profissionais, a Câmara deliberou, por unanimidade o 

seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- a) Instaurar processo disciplinar contra o funcionário, Motorista de Pesados, ABEL 

DE ALMEIDA, nos termos do artº. 50º, nº.1, do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e 

Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 
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24/84, de 16 de Janeiro; -------------------------------------------------------------------------------------

----- b) Nomear, nos termos do artº. 51º, nº.1, do Estatuto Disciplinar, como Instrutor do 

processo o Chefe da Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos, PAULO 

MANUEL CARVALHAIS COUTINHO.======================================= 

188 - 120/131/107 – PROCESSO DISCIPLINAR – ILEGALIDADES-PRESCRIÇÃO  === 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 

CARDOSO, presente à reunião uma carta datada de 13 de Novembro, último, que nesta 

acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, pela qual, 

e na sequência da sua carta datada de 10 de Novembro, último, tenta esclarecer a 

Câmara Municipal de eventuais ilegalidades e prescrição do processo disciplinar em que 

é arguido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o arguido, mais uma vez, tenta iludir a realidade dos 

factos, para se refugiar num procedimento legal já devidamente analisado e 

contextualizado pelo Instrutor do processo  e avalizado pelo Gabinete Jurídico, a 

Câmara deliberou, por maioria, indeferir a presente petição. -------------------------------------

------ A propósito deste assunto os Vereadores do Partido Socialista proferiram a 

seguinte declaração de voto: -------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ Declaração de voto -------------------------------------------

----- “ Relativamente ao ponto 1 o Partido Socialista entende que a dúvida suscitada 

devia merecer por parte da Câmara maior atenção, no sentido de ser esclarecida, 

nomeadamente, solicitando um parecer jurídico sobre este assunto”. =============== 
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189 - 150/999/000 - ABERTURA DE UM POÇO ============================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ SALVADOR GOMES GOUVEIA, residente em 

Carapito, Freguesia de Peravelha, presente à reunião um requerimento datado de 24 de 

Setembro, último, a solicitar licença para abertura de um poço destinado à exploração de 

água para regadio de culturas com a profundidade de 9m e largura de 4m2. ---------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a informação  nº. 736/FISC., datada de 20 de Outubro, último, do seguinte teor: - 

----- "Em cumprimento do despacho de V. Exª., Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

datado de 01/10/03, informa-se que, o pedido solicitado enquadra-se no nº. 1, do artº. 

56, do Código de Posturas, pelo que, não há inconveniente em que se conceda  a 

licença para a abertura de um poço, para a captação de águas subterrânias nas 

condições referidas no requerimento". -------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Face à informação favorável da Fiscalização Municipal, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, conceder a respectiva licença, nas condições requeridas. == 

190 - 610/600/000 - ASSOCIAÇÃO DE FRUTICULTORES DA BEIRA TÁVORA ====== 

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

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

transcrito e dela fica a fazer parte integrante,  dando conta do conteúdo da reunião 

realizada no dia 13 de Novembro, último, no Auditório Municipal de Moimenta da Beira.  

Envia cópia do documento por todos subscrito, bem como do fax a solicitar audiência ao 

Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural. ------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, solidarizando-se inteiramente com 

esta carta de intenção. ================================================= 

191 – 610/602/000 - GOVERNO  CIVIL   DO    DISTRITO  DE  VISEU -  Envio     de 

Esclarecimento do Governador Civil do Distrito de Viseu ===================== 

========== Oriundo do Governo Civil do Distrito de Viseu, presente à reunião o ofício 

nº.642/03, datado de 11 de Novembro, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, enviando para conhecimento, a nota 

distribuida à Imprensa e enviada a todas as Corporações de Bombeiros do Distrito de 

Viseu, referente à intervenção do Senhor Governador Civil do Distrito de Viseu, na 

sessão de abertura do Debate com os Autarcas da Sub-Região Dão-Lafões, sobre a 

"Reforma do Sector Florestal". ----------------------------------------------------------------------------- 

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

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade”  

192 – 210/200/000 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS 

PORTUGUESES – IMI - REFORMA DA TRIBUTAÇÃO DO PATRIMÓNIO ========== 

========== Oriundo da Associação Nacional Municípios Portugueses,  presente à 

reunião uma circular n/ 155/2003, datada de 18 do corrente mês, e registada nesta 

Câmara no dia 19 do corrente mês, com o número 7888, referente ao assunto em 

epígrafe,  que nesta acta se encontra integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, alertando para a obrigatoriedade da comunicação da deliberação da 
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Assembleia Municipal sobre a fixação de taxas de IMI – Imposto Municipal sobre 

Imóveis, que deverá dar entrada na Direcção-Geral dos Impostos até 31 de Dezembro 

do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara não tenha uma projecção rigorosa sobre os 

efeitos do novo processo de avaliações, mas face às evidentes perdas de receita já 

constatadas no ano de 2003, promovidas por determinações da Administração Central, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, adoptar a taxa de 0,7 para os prédios urbanos a 

que se refere o artº. 16º, e a taxa de 0,4 para os prédios urbanos novos e para os 

prédios a que se refere o nº. 1 do artº. 15º, do Decreto-Lei nº. 287/2003, de 12 de 

Novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais deliberou a Câmara, recomendar à Assembleia Municipal a redução de 20% 

da taxa, a aplicar para as áreas urbanas antigas e de relevante interesse histórico, 

enquadradas em Planos de Pormenor ou em outras áreas antigas e degradadas a 

classificar igualmente como de interesse histórico. ============================  

193 - 230/260/000 - ORÇAMENTO  E  PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2003 -   1ª. 

REVISÃO ===========================================================   

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara, foi presente à reunião  a  primeira  

Revisão  ao   Orçamento  no  montante  de € 67.794,08 (sessenta e sete mil setecentos 

e noventa e quatro euros e oito cêntimos), tanto na  receita  como na despesa, a que 

corresponde, igualmente, a primeira  Revisão  as Grandes Opções do Plano no   

montante de € 67.794,08 (sessenta e sete mil setecentos e noventa e quatro euros e 
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oito cêntimos), na  coluna  de  reforços, nos  termos da alínea a) do ponto 8.3.1.4, das 

modificações do orçamento, das notas sobre o processo orçamental e respectiva 

execução, previstas  no  artº 3º do  Decreto-Lei  54-A/99, de  22  de Fevereiro,  as  quais  

se  consideram integralmente transcritas nesta acta e dela ficam a fazer parte 

integrante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou,  por  unanimidade, APROVAR o projecto da 

referida revisão  e  submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e  

para  efeitos  do  disposto na alínea b), do nº. 2,  do artº. 53º., da Lei 169/99, de    01 de 

Setembro, com  a  nova   redacção   dada   pelo   Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro.============================================================= 

194 - 230/260/000 - PROJECTOS  DO ORÇAMENTO  e  GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO  PARA O ANO 2004 - Apreciação e votação  ========================= 

========== Pelo Senhor  Presidente  da  Câmara, foram apresentados  aos restantes 

membros  do  Executivo  os  projectos do Orçamento e  Grandes Opções do Plano, 

Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades do Município, para o ano 

2004, a fim de os mesmosserem objecto de análise e discussão por parte de todos os 

presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dada a complexidade e importância dos instrumentos de gestão 

financeira para o ano de 2004, a Câmara deliberou, por unanimidade, que a análise, 

discussão e eventual aprovação do Orçamento e Opções do Plano para 2004, sejam 

transferidas para um reunião extraordinária, a realizar no próximo dia 05 do corrente 
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mês. =============================================================== 

195 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE APOIO À TERCEIRA IDADE – 

ARATI  - Pedido de subsídio para pagamento de inspecções Automóvel ======== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe,  presente à reunião o ofício datado 

de 12 de Novembro, último,  registado nesta Câmara no dia 13 do mesmo mês, com o 

número 7749,  e referente ao assunto em epígrafe, solicitando a atribuição de um 

subsídio no valor de € 116,86 (cento e dezasseis euros e oitenta e seis cêntimos), para 

pagamento das inspecções e reinspecção dos anos de 2002 e 2003 respeitantes ao 

mini autocarro NISSAN,  matricula 74-62-FQ, propriedade daquela Associação. ----------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, segundo a qual  este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 04/04.07.01 onde, em 21 de Novembro último, existia um saldo 

disponível de €   1.030,99 (mil, e trinta euros e noventa  e nove cêntimos).------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor do protocolo de utilização conjunta de viatura 

(mini-autocarro) acima identificada existente com esta Associação, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, atribuir um subsidio de € 116,86 (cento e dezasseis euros e oitenta e 

seis cêntimos), destinado aos fins solicitados. ================================  

196 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE APOIO À TERCEIRA IDADE – 

ARATI  - Pedido de subsídio para pagamento de Seguro Automóvel ============ 

========== Oriundo da Associação em epígrafe,  presente à reunião o ofício datado 

de 12 de Novembro, último, registado nesta Câmara no dia 13 do mesmo mês, com o 
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número 7746, e referente ao assunto em epígrafe, solicitando a atribuição de um 

subsídio no valor de € 651,20 (seiscentos e cinquenta e um euros e vinte cêntimos), 

para pagamento do seguro  do mini autocarro NISSAN, matricula 74-62-FQ, propriedade 

daquela Associação .----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, segundo a qual  este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 04/04.07.01 onde, em 21 de Novembro último, existia um saldo 

disponível de €   1.030,99 (mil, e trinta euros e noventa  e nove cêntimos).------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor do protocolo de utilização conjunta de viatura 

(mini-autocarro), acima identificada, existente com esta Associação, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio de € 651,20 (seiscentos e cinquenta e 

um euros e vinte cêntimos), destinado aos fins solicitados. ====================== 

197 – 210/207/000 – ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL DE LAMEGO  -     

Festa de Natal dos Reclusos - Pedido de subsídio ========================== 

========== Oriundo do Estabelecimento Prisional  em epígrafe,  presente à reunião o 

fax datado de 21 de Novembro, último, registado nesta Câmara no mesmo dia, com o 

número 7946,  e referente ao assunto em epígrafe, solicitando a atribuição de um 

subsídio para a festa de Natal, a realizar no próximo dia 15 de Dezembro, com o 

objectivo de proporcionar um dia diferente aos reclusos ali detidos.----------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, segundo a qual  este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 
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orgânico-económica 04/04.03.01 onde, em 28 de Novembro último, existia um saldo 

disponível de €   1.176,39 (mil, cento e setenta e seis euros e noventa  e trinta e nove 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer o valor de € 100,00 

(cem euros), em vinho regional, para a Ceia de Natal dos reclusos do Estabelecimento 

Prisional de Lamego. ==================================================   

198 – 210/207/000 – ENSINO RECORRENTE E EXTRA ESCOLAR - Pedido de 

subsídio  =========================================================== 

========== Oriundo do Ensino Recorrente em epígrafe,  presente à reunião o ofício, 

datado de 25 de Novembro, último, registado nesta Câmara no dia 26 do mesmo mês, 

com o número 8026, e referente ao assunto em epígrafe, solicitando a atribuição de um 

subsídio no valor de € 3000,00 (três mil euros), para que as pessoas que frequentam 

aquela modalidade de ensino, tenham um bom rendimento, tento a nível escolar como 

profissional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, segundo a qual  este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 04/04.03.01 onde, em 28 de Novembro último, existia um saldo 

disponível de €   15.059,67 (quinze mil e cinquenta e nove euros e setenta e sete 

cêntimos) estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 

2.1.1, com o código 0502 e número de projecto 3/2002, com a dotação de € 15.000,00 

(quinze mil euros).--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: À semelhança do que tem sido estabelecido em anos lectivos 

anteriores a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um financiamento no 

montante de € 3.000,00 (três mil euros), destinado às actividades a realizar no ano 

lectivo 2003/2004. ===================================================== 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

199 - 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL – LOTE Nº 24B – Pedido de Prorrogação 

do Prazo de Construção =============================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL DE JESUS FERNANDES, presente à 

reunião, uma carta, datada de 21 de Outubro último, e registada nesta Câmara  sob o 

n.º 7231, no mesmo dia, representado pelo seu procurador, JOAQUIM MARIA DE 

OLIVEIRA, solicitando a prorrogação do prazo para construção da unidade industrial a 

levar a efeito no Lote em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------- 

----- A mesma carta é   acompanhada da informação  do  Técnico  Superior, de 1ª 

Classe, Sr. JOSÉ JOAQUIM  ALVES CONDE, que nesta  acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando do 

enquadramento legal da possibilidade acima pretendida.------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, admitir o prazo previsto no 

Regulamento do loteamento, isto é, a unidade indústrial, deverá estar concluída até 16 

de Julho de 2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Caso o requerente não consiga cumprir este imperativo legal, deverá restituir o lote 

à Câmara Municipal, que lhe devolverá a quantia paga pela sua aquisição, podendo vir 
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a licitar oportunamente outro lote para o mesmo efeito. =========================   

200 - 130/151/200 – LOJA P2 DO MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA 

– Realização de Hasta Pública  ==========================================  

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

6 de Outubro último, exarada a folhas 132, do ponto 126, do livro de actas 111, e 

referente ao assunto em epígrafe,  em que foi deliberado determinar como base de 

licitação o valor de €  7.275,00 (sete mil, duzentos e setenta e cinco euros), e a renda 

mensal no valor de € 99,22 (noventa e nove euros e vinte e dois cêntimos), devendo o 

acto da hasta pública ser promovido no mês de Outubro, presente à reunião uma 

informação do Técnico Superior de 1ª Classe, JOSÉ JOAQUIM ALVES CONDE, datada 

de 21 de Novembro último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, dando conhecimento à Câmara da situação da Hasta 

Pública levada a efeito no mesmo dia, para efeitos de concessão/arrendamento da Loja 

acima mencionada. -------------------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade,  marcar uma nova hasta 

pública que deverá ser realizada logo que possível. ===========================  

201 - 130/151/700 – SNACK/BAR DA PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES – Denúncia de 

Contrato de Arrendamento =============================================   

========== Oriundo da Senhora JUDITE DA COSTA FIGUEIREDO, presente à 

reunião uma carta, sem data,  registada nesta Câmara  sob o n.º 7137, no dia 17 de 

Outubro último, dando conhecimento que terminando o contrato de arrendamento em 22 
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de Dezembro do corrente ano, não pretende continuar com a sua exploração, 

denunciando assim o respectivo contrato. --------------------------------------------------------------  

----- A mesma carta é   acompanhada da informação  do  Técnico  Superior, de 1ª 

Classe, JOSÉ JOAQUIM  ALVES CONDE, que nesta  acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando do enquadramento legal da 

possibilidade acima pretendida. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o pedido de resolução do contrato tem 

enquadramento regulamentar e contratual, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aceitar o respectivo pedido de rescisão. ----------------------------------------------------------------

----- Mais deliberou solicitar à Secção de Património e Gabinete Jurídico as necessárias 

diligências, quer em termos financeiros, quer jurídicos, para que a próxima hasta pública 

possa estar concluída durante o primeiro trimestre de 2004. =====================      

"Tesouraria" 

202 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 28, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de €  203.160,61 (duzentos 

e três mil, cento e sessenta euros e sessenta e um cêntimos), assim  discriminado: ------ 

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€   83.519,10 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€ 119.641,51 

                                                                                TOTAL  ...............€  203.160,61 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 
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03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

203 – 310/301/000 – OBRAS EXECUTADAS PELA FIRMA JEREMIAS DE MACEDO & 

Cª. , LDA – Exposição do Engenheiro Civil Assessor Principal João Pinto Cardoso   

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 

CARDOSO, presente à reunião uma exposição, datada de 13 de Novembro, último, 

registada nesta Câmara sob o n.º 7790, em 14 do mesmo mês, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente à 

posição desta Câmara Municipal no âmbito da contestação feita no Tribunal 

Administrativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Gabinete Jurídico 

os devidos comentários e esclarecimentos a propósito da exposição apresentada pelo 

Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO. ================== 

204 – 310/301/217 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 1039, ENTRE ALVITE E AE.N. 329 

(ESPINHEIRO) – Compensação de trabalhos a mais com trabalhos a menos – 

Aprovação ========================================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 

CARDOSO, presente à reunião a informação n.º 53, datada de 28 de Novembro, último, 

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

----- “O ponto 4 do artigo 31.º do Decreto – Lei 59/99 de 2 de Março, estabelece a 
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possibilidade de compensar trabalhos a mais com trabalhos a menos. ------------------------- 

----- Assim, o pagamento destes trabalhos não necessita de contrato adicional, pois o 

valor  dos trabalhos a preços do contrato inicial não foi ultrapassado. -------------------------- 

----- Não há portanto uma nova despesa, mas apenas uma alteração ou ajustamento à 

despesa já virtualmente assumida no contrato inicial. ----------------------------------------------- 

----- O valor dos trabalhos a mais a compensar é de  5.645.887$10 (€ 28.161,57). --------- 

----- O valor dos trabalhos a menos é de 5.645.887$00 (€ 28.161,57). ---------------------------------- 

----- Existe ainda um saldo de trabalhos a menos nesta obra de 4.096.368$00 (€ 

20.432,60)”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a compensação dos 

trabalhos propostos. =================================================== 

205 - 310/301/218 – EXECUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL N.º 1192 DE LEOMIL A 

SEMITELA - Auto de Recepção Provisória Parcial  ========================== 

========== Oriundo da Comissão de Recepção da obra em epígrafe, constituída pelo 

Chefe de Divisão de Obras Municipais, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como 

representante desta Câmara e pelo Engenheiro JORGE MANUEL FIGUEIREDO DIAS, 

como representante da firma adjudicatária JEREMIAS DE MACEDO & C.ª, LDA, 

presente à reunião o auto de recepção provisória parcial, datado de 22 de Julho, último, 

que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, 

segundo o  qual se verifica que 97% dos trabalhos se encontram executados de acordo 

com o inicialmente previsto e em condições de serem recebidos provisoriamente. --------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de recepção 

provisório parcial. ===================================================== 

206 - 310/301/219 – EXECUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DE CARIA A MILEU - 

Auto de Recepção Provisória =========================================== 

========== Oriundo da Comissão de Recepção da obra em epígrafe, constituída pelo 

Técnico Superior Principal Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

como representante desta Câmara e pelo Engenheiro GERMANO JOSÉ SOARES 

COUTINHO, como representante da firma adjudicatária PAVIA – PAVIMENTOS E VIAS, 

S.A., presente à reunião o auto de recepção provisória, datado de 20 de Novembro, 

último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, segundo o  qual se verifica que os trabalhos se encontram executados de 

acordo com o inicialmente previsto e em condições de serem recebidos provisoriamente 

e que a obra foi concluída em 9 de Maio, último, data a partir da qual deverá ser iniciada 

a contagem do prazo de garantia. ------------------------------------------------------------------------- 

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

seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Considerar a referida obra recebida provisoriamente; -------------------------------------- 

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do artigo 223.º e 

seguintes, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ------------------------------------------------- 

----- c) Que o Técnico Superior Principal, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

elabore a respectiva conta final, no prazo de 44 dias, nos termos do nº. 1, do artº. 220º., 
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do Decreto-Lei acima referido. ============================================ 

207 - 310/302/100 - ARRUAMENTOS - Pedido de Certidão - Ratificação ========== 

========== No seguimento do despacho do Senhor Presidente, JOSÉ AGOSTINHO 

GOMES CORREIA, datado de 29 de Novembro, último, presente à reunião, para 

ratificação, um fax oriundo do Advogado MANUEL ANTÓNIO MACEDO DOS SANTOS, 

residente  em Coimbra, datado de 24 do mesmo mês, com o seguinte teor: ------------------

----------- “Segue, conforme nossa conversa telefónica, minuta do pedido de certidão a 

ser emanada por essa Câmara Municipal, no sentido de se outorgar escritura de compra 

e venda de um dos prédios à Santa Casa da Misericórdia. ---------------------------------------- 

----- Na próxima Sexta-Feira irei até aí para ultimar este assunto”. ------------------------------ 

---------- Relativamente a este assunto os Serviços Técnicos prestam a seguinte 

informação: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Confirma-se a divisão do terreno em causa pelo arruamento do Centro de Saúde e 

pela abertura do futuro arruamento de ligação entre o referido arruamento e loteamento 

dos andinhos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara, bem como o teor da declaração emitida. ================== 

208 - 310/302/145 - CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO ENVOLVENTE À ESCOLA 

C+S - VARIANTE À ZONA ESCOLAR - Compensação de trabalhos a mais com 

trabalhos a menos - Aprovação ========================================= 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 
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CARDOSO, presente à reunião a informação n.º 54, datada de 28 de Novembro, último, 

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

----- “O ponto 4 do artigo 31.º do Decreto – Lei 59/99 de 2 de Março, estabelece a 

possibilidade de compensar trabalhos a mais com trabalhos a menos. ------------------------ 

----- Assim, o pagamento destes trabalhos não necessita de contrato adicional, pois o 

valor  dos trabalhos a preços do contrato inicial não foi ultrapassado. -------------------------- 

----- Não há portanto uma nova despesa, mas apenas uma alteração ou ajustamento à 

despesa já virtualmente assumida no contrato inicial. ----------------------------------------------- 

----- O valor dos trabalhos a mais a compensar é de  € 38.525,03. ------------------------------ 

----- O valor dos trabalhos a menos é de € 64.208,32”. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a compensação dos 

trabalhos propostos. =================================================== 

“ Edifícios e Equipamentos Educativos” 

209 – 310/302/402 – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR D. 

CAROLINA GUEDES PARA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA, EM MOIMENTA DA BEIRA == 

========== Oriundo da firma ASCOP – Construção Civil e Obras Públicas, Lda, 

presente à reunião uma carta, datada de 10 de Novembro, último, registada nesta 

Câmara sob o n.º 7669, no mesmo dia, com o seguinte teor: -------------------------------------

----- “ Devido às condições climatéricas adversas que se têm feito sentir a obra 

apresenta um grau de humidade do ar e das betonilhas elevado. De modo a permitir a 

aplicação de lambril em linóleo tipo Bulletin Board da Forbo de vinílico tipo Forbo é 
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necessário que estes níveis de humidade baixem. --------------------------------------------------- 

----- Como a obra se encontra em fase de colocação final das caixilharias, cremos que 

proximamente os níveis de humidade irão baixar de modo a permitir a boa execução dos 

trabalhos acima mencionado. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Deste modo vimos por este meio solicitar a Vossas Ex.as a prorrogação graciosa da 

execução da obra acima referida em um mês”. ------------------------------------------------------- 

---------- Relativamente a este assunto, a Arquitecta, Assessora Principal, OLGA MARINA 

DA FONSECA SANTOS, na qualidade de Técnica Fiscal da obra, prestou a seguinte 

informação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Face aos motivos aqui invocados, é de conceder a prorrogação solicitada”. ----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a prorrogação 

graciosa do prazo de execução da obra, por mais um mês. ====================== 

210 - 310/399/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE ARIZ - Acordo de Colaboração  - 

Esclarecimento ====================================================== 

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

10 de Março, último, exarada a folhas 215, ponto 220, do livro de actas n.º 107, em que 

foi deliberado considerar como valor elegível o montante de 20.000,00 € e uma 

comparticipação de 16.000,00, presente à reunião uma informação dos Serviços 

Administrativos da Divisão de Obras Municipais, datada de 28 de Novembro, último, com 

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

----- “Considerando que a Junta de Freguesia de Ariz, apresentou uma candidatura para 
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a Pavimentação de diversos Arruamentos, estimando o seu valor em cerca de 40.000,00 

€;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando que a proposta do Executivo era no valor de 25.000,00 € para o 

montante elegível e de 20.000,00 € para a respectiva comparticipação; ----------------------- 

----- Considerando os critérios que condicionam os respectivos Acordos de Colaboração, 

aprovados em reunião ordinária realizada em 16 de Dezembro de 2002;---------------------- 

----- Considerando que a Câmara Municipal, em sua reunião realizada em 10 de Março 

do corrente ano, deliberou considerar como valor elegível o montante de 20.000,00 € e 

uma comparticipação de 16.000,00; --------------------------------------------------------------------- 

----- Solicitam os Serviços Administrativos esclarecimentos sobre este eventual lapso na 

referida deliberação, expresso no ponto 220, folhas 215, do livro de actas n.º 107”. ------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação 

expressa no ponto 220, folhas 215, do livro de actas 107, considerando o valor elegível 

de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), e uma comparticipação de € 20.000,00 (vinte 

mil euros), correspondente a 80% do referido valor. =========================== 

3.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

211 – 360/337/19.03 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia - 

Construção de uma moradia unifamiliar =================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência escrita do 
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interessado, relativamente a um pedido de informação prévia para construção de uma 

moradia unifamiliar, que o Senhor MANUEL JOÃO FERREIRA BATISTA pretende levar 

a efeito no lugar denominado de “Cadavais”, na Freguesia de Peva, presente à reunião a 

resposta, por escrito, trazendo inserta a informação da Divisão de Planeamento e 

Ordenamento do Município, do seguinte teor:----------------------------------------------------------

--- “ Perante a nova implantação proposta, emite-se parecer favorável ao presente 

pedido de informação prévia. Entretanto alerta-se o requerente para o teor do último 

parágrafo da informação n.º 80-LS/DPOM/2003, datada de 23/10/2003”.---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação 

prévia, devendo o requerente responsabilizar-se por todas as infraestruturas. ========  

212 – 360/337/19.03 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia - 

Construção de uma moradia unifamiliar =================================== 

========== Oriundo do Senhor JORGE GOMES XAVIER, residente na localidade de 

Barragem de Vilar, Freguesia de Vilar, presente à reunião um pedido de informação 

prévia para licenciamento de uma oficina de serralharia, que pretende levar a efeito na 

localidade de Barragem de Vilar, Freguesia de Vilar. ------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 88-LS/DPOM/03, 

datada de 14 de Novembro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer desfavorável. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a solução proposta não é conciliável com área 
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urbana e de lazer onde se insere, situação agravada com um acesso deficiente em 

termos de segurança rodoviária, a Câmara deliberou, por unanimidade, inviabilizar a 

construção proposta, disponibilizando-se, no entanto, para em conjunto com o 

requerente encontrar uma solução alternativa, próximo do aglomerado da Barragem de 

Vilar. =============================================================== 

213 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

========== Oriundo dos munícipes abaixo referenciados, presentes à reunião os 

processos designados de "simples", com informação comum da Fiscalização Municipal: - 

----- JOSÉ MANUEL MARTINS DA CRUZ CARVALHO, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com 45m2,  reconstrução de um muro e abertura de um portal, que pretende 

levar a efeito na localidade e  Freguesia de Paçô, a que se refere o Proçº. nº. 598.03; ----  

----- JOÃO FORMOSO DOS SANTOS, para acabamentos da sua casa de habitação, sita 

no lugar denominado “Cascalheira”, Freguesia de Baldos, a que se refere o Proçº. nº. 

607. 03; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES, para construção de uns arrumos agrícolas, com 

10 m2, que pretende levar a efeito no denominado “Barroca”, na localidade de Sanfins, 

Freguesia de Paçô, a que se refere o Proçº nº. 612.03; --------------------------------------------- 

----- HÉLIO DE JESUS SANTOS, para substituição de telhado, rebocos e pinturas e 

construção de passeios e rebocos de muro, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado de “Escola”, Freguesia de Caria, a que se refere o Proçº. nº. 625.03; --------- 

----- MANUEL BELARMINO DOS SANTOS NASCIMENTO, para construção de um muro 
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de vedação, com 20 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Chão da 

Cruz”, Freguesia de Aldeia de Nacomba, a que se refere o Procº. nº. 630.03; --------------- 

----- CASSIANO DE PAIVA, para construção de arrumos agrícolas, com 45 m2, que 

pretende levar a efeito no lugar de “Vale”, na localidade e Freguesia de Sever, a que se 

refere o Procº. nº. 632.03; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- SÉRGIO MANUEL DE CARVALHO, para mudança de telhado na sua casa de 

habitação, sita na barragem de Vilar, freguesia de Vilar, a que se refere o Procº. nº. 

634.03;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- AURELIANO JORGE FERNANDES, para colocação de uma placa, que pretende 

levar a efeito na localidade de Barracão, Freguesia de Sever, a que se refere o Procº. nº. 

638.03. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Submetidos os assuntos à apreciação da  FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------

----- “ Informam estes Serviços não haver qualquer inconveniente na emissão da 

respectiva licença". -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos e emitir as 

respectivas licenças. =================================================== 

214 – 360/338/92.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes ====================================================== 

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

20 de Outubro, último, exarada a folhas 26 ponto 028, do livro de actas nº. 112, em que 
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foi deliberado solicitar esclarecimentos ao Técnico Superior Assessor Principal da DOM, 

JOÃO PINTO CARDOSO, sobre a eventual cedência de terreno, por parte do 

requerente, no âmbito da construção do referido arruamento, incluindo presumível 

alargamento dos passeios, relativamente à construção de uns arrumos agrícolas, com 

45 m2,  que o Senhor ACÁCIO FILIPE DOS SANTOS FONSECA, pretende levar a efeito 

na Rua Calouste Gulbenkian, nesta Vila, novamente presente à reunião o referido 

processo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o mesmo à apreciação da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, a mesma 

prestou a informação nº. 51, datada de 20 de Novembro, último, que nesta acta se 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que em função do terreno cedido o anexo edificado 

cumpriria o afastamento regulamentar, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

pedido e emitir a respectiva licença. ======================================== 

215 – 360/338/524.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes ====================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder a audiência escrita do 

interessado, relativamente a cobertura de um terraço que o Senhor AGOSTINHO PINTO 

TEIXEIRA, pretende levar a efeito no lugar denominado “Chão do Outeiro”, Freguesia de 

Peravelha, presente a reunião o referido processo, acompanhado da respectiva 

resposta, em que faz saber que só pretende colocar uma cobertura em lusalite de uma  
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água aproveitando a inclinação do telhado já existente. -------------------------------------------- 

----- Submetido o mesmo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL  a mesma 

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------

----- “ Informam estes Serviços não haver qualquer inconveniente na emissão da 

respectiva licença, devendo o requerente utilizar telha na cobertura, por forma a não 

destoar das construções vizinhas”. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença, devendo o requerente utilizar telha na cobertura, por forma a não 

destoar das construções vizinhas.  ========================================= 

216 – 360/338/600.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA JUDITE OLIVEIRA CARDOSO RODRIGUES,    

presente à reunião um pedido para pinturas exteriores e ocupação  da via pública em 6 

m2, sita na Rua Eduardo Salgueiro, nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------------------- 

----- Submetido o mesmo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------

----- “ Informa-se, não verem estes Serviços qualquer inconveniente em que seja emitida 

a licença requerida, devendo porém a requerente acautelar a normal circulação na via 

em causa”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença, devendo a requerente acautelar a normal circulação na via em causa.  
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217 – 360/338/603.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo do Senhor ADELINO MORGADO FONSECA, presente à reunião 

um pedido para construção de um muro com 70 metros, que pretende levar a efeito na 

localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô. ------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o mesmo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------

----- “ Informam estes Serviços não haver qualquer inconveniente em que seja emitida a 

respectiva licença, devendo o requerente solicitar o alinhamento da construção 

requerida”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença, devendo o requerente solicitar o alinhamento da construção à 

Fiscalização Municipal. ================================================= 

218 – 360/338/608.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo do Senhor ALCIDES GOMES FERNANDES,  presente à reunião 

um pedido para reconstrução do telhado da garagem e arrumos, que pretende levar a 

efeito na Rua Central, na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva. -------------------------- 

----- Submetido o mesmo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------

----- “Informam estes Serviços não haver qualquer inconveniente em que seja emitida a 
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respectiva licença, devendo o requerente reconstruir o telhado ao nível da lage 

existente.”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença, devendo o requerente reconstruir o telhado ao nível da lage 

existente. =========================================================== 

219 – 360/338/611.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo do Senhor EMILIO DA FONSECA MENDES, presente à reunião 

um pedido para construção de um muro de vedação com 15 metros, que pretende levar 

a efeito na localidade e Freguesia de Castelo. --------------------------------------------------------

----- Submetido o mesmo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------

----- “Informam estes Serviços não haver qualquer inconveniente em que seja emitida a 

respectiva licença, devendo o requerente respeitar o alinhamento existente das 

construções vizinhas.”----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença, devendo o requerente respeitar o alinhamento existente das 

construções vizinhas. ================================================== 

220 – 360/338/613.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES, presente à reunião 
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um pedido para construção de um muro de vedação com 5 metros, que pretende levar a 

no lugar denominado “Barroca”, na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô. -------------- 

----- Submetido o mesmo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------

----- “Informam estes Serviços não haver qualquer inconveniente em que seja emitida a 

respectiva licença, devendo o requerente solicitar o alinhamento do muro requerido.” ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença, devendo o requerente solicitar o alinhamento do muro à Fiscalização 

Municipal. ===========================================================  

221 – 360/338/615.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA GUILHERMINA MARTINS PAIS, presente à 

reunião um pedido para construção de um muro de vedação com 30 metros, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Lages”,  Freguesia de Peravelha. -------- 

----- Submetido o mesmo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------

----- “Informam estes Serviços não haver qualquer inconveniente na emissão da 

respectiva licença, devendo o requerente solicitar o alinhamento.”------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença, devendo o requerente solicitar o alinhamento à Fiscalização 

Municipal. =========================================================== 
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222 – 360/338/617.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo da Senhora LIDIA CLARA SANTOS COELHO, presente à reunião 

um pedido para cobertura de um terraço, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado de “Ranha”, na localidade e Freguesia de Paçô. ------------------------------------ 

----- Submetido o mesmo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------

----- “Não há  inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, no entanto, 

a cobertura deve ficar ao nível da lage.”. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença, devendo a cobertura ficar ao nível da lage. ==================== 

223 – 360/338/619.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo do Senhor HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES, presente à 

reunião um pedido para construção de um muro de vedação com 8 metros, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Lage dos Fins”, nesta Vila. ----------------- 

----- Submetido o mesmo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------

----- “Informam estes Serviços não haver qualquer inconveniente em que seja emitida a 

respectiva licença, devendo o requerente solicitar o alinhamento do muro requerido.” ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 
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respectiva licença, devendo o requerente solicitar o alinhamento do muro à Fiscalização 

Municipal. =========================================================== 

224 – 360/338/620.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MARIA MARQUES VELHO, presente à reunião 

um pedido para colocação de telhado nos arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito 

na Av. da Mãe, na localidade e Freguesia de Castelo. ---------------------------------------------- 

----- Submetido o mesmo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------

----- “Informam estes Serviços não haver qualquer inconveniente em que seja emitida a 

respectiva licença, devendo a obra requerida ser executada ao nível da lage existente.”-- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença, devendo a obra requerida ser executada ao nível da lage existente. = 

225 – 360/338/626.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA DO CÉU CARVALHAIS MERGULHÃO, 

presente à reunião um pedido para rebocos exteriores e pinturas do edifício do lagar de 

azeite, com ocupação da via pública em 3 m2, que pretende levar a efeito na Quinta do 

Coutinho, Freguesia de Arcozelos. -----------------------------------------------------------------------

----- Submetido o mesmo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------
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----- “Informam estes Serviços não haver qualquer inconveniente em que seja emitida a 

respectiva licença, devendo o requerente salvaguardar a circulação, e a segurança no 

local.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença, devendo o requerente salvaguardar a circulação e a segurança no 

local. =============================================================== 

226 – 360/338/627.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ SOARES DE MATOS, presente à reunião um 

pedido para ocupação da via pública em 15 m2, sita na Rua da Capela, n.º 3, na 

localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô. ------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o mesmo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------

----- “Informam estes Serviços não haver qualquer inconveniente em que seja emitida a 

respectiva licença, devendo o requerente salvaguardar a circulação na via em causa.”---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

licença, devendo o requerente salvaguardar a circulação na via. ================== 

227 - 360/338/000 - OBRAS PARTICULARES – Tribunal Administrativo do Circulo 

de Coimbra  ========================================================= 

========== Oriundo do TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DO CÍRCULO DE COIMBRA, 

presente à reunião uma nota de notificação, datada de 14 de Novembro, último, relativo 
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ao Procº. nº. 750/2002, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, referente à Senhora OLGA MARIA DA FONSECA COUTINHO 

ANCIÃES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o Gabinete Jurídico deu seguimento ao competente 

recurso judicial dentro dos prazos legalmente previstos, a Câmara deliberou, tomar 

conhecimento. ======================================================== 

228 - 360/338/317.00 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades - 

Reconstrução de uma casa de habitação - Alterações ======================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os projectos de Rede Prediais de 

Águas e Esgotos, relativamente a reconstrução de uma casa de habitação que o Senhor 

FERNANDO FILIPE FERREIRA DA MARIANA pretende levar a efeito na Rua do Forno, 

nesta Vila, novamente presente à reunião o referido projecto acompanhado do  projecto 

de Rede Prediais de Água e Esgotos. ------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 106-

RJ/DPOM/2003, datada de 13 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, apontando para o 

deferimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos das 

especialidades e emitir a respectiva licença. ================================= 
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229 - 360/338/526.00 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

alteração de uma moradia unifamiliar ===================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL ANTÓNIO DE JESUS SANTOS, residente na 

Rua D. Afonso Henriques, nesta Vila, presente à reunião um pedido para alteração de 

uma moradia, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Devesa”, nesta Vila. ----- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte  informação nº. 104-

RJ/DPOM/03, datada de 13 de Novembro, último, emitindo parecer favorável ao projecto 

de arquitectura, desde que o requerente entregue o respectivo projecto de estabilidade.- 

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

alterações, devendo o requerente entregar os projectos de estabilidade. ============ 

230 - 360/338/288.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

alteração de uma moradia unifamiliar ===================================== 

========== Oriundo da Senhora EMILIA DOS SANTOS ALMEIDA, residente em Beira 

Valente, presente à reunião um pedido para alteração de uma moradia, que pretende 

levar a efeito na Rua da Fonte, na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil. ----- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 105-RJ/DPOM/03, 

datada de 13 de Novembro, último, em que emite parecer favorável, alertando, no 

entanto, que a requerente não entregou a ficha de elementos estatísticos.-------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 
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arquitectura, devendo o requerente entregar juntamente com os projectos das 

especialidades a ficha de elementos estatísticos. ==============================  

231 – 360/338/606.01 – OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

Ampliação de uma casa de habitação ==================================== 

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

05 de Maio, último, exarada a folhas 223, ponto 200, do livro de actas nº. 107, em que foi 

deliberado aprovar o projecto de arquitectura, relativamente à ampliação de uma casa 

de habitação que o Senhor JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, pretende levar a 

efeito na Rua D. Afonso Henriques, nº. 16, nesta Vila, novamente presente à reunião o 

referido projecto acompanhado dos projectos das especialidades. ------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 117-

RJ/DPOM/2003, datada de 28 de Novembro, último, em que pelas razões ali descritas 

aponta para o deferimento da pretensão. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos das 

especialidades, e emitir a respectiva licença. ================================= 

232 – 360/338/37.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades - 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar a entrega de elementos em falta, 

relativamente a construção de uma habitação unifamiliar, que o Senhor JOSÉ 
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ANTUNES LUÍS pretende levar a efeito no lugar denominado “Cardal”, na localidade de 

Arcas, Freguesia de Sever, presente à reunião o referido projecto acompanhado dos 

elementos em falta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 107-

RJ/DPOM/2003, datada de 14 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, apontando para o 

deferimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos das 

especialidades e emitir a respectiva licença. ================================= 

233 – 360/338/123.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência escrita do 

interessado, relativamente a reconstrução de uma habitação unifamiliar que o Senhor 

AUGUSTO PINTO pretende levar a efeito na Rua da Cruz, na localidade e Freguesia de 

Peravelha, presente à reunião o referido projecto acompanhado da referida resposta à 

audiência do interessado, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica  a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento 

da pretensão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o mesmo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 109-

RJ/DPOM/2003, datada de 14 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, apontando para o 

deferimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente entregar com os projectos das especialidades o 

documento de legitimidade, com um único artigo matricial correspondente aos três 

artigos anexados, a ficha de elementos estatísticos completa e assinada, e o projecto de 

segurança contra incêndios. ============================================= 

234 - 360/338/184.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

Construção de um edifício habitacional e comercial ========================= 

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

14 de Julho, último, exarada a folhas 268, ponto 297, do livro de actas nº. 109, em que 

foi deliberado aprovar o projecto de arquitectura, relativamente à construção de um 

edifício habitacional e comercial que o Senhor MANUEL GOMES DO ESPIRITO SANTO 

pretende levar a efeito no lote nº. 1, do Loteamento com o Alvará nº. 01.2001, sito no 

lugar denominado de “Ónia” ou “Pomar”, nesta Vila, novamente presente à reunião o 

referido projecto acompanhado dos projectos das especialidades. ------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 108-

RJ/DPOM/2003, datada de 14 de Novembro, último, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, apontando para o 

deferimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos das 

especialidades e emitir a respectiva licença. ================================= 

235 - 360/338/322.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução e ampliação de uma moradia unifamiliar ====================== 

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

03 de Novembro, último, exarada a folhas 101, ponto 120, do livro de actas nº. 112, em 

que foi deliberado solicitar ao Vereador em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE 

JESUS COSTA, a análise do processo no local, relativamente à reconstrução e 

ampliação de uma moradia unifamiliar  que o Senhor RAUL REBELO pretende levar a 

efeito na Rua do Forno, na localidade e Freguesia de Paradinha, novamente presente à 

reunião o referido projecto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que a proposta da construção, agora apresentado, contempla os 

dois pisos já existentes, alterando apenas a cota da implantação em cerca de quarenta 

centímetros, para gestão adequada das águas pluviais, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ============================== 

236 – 360/338/377.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao requerente a correcção de 
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alguns elementos, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar que a 

Senhora MARIA LUISA SANTOS AMARAL RODRIGUES e OUTRA pretendem levar a 

efeito no lugar denominado “Adbispo”, na localidade e Freguesia de Baldos, novamente 

presente à reunião o referido projecto acompanhado dos elementos solicitados. ----------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 114-

RJ/DPOM/2003, datada de 25 de Novembro, último, em que, pelos motivos ali descritos, 

aponta para o deferimento da pretensão. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos das 

especialidades e emitir a respectiva licença. ================================= 

237 - 360/338/419.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Alteração da cobertura de uma  habitação unifamiliar ========================  

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência escrita do 

interessado, relativamente a alteração da cobertura de uma casa de habitação que o 

Senhor CARLOS BOTELHO pretende levar a efeito no lugar de fundo do povo, na 

localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o referido 

projecto acompanhado da referida resposta à audiência do interessado, que nesta acta 

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

motivos ali descritos, requer o deferimento da pretensão. ------------------------------------------ 

----- Submetido o mesmo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 103-

RJ/DPOM/2003, datada de 13 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, apontando para o 

indeferimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente o 

adequado projecto de alterações onde enquadre toda a construção já edificada, bem 

como a junção de outros elementos referenciados na informação técnica. =========== 

238 - 360/338/540.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma casa de habitação ==================================== 

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

17 de Novembro, último, exarada a folhas 144, ponto 168, do livro de actas nº112, em 

que foi deliberado, entre outros, que a Arquitecta Assessora Principal OLGA MARINA 

DA FONSECA SANTOS, fizesse uma análise “in loco”, relativamente à construção de 

uma casa de habitação que o Senhor JOSÉ ANTÓNIO CORREIA BATISTA pretende 

levar a efeito no lugar denominado “Alto do Facho, na localidade e Freguesia de 

Moimenta da Beira, novamente presente à reunião o referido projecto. ------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 76/DPOM/2003, 

datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, apontando para o deferimento. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 
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arquitectura, desde que a implantação garanta um afastamento de dez metros 

relativamente ao caminho público, tendo em vista o seu futuro alargamento ou 

rectificação. ========================================================== 

239 - 360/347/4.99 - LOTEAMENTOS – Alteração a uma operação de loteamento == 

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

03 de Novembro, último, exarada a folhas 105, ponto 125, do livro de actas nº. 112, em 

que foi deliberado aprovar a alteração à operação de loteamento, relativamente a um 

pedido de alteração ao loteamento  que a Firma DESENVUR – EMPREENDIMENTOS 

DE DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO, LDA, pretende levar a efeito no lugar 

denominado “Pedreguais”, Freguesia de Leomil, novamente presente à reunião o 

referido projecto, acompanhado dos projectos de infraestruturas. ------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 93-

LS/DPOM/2003, datada de 25 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

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

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

loteamento e emitir o respectivo Alvará.------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que a DPOM-Divisão de 

Planeamento e Ordenamento do Município, juntamente com D.O.M-Divisão de Obras 

Municipais, procedam às diligências necessárias para reaverem os projectos originais. = 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 
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Educação, Cultura e Desporto 

240 – 370/386/000 – BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – Alienação do Lote n.º 44 

– Injúrias proferidas contra a Vereação da Câmara Municipal ================== 

========== Oriundo do Gabinete Jurídico desta Câmara Municipal, e no seguimento 

das deliberações tomadas em reuniões ordinárias realizadas em 05 de Maio e 14 de 

Julho, últimos, exarada a folhas 239, ponto 222, do livro de actas 108, e folhas 276, 

ponto 306, do livro de actas 109, respectivamente, em que foi deliberado, nos termos 

dos art.ºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, proceder à audiência, por escrito, da 

Senhora TRINDADE DA CRUZ MELO, presente à reunião o respectivo processo, 

acompanhado do Parecer n.º 24.03, datado de 11 de Novembro, último, e de uma carta 

da referida Senhora, sem data, e registada nesta Câmara Municipal em 31 de Outubro, 

último, sob o n.º 7440,  que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela 

ficam a fazer parte integrante, informando que mantêm a posição anteriormente 

assumida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: No sentido de clarificar toda a lamentável situação criada à volta deste 

processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Gabinete Jurídico o ponto 

da situação sobre uma eventual acção de despejo.--------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar à D.P.O.M. uma busca que 

permita confirmar a existência de licenças para as obras realizadas pela reclamante.===  

241 - 720/722/000 –  MERCADO SOCIAL DE EMPREGO – PROGRAMA DE 
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ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – Iniciativa Local de Emprego (ILE’s) 

seguinte ============================================================ 

========== Oriundo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Centro de 

Emprego de Lamego, presente à reunião o ofício 1291/DN-ELA, datado de 17 de 

Novembro, último, solicitando, conforme o estipulado na alínea a), do ponto 2, do n.º 24, 

da Portaria 196-A/2001, de 10 de Março, com a redacção dada pela Portaria n.º 

255/2002, de 12 de Março, a emissão de um parecer sobre a candidatura ao Programa 

de Estímulo à oferta de Emprego – Iniciativa Local de Emprego (ILE’s) seguinte, e 

relativo ao processo MEIRARTE – Edição de Publicações e Artes Gráficas, Ld.ª------------ 

----- Informa ainda que o parecer deverá indicar acerca da relevância do projecto; 

importância; oportunidade; benefícios; diversificação do investimento e adequação do 

local para implementação física do projecto. ----------------------------------------------------------- 

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

INICIATIVA LOCAL DE EMPREGO (ILE’s), face à relevância sócio-económica do 

projecto a implementar. ================================================= 

242 – 710/714/300 – ENSINO BÁSICO – Atribuição de Designação à Escola EB1 de 

Moimenta da Beira ==================================================== 

========== Oriundo do Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, 

presente à reunião uma Proposta, datada de 26 de Novembro, último, acompanhada 

pelo Decreto-Lei n.º 387/90, de 10 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 314/97, de 15 de Novembro, PROPONDO que o edifício do antigo 
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Externato Infante D. Henriques, agora remodelado, adaptado, e a funcionar como Escola 

EB1 de Moimenta da Beira, se passe a designar de “ESCOLA EB1 INFANTE D. 

HENRIQUE”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada, submetendo-a a Parecer do Agrupamento Vertical de Escolas de 

Moimenta da Beira.==================================================== 

243 – 710/714/000 – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Escola EB2  de Moimenta da Beira================================ 

========== Oriundo do Agrupamento em epígrafe, presente à reunião o ofício 

n.º558/2003, datado de 31 de Outubro, último, solicitando, ao abrigo do disposto no 

ponto 2, do art.º 8.º,  e ponto 3, do art.º 12.º, do Decreto-Lei 115-A/98, a indicação de um 

representante da Autarquia para integrar a Assembleia Constituinte.---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, designar como representante 

da Autarquia na Assembleia Constituinte, o Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE 

JESUS COSTA.======================================================= 

244 - 020/005/000 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - Marcação de data ============ 

========== Sob proposta do Senhor Presidente a Câmara deliberou, por unanimidade, 

designar o próximo dia 05, pelas 14H00, para a realização de uma reunião 

extraordinária, a fim de serem discutidos os seguintes assuntos: -------------------------------- 

----- SMB – Serviços Sociais do Município de Moimenta da Beira – Festa de Natal 2003 – 

Pedido de Subsídio; -------------------------------------------------------------------------------------------
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----- PROJECTOS DO ORÇAMENTO e GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 

DE 2004 – Apreciação e votação; -------------------------------------------------------------------------

----- EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1º CEB – PLANO DE APOIO À EDUCAÇÃO 

MUNICIPAL – PROPOSTA; --------------------------------------------------------------------------------

----- CULTURA E DESPORTO POPULARES – Apresentação de Regulamento. ======= 

INGRESSO NA REUNIÃO ============================================== 

===== A partir do assunto que se segue, a Vereadora ELVIRA DA COSTA 

BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, passou a estar integrada no conjunto dos 

membros do Órgão Executivo que se reuniu para a presente reunião, conforme tinha 

ficado estabelecido no início desta. ======================================== 

245 - 120/131/107 - DISCIPLINA -  Processo Disciplinar - Decisão =============== 

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

4  de Fevereiro, último, exarada a folhas 104 a 106, ponto 104, do livro de actas nº. 107, 

em que foi deliberado instaurar processo disciplinar contra o funcionário, Técnico 

Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, nos termos do n.º.1 do artº. 50º.,  

do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 

Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, bem como da deliberação 

tomada em reunião ordinária realizada em 19 de Maio, último, exarada a folhas 5 a 7, do 

livro de actas nº 109, em que foi nomeado como instrutor do processo, nos termos do 

nº.1, do artº. 51º, do referido diploma legal, o Chefe de Divisão Administrativa desta 

Câmara Municipal, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, presente à reunião o referido 
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processo, acompanhado do Relatório e Despacho, ambos da autoria do Instrutor, que a 

seguir se transcrevem: ---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ “RELATÓRIO” ------------------------------------------- 

----- “1. Em 7 de Outubro de 2002, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira deliberou 

nomear uma Comissão para apurar o significado ou significados da afirmação contida no 

segundo parágrafo da exposição, datada também de 7 de Outubro, da autoria do 

arguido João Pinto Cardoso e que nestes autos está a fls. 9.--------------------------------------

----- 2. A Comissão referida no ponto antecedente era constituída pelo Sr. Dr. Fernando 

Teixeira Ramos, consultor jurídico da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, Eng.º 

civil Eduardo Manuel Martins da Silva, Chefe da Divisão de Obras Municipais da mesma 

Câmara Municipal e Dr. Luís Carlos Pereira da Silva, Chefe da Divisão Administrativa da 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira.---------------------------------------------------------------

----- 3. Dos trabalhos da Comissão que tem vindo a ser citada resultou um primeiro 

relatório, presente à reunião extraordinária de 20 de Janeiro de 2003, que concluiu que 

as afirmações proferidas pelo arguido João Pinto Cardoso eram acusações graves à 

isenção e idoneidade do Presidente da Câmara e outros responsáveis da edilidade;-------

----- 4. Que, no entender da Comissão, não existia matéria que justificasse as ditas 

afirmações proferidas pelo arguido;----------------------------------------------------------------------- 

----- 5. Que as afirmações proferidas pelo Eng.º João Pinto Cardoso eram ofensivas da 

honra e consideração das pessoas por ele visadas, ou seja, o Senhor Presidente da 

Câmara e o Senhor Eng.º António Humberto Paiva Matos e que -------------------------------- 
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----- 6. As mesmas afirmações atingiam directamente a honra e consideração do Senhor 

Presidente da Câmara e do Senhor Vereador a tempo inteiro, Eng.º António Humberto 

Paiva Matos, “enquanto autarcas”, pelo que seria lícito, no entender da Comissão, “fazer 

a participação pelo crime de difamação e a instauração do competente processo 

disciplinar, que ao caso cabe, no âmbito do Estatuto Disciplinar…”.----------------------------- 

----- 7. A Câmara Municipal, não satisfeita com o Relatório da Comissão, cujas 

conclusões estão sumariamente referidas nos pontos 3 a 6 do presente relatório, 

deliberou, com vista a tomar “uma decisão devidamente fundamentada e sustentada”, 

solicitar à Comissão que, em complemento do Relatório por ela primeiramente 

apresentado, entregasse um novo Relatório para apurar a validade e legitimidade das 

afirmações proferidas pelo arguido.-----------------------------------------------------------------------

----- 8. Em Relatório, datado de 31 de Janeiro de 2003, a Comissão concluiu que as 

afirmações proferidas pelo arguido João Pinto Cardoso eram infundadas e ilegítimas e 

ofensivas e desrespeitadoras da honra e dignidade dos Autarcas visados pela exposição 

a que se alude no ponto 1 deste Relatório, pelo que “é lícito proceder nos termos 

propostos no Relatório inicial”.------------------------------------------------------------------------------

----- 9. Em reunião extraordinária de 4 de Fevereiro de 2003, a Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira, depois de ter tomado conhecimento dos Relatórios da Comissão 

acima referida, deliberou instaurar processo disciplinar contra o arguido e nomear 

instrutor do processo o Director do GAT do Vale do Douro-Sul.-----------------------------------

----- 10. Face à indisponibilidade manifestada pelo Director de GAT indicado no ponto 
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antecedente, a Câmara, em sua reunião extraordinária de 7 de Março de 2003, deliberou 

solicitar à Câmara Municipal de Viseu a indicação de um funcionário, que reunisse os 

requisitos legais exigidos, para desempenhar as funções de instrutor no processo 

disciplinar referido no ponto que antecede.-------------------------------------------------------------- 

----- 11. Em 19 de Maio de 2003, em sua reunião ordinária, a Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira, em virtude de não ter sido indicado pela Câmara Municipal de Viseu 

qualquer funcionário para desempenhar as funções de instrutor, deliberou designar para 

desempenhar as referidas funções o Chefe da sua Divisão Administrativa, Dr. Luís 

Carlos Pereira da Silva, signatário deste.----------------------------------------------------------------

----- 12. O arguido, como se refere no artigo 1.º da acusação, exerce as funções de 

Técnico-Superior Assessor Principal da Câmara Municipal de Moimenta da Beira.----------

----- 13. “O caso da E. M. 519”, referido pelo arguido no início da sua afirmação contida 

na exposição de 7 de Outubro de 2002 e a fls. 9 do presente processo, deu origem a um 

processo de inquérito que, sob o n.º 154/01.9JAPRT, correu os seus termos pelos 

Tribunal Judicial da Comarca de Moimenta da Beira.------------------------------------------------

----- 14. O processo de inquérito, referido no ponto antecedente, foi mandado arquivar 

pelo Ministério Público em virtude de a exposição que o motivou, da responsabilidade do 

arguido, manifestar “um excesso de zelo” por parte do arguido, “sem que tivesse motivos 

concretos que a fundamentassem”.-----------------------------------------------------------------------

----- 15. A exposição que motivou o presente processo disciplinar, datada de 7 de 

Outubro de 2002, está assinada pelo arguido e foi entregue no mesmo dia pelo próprio 
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na reunião da Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------

----- 16. A referida exposição foi dada a conhecer também aos membros da Assembleia 

Municipal e também ao Procurador-Geral da República.--------------------------------------------

----- 17. As pessoas visadas pelo arguido na sua exposição são o Senhor Presidente da 

Câmara, José Agostinho Gomes Correia, e o Senhor Vereador a Tempo Inteiro, António 

Humberto Paiva Matos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 18. Alguns factos contidos na expressão “Já no caso da E. M. 519 a Senhora 

Procuradora arquivou a queixa-crime porque os mais altos responsáveis desta Câmara 

ao prestarem declarações como testemunhas, não defenderam os interesses da 

autarquia, mas sim os do empreiteiro”, proferida pelo arguido na sua referida exposição, 

foram publicados no Jornal do Centro, em 27 de Dezembro de 2002.---------------------------

----- 19. A expressão do arguido referida no ponto antecedente é de molde a ofender a 

honra e consideração quer do Senhor Presidente da Câmara, quer do Senhor Vereador 

a Tempo Inteiro, António Humberto Paiva Matos.-----------------------------------------------------

----- 20. O arguido quis atingir a honra e consideração das pessoas referidas no ponto 

que antecede, o que, aliás, conseguiu.-------------------------------------------------------------------

----- 21. O arguido ao proferir a afirmação citada no ponto 18 deste relatório, formulou 

sobre as pessoas do Senhor Presidente da Câmara e do Senhor Eng.º António 

Humberto Paiva Matos juízos ofensivos da sua honra e consideração e atentou 

gravemente contra a dignidade e prestígio de ambos, bem como ofendeu também a 

credibilidade e confiança dos visados, enquanto Presidente de Câmara e Vereador da 
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Edilidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 22. O arguido sabia perfeitamente, quando escreveu a sua exposição da qual faz 

parte a expressão citada no ponto 18 deste relatório, que eram falsos os juízos que 

formulou quanto às pessoas que quis atingir directamente.----------------------------------------

----- 23. O arguido agiu livre, voluntária e conscientemente, querendo com a sua conduta 

atingir a honra e a consideração do Senhor Presidente da Câmara e do Senhor Eng.º 

António Humberto Paiva Matos.----------------------------------------------------------------------------

----- 24. O arguido quis também atingir a dignidade, o prestígio, a credibilidade e a 

confiança dos autarcas referidos no ponto que antecede.------------------------------------------- 

----- 25. O arguido sabia que a sua conduta era contra a vontade dos autarcas 

mencionados no ponto 23 deste e que praticava factos proibidos pelo Estatuto 

Disciplinar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 26. Os factos articulados pelo arguido na sua defesa não são relevantes. Em 

primeiro lugar, porque--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 27. A Câmara Municipal, que deliberou instaurar processo disciplinar ao arguido, 

nomeou um instrutor de entre os seus funcionários, que reúne os requisitos legais para 

desempenhar as funções e não é o Dr. Fernando Teixeira Ramos, mas sim o Dr. Luís 

Carlos Pereira da Silva, Chefe da Divisão Administrativa da Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira.--------------------------------------------------------------------------------------------

----- 28. O prazo curto de 3 meses estipulado no n.º 2 do artigo 4.º do Estatuto Disciplinar 

obriga a que a Administração se decida pelo procedimento nesse lapso de tempo, que 
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se conta a partir do conhecimento da falta pelo dirigente máximo do serviço a que 

pertence o funcionário ou agente faltoso.----------------------------------------------------------------

----- 29. Entende-se que há conhecimento da falta quando a mesma está efectiva e 

perfeitamente caracterizada quanto ao modo, tempo e lugar da sua prática e quanto à 

identidade do seu autor, quer pela evidência dos factos, quer pelo apuramento desses 

factos através de algum expediente prévio.-------------------------------------------------------------

----- 30. O prazo de prescrição só começa a correr a partir do momento em que o órgão 

do topo da hierarquia administrativa teve conhecimento da falta e não a partir da altura 

em que tal órgão se considera em condições de a ter como verificada.-------------------------

----- 31. A Câmara Municipal de Moimenta da Beira só teve conhecimento da falta 

efectiva e perfeitamente caracterizada quanto ao modo, tempo e lugar da sua prática e 

quanto à identidade do seu autor, após a comissão referida pelo arguido no art.º 1.º da 

sua defesa ter apresentado os seus relatórios.---------------------------------------------------------

----- 32. Sendo assim, o prazo de prescrição só começa a correr a partir do momento em 

que a Câmara Municipal teve conhecimento do resultado dos ditos relatórios.---------------- 

----- 33. Pelo dever de correcção, o funcionário deve exercer as suas funções com total 

respeito pelos utentes do serviço, pelos colegas e pelos superiores hierárquicos.-----------

----- 34. “Constitui infracção do dever de correcção o requerimento/exposição de 

funcionário, dirigido ao conselho de gerência de um hospital, em termos objectivamente 

desrespeitosos, resultantes tanto do teor geral do documento como de expressões 

individualizadas dele constantes” (Ac. S. T. A. de  02/03/1989, Ap. ao D. R. de 14 
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/11/1994).---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 35. “Incorre em infracção disciplinar o funcionário público que, em artigo da sua 

autoria e publicado em jornal, por motivos relacionados com o exercício da sua função, 

aí desconsidera profissionalmente os seus colegas e seus superiores hierárquicos, por 

forma infundada e pondo em causa as suas reputação, dignidade e prestígio 

profissionais .”( Ac. S. T. A. de  18/04/1991, Ap. ao BMJ. 406 – 697). Em segundo 

lugar, porque---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 36. As testemunhas arroladas pelo arguido não confirmaram, na parte que interessa 

ao presente processo disciplinar, a bondade da tese apresentada pelo arguido, não 

conseguindo este, por consequência, provar que não agiu com excesso de zelo, que 

houve prejuízo para e erário público e que foram ligeiras, irresponsáveis e levianas as 

declarações do Senhor Presidente da Câmara e do Senhor Vereador a Tempo Inteiro, 

António Humberto de Paiva Matos, no processo de inquérito que foi mandado arquivar 

pela Senhora Procuradora junto do Tribunal Judicial da Comarca de Moimenta da Beira 

e que acima já se fez alusão. Em terceiro lugar, porque------------------------------------------- 

----- 37. Na sua carta datada de 25 de Agosto de 2003 e que constituiu documento de fls. 

187 dos autos, o arguido reconhece que a expressão por ele utilizada e que é a fonte do 

presente processo disciplinar “não foi a mais feliz”, “razão pela qual, desde já, retiro a 

referida expressão”.--------------------------------------------------------------------------------------------

----- 38. No documento referido no ponto que antecede, o arguido escreve que “tudo 

ficou a dever-se ao stresse que a defesa do erário da Autarquia, no que diz respeito a 
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esta firma, me tem provocado, o que tem abalado o meu sistema nervoso”.------------------

----- 39. O arguido, no documento referido no ponto 37 deste relatório, escreveu que “o 

que eu devia ter dito era que as referidas declarações não eram coincidentes com as 

minhas e que essa situação não é favorável ao Município de Moimenta da Beira”.---------- 

----- 40. Os factos descritos na acusação constituem infracção disciplinar nos termos do 

disposto no artigo 3.º, n.º 1, por violação do dito artigo, n.º 4 alínea f) e n.º 10, punível 

com a pena de inactividade prevista no artigo 25.º, n.º 1 e 2, alínea a), todos do Estatuto 

Disciplinar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 41. Contra o arguido milita a circunstância agravante especial prevista no n.º 1, 

alínea a), do artigo 31, do Estatuto Disciplinar.--------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- PROPOSTA -------------------------------------------------- 

----- Proponho, em face de tudo quanto acima se referiu e do enquadramento das 

infracções cometidas pelo arguido, que ao mesmo seja aplicada a pena de inactividade, 

prevista no artigo 25.º, n.º 1 e 2, alínea a), do Estatuto Disciplinar.------------------------------- 

----- Mais proponho que a pena de inactividade seja suspensa por um período de 2 anos 

em face do grau de culpabilidade, da confissão e do arrependimento do arguido, 

expressos no documento de fls. 187, assim como das circunstâncias em que ocorreram 

as infracções, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 33.º, tendo em atenção que, em favor 

do arguido, se pode invocar a circunstância atenuante especial prevista no artigo 29.º, 

alínea b), todos do Estatuto Disciplinar.------------------------------------------------------------------ 

---------- Vs. Ex.ªs, no entanto, decidirão como acharem mais conveniente.--------------------



 FlFlFlFl.214 
______________ 

 
                                                           03.12.02 

 
Liv º .  112L iv º .  112L iv º .  112L iv º .  112     

                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 

                                                                   

 

---------- Moimenta da Beira, 23 de Setembro de 2003.-----------------------------------------------

---------- O Instrutor, Luís Carlos Pereira da Silva”. ---------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------- “DESPACHO” ---------------------------------------------- 

----- Em treze de Novembro de 2003, dando cumprimento ao que foi deliberado na 

reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no pretérito dia 06 de Outubro de 

2003, foi ouvido o arguido.-----------------------------------------------------------------------------------

----- Do auto de declarações de fls. 221, resulta que o arguido declarou ter tenção de 

apresentar uma segunda carta, até 10 de Novembro de 2003, invocando, para isso, 

razões pessoais e de valorização profissional.---------------------------------------------------------

----- A Câmara Municipal, na esteira do requerimento apresentado pelo mesmo arguido, 

prorrogou o prazo da presente diligência, por mais 15 dias.----------------------------------------

----- No dia 10 de Novembro de 2003, foi enviada à Câmara Municipal e ao Instrutor do 

processo, a carta que o arguido se comprometeu a apresentar.----------------------------------

----- Tendo em conta os considerandos que, em última análise, consubstanciam a 

posição da Câmara Municipal, os quais lhe foram dados a conhecer pelo Instrutor, o 

arguido iniciou a sua carta fazendo alusão aos ditos considerandos.----------------------------

----- De seguida, refere que a expressão, génese de todo o processo disciplinar, já foi 

cabalmente justificada na sua carta de 25 de Agosto de 2003, “na qual se retirou a 

expressão utilizada na exposição de 07 de Outubro de 2002, que constitui o único 

motivo de instauração do processo disciplinar”.--------------------------------------------------------

----- É inequívoco que o arguido ao proferir tal comentário na sua carta de 10 de 
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Novembro de 2003, admite pela primeira vez que, na verdade, o objecto da instauração 

do processo disciplinar foi a expressão proferida por si em 07 de Outubro de 2002, e que 

aqui, mais uma vez se refere: “Os mais altos responsáveis desta Câmara ao prestarem 

declarações como testemunhas, não defenderam os interesses da Autarquia, mas sim 

os do empreiteiro”.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- É inquestionável também que, ao dizer que retirou a expressão utilizada na 

exposição de 07 de Outubro de 2002, tal afirmação é, sem dúvida, uma retractação.------

----- Admite ainda tal retractação quando, no parágrafo 4º. da sua carta de 10 de 

Novembro de 2003, clama que a Câmara Municipal, com a sua deliberação “vai além da 

retractação”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O arguido por duas vezes, nos parágrafos 5º. e 8º. da dita carta de 10 de Novembro, 

proclama, repetidamente, que não tem dúvida de que esta Câmara desempenha as suas 

funções com empenho, com independência e visando a defesa do interesse público.------ 

----- Como que pedindo a benevolência do Órgão Executivo decisor no presente 

processo, o arguido no parágrafo 11º., uma vez mais socorrendo-se dos instrumentos da 

sua lavra - carta de 25 de Agosto de 2003 e carta de 10 de Novembro de 2003 – 

desfralda, de novo, as bandeiras da confissão e da retractação e refere que, “no 

presente momento”, o processo disciplinar já não tem justificação, “uma vez que surgiu 

de uma expressão já retirada”.------------------------------------------------------------------------------

----- Termina a referida carta de 10 de Novembro de 2003, disponibilizando-se para dela 

dar conhecimento à Assembleia Municipal de Moimenta da Beira.-------------------------------



 FlFlFlFl.216 
______________ 

 
                                                           03.12.02 

 
Liv º .  112L iv º .  112L iv º .  112L iv º .  112     

                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 

                                                                   

 

----- Ao Instrutor cabe apenas cumprir com aquilo que a lei lhe impõe, quer sob o ponto 

de vista substantivo, quer quanto à parte adjectiva da questão. Processualmente, o 

Instrutor procurou ser escrupuloso agarrando-se às disposições do Estatuto Disciplinar. -

---- Cabe-lhe, pois, terminar como terminou o seu Relatório de fls. 204 e seguintes, 

mantendo tudo quanto expendeu no referido Relatório.---------------------------------------------

----- Como se escreveu na parte final do referido Relatório, V. Ex.as, no entanto, 

decidirão como acharem mais conveniente.------------------------------------------------------------

---------- Moimenta da Beira, 13 de Novembro de 2003.---------------------------------------------- 

---------- O Instrutor, Luís Carlos Pereira da Silva.” ---------------------------------------------------- 

----- Tendo em conta o disposto no nº. 3, do artº. 90º, da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e porque persiste a dúvida 

se o assunto em apreço deve ou não ser objecto de votação por escrutínio secreto, o 

Senhor Presidente propôs que fosse feita votação nominal, dada a especificidade da 

pretensão formulada, o que mereceu a concordância dos restantes membros do 

Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Analisado profundamente o processo disciplinar movido contra o 

funcionário, JOÃO PINTO CARDOSO, a Câmara ponderou uma justa decisão e 

deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente e Vereadores do 

Partido Social Democrata e os votos contra dos Vereadores do Partido Socialista, 

concordar integralmente com a proposta do Instrutor do processo, ou seja, que face a 

tudo quanto se referiu no processo, e do enquadramento das infracções cometidas pelo 
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arguido, que ao mesmo seja aplicada a pena de inactividade, pelo período de 2 anos, 

prevista no artº. 25º, no nº. 1 e 2, alínea a), do Estatuto Disciplinar.-----------------------------

----- Mais foi deliberado, igualmente por maioria, que a pena de inactividade seja 

suspensa por igual período de 2 anos em face do grau de culpabilidade, da confissão e 

do arrependimento do arguido, expressas nos documentos de fls. 187, 228 e 229, assim 

como das circunstancias em que ocorrem as infracções, nos termos dos nº(s) 1 e 2, do 

artº. 33º, tendo em atenção que, em favor do arguido, se invocou a circunstancia 

atenuante especial prevista no artº. 29º, alínea b), todos do Estatuto Disciplinar.------------ 

----- Igualmente foi deliberado, por maioria, que no que concerne à notificação da 

decisão ao arguido, e de harmonia com o disposto no artº. 69º, nº.1, do Estatuto 

Disciplinar, seja fixado o prazo de 20 (vinte) dias. ---------------------------------------------------- 

----- Declaração de voto do Senhor Presidente e restantes Vereadores do Partido Social 

Democrata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------- Declaração de voto --------------------------------------------- 

----- “Apesar da engenhosa mas também descabida argumentação do arguido para 

contornar a essência do problema, escusando-se à retractação que bondosamente lhe 

foi oferecida para ultrapassar uma complexa situação de comprovada ofensa aos seus 

superiores hierárquicos, agravando, inclusivé, a sua posição de culpado, com 

inverdades, que tiveram já nefastos efeitos na opinião pública, nomeadamente através 

da comunicação social por si instrumentalizada, não nos resta outra alternativa que não 

seja propor o encerramento desta fase do processo, concordando com a pena proposta 
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pelo Instrutor, isto é, inactividade por um período de 2 (dois) anos. -----------------------------

----- Contudo, porque sempre preferimos a reabilitação à exclusão, e considerando que 

nas suas cartas o arguido expressou um certo arrependimento, ainda que sem qualquer 

convicção ou espontaneidade, concordamos ainda com a suspensão da pena supra 

referenciada pelo mesmo período de 2 (dois) anos, prazo mais do que suficiente para 

que este funcionário demonstre a razão dos seus argumentos, o profissionalismo do seu 

desempenho, a verdadeira cooperação nas suas funçõe e a dedicação à causa do 

interesse público, de que tanto se arroga”.-------------------------------------------------------------- 

----- Declaração de voto que justifica a posição tomada pelos Senhores Vereadores do 

Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------------------------------------------- Declaração de voto ---------------------------------------------- 

----- “ 1.1 – O mau relacionamento criado, e mantido ao longo dos últimos anos, entre o 

Presidente da Câmara, o respectivo Vice-Presidente e este técnico, com grandes 

responsabilidades ao nível do acompanhamento e fiscalização de obras  é inadmissível, 

do ponto de vista dos interesses da Câmara Municipal. Ninguém consegue, nestas 

circunstâncias, desempenhar de forma satisfatória as respectivas funções, com prejuízos 

enormes e que não nos atrevemos sequer a quantificar, para a Câmara Municipal.--------- 

----- 1.2 – Depois de criado é incompreensível que as partes não tenham feito um 

esforço, determinado, para lhe pôr termo. Qualquer esforço que as partes possam alegar 

ter feito, demonstrou-se insuficiente e infrutífero.------------------------------------------------------ 

----- 1.3 – Pela nossa parte temos feito um esforço para induzir as partes deste processo 
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a estabelecerem pontos de convergência, capazes de pôr fim a um processo que, 

pesadas responsabilidades mútuas, não devia ter sido iniciado.---------------------------------- 

----- 1.4 – Lamentamos que este processo possa fragilizar, de forma determinante, a 

defesa dos interesses da Câmara em processos extremamente complexos, em cuja 

intervenção seria certamente requerida toda a unidade entre técnicos e políticos, na 

defesa dos superiores interesses do Município. Esta divisão poderá aproveitar seja a 

quem for, mas nunca, à Câmara Municipal que nos compete defender.------------------------ 

----- Apesar de tudo, as partes envolvidas, nomeadamente os participantes, entendem 

que o processo deve ter uma decisão, e assim, cumpriremos a nossa obrigação de 

decidir.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sendo certo que apesar das relações afectuosas que nos ligam às partes 

decidiremos utilizando a maior imparcialidade.--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- RELATÓRIO ------------------------------------------------ 

----- 2.1 – Analisado todo o processo, manifestamos o nosso desacordo relativamente a    

alguns aspectos e algumas conclusões apresentadas no relatório, nomeadamente a 

respectiva proposta, porquanto :--------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.2 –  Parece-nos de toda a utilidade que antes da tomada de decisão por parte da 

Câmara Municipal seja esclarecida a eventual prescrição do processo, invocada pela 

defesa no art.º 8.º. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.3 – Não nos parece que faça sentido a Câmara correr o risco de decidir num 

processo que possa vir a verificar-se prescrito. A nosso ver a informação requerida não 
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pode ser dada pelo instrutor do processo, pela eventual parcialidade inerente a essa 

função e ainda porque, razoavelmente, apenas um Jurista se poderá pronunciar com 

propriedade sobre questões jurídicas. ------------------------------------------------------------------- 

----- 2.4 – O instrutor do processo considera que “ Os factos articulados pelo arguido na 

sua defesa não são relevantes “, não os tendo tido, por isso mesmo, do nosso ponto de 

vista, em devida conta. Manifestamos o nosso desacordo com esta atitude do Instrutor, 

até por existirem questões relevantes, para a compreensão e desenvolvimento de todo o 

processo, as quais pretendemos considerar.----------------------------------------------------------- 

----- 2.5 – Consideramos não se encontrarem, até agora, provados os pontos 22.,23.,24. 

e 25. Do relatório. Para este efeito continuamos a considerar imprescindível levar em 

linha de conta todo o articulado da defesa, e não apenas, como parece, o relatório da 

comissão referida no ponto 1. do relatório.-------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- DECISÃO ------------------------------------------------ 

----- 3.1 – As afirmações que deram origem ao presente processo disciplinar constam de 

uma informação feita à Câmara Municipal, pelo Técnico Eng.º João Pinto Cardoso, da 

qual constam referências a diversas obras e que, segundo o referido técnico “ tem por 

objectivo alertar a Câmara Municipal para a grave situação das obras...”. --------------------- 

----- A forma como acolhemos aquela informação e o sentido que lhe atribuímos, foi o de 

mais um alerta à Câmara que pudesse esclarecer melhor o executivo, e lhe permitisse 

actuar como melhor entendesse, na defesa dos interesses do Município.---------------------- 

----- 3.2 – A afirmação “ Já no caso da E.M. 529 a Sra. Procuradora arquivou a queixa – 
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crime porque os mais altos responsáveis desta Câmara, ao prestarem declarações como 

testemunhas, não defenderam os interesses da Autarquia, mas sim os do empreiteiro !”, 

foi por nós entendida como uma opinião, de um Técnico que se encontrava envolvido 

em processos complexos, relativos às obras em causa, e sentia menor apoio, por parte 

dos responsáveis referidos, do que gostaria de receber.-------------------------------------------- 

----- Tivemos ainda em conta o facto de, à data, existir já um processo em tribunal contra 

o autor da informação, movido pela empresa por ele denunciada, o que lhe provocava 

algum desgaste psicológico, normal nestas situações.----------------------------------------------- 

----- 3.3 – De tal forma foi este o enquadramento que fizemos, que não tentamos sequer 

obter qualquer informação adicional sobre o significado da afirmação produzida. Não 

sabíamos concretamente quais as declarações prestadas que pudessem ter defendido, 

no entendimento do aqui arguido, a empresa, contra os interesses da Câmara Municipal. 

Nem isso nos preocupou, tendo sempre preferido ajudar a fazer a defesa desses 

mesmos interesses, do que apurar eventuais omissões por parte de outros.------------------ 

----- 3.4 – Mantendo que a afirmação produzida é a opinião do Técnico, vale a pena, aqui 

e agora, apurar a validade dessa opinião.--------------------------------------------------------------- 

----- Para avaliar da validade da afirmação do Técnico, aqui posta em causa, é 

necessário perceber se efectivamente as “ declarações “ correspondem ou não à melhor 

defesa da Câmara, conhecendo, como todos conhecemos o enquadramento da questão. 

----- 3.5 - Socorrendo-nos dos fundamentos apresentados em sua defesa pelo Eng.º 

João Cardoso, e validando, para este efeito, as declarações proferidas pelo Sr. 
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Presidente da Câmara e pelo Sr. Vice-Presidente à Polícia Judiciária, diremos que, 

também do nosso ponto de vista, aquelas declarações não constituíram a melhor defesa 

da Câmara, nomeadamente :-------------------------------------------------------------------------------  

----- a) O que a Câmara Municipal e o Empreiteiro discutiram relativamente à obra em 

questão, nunca foram eventuais erros ou omissões do projecto. Se existiram nunca 

foram participados à Câmara Municipal. Isto fica provado pelo ofício referido no art.º 24.º 

da defesa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Quanto aos “mapas de trabalhos a mais com preços acordados-estimativa”, 

nunca foram entendidos como qualquer estimativa. Nem poderiam ter sido, caso 

contrário não teria existido qualquer conflito. Este é para nós um dado relevante e 

incontestável. Não percebemos, aliás, como podem o Presidente da Câmara e 

respectivo Vice-Presidente ter votado a Participação contra o empreiteiro, validando 

completamente a informação do Técnico que a suportou, e  ao mesmo tempo 

produzirem as afirmações agora conhecidas. De acordo com as referidas afirmações, 

estes responsáveis não deviam ter validado a informação em causa, muito menos votar 

a referida participação.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) Relativamente à afirmação reproduzida no art.º 33.º da defesa, estamos também, 

como já anteriormente afirmámos, em completo desacordo. Trata-se efectivamente de 

um documento interno, que foi apresentado sob a forma de informação à Câmara, para 

seu conhecimento, e nunca de qualquer justificação da denúncia contra o empreiteiro.---- 

----- d) Também quanto às declarações reproduzidas no art.º 51.º da defesa, segundo as 
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quais “ não existe qualquer motivo ...”, estamos também, como já temos dito, em 

completo desacordo, considerando que existem motivos muito fortes para a Câmara não 

ter continuado a trabalhar com aquela empresa.------------------------------------------------------ 

----- 3.6 – Daqui não concluímos que alguém pretendeu defender os interesses do 

Empreiteiro. O que concluímos é que nós próprios não teríamos prestado aquelas 

declarações. Teríamos prestado outros esclarecimentos que, do nosso ponto de vista, 

correspondem à realidade de tudo o que se passou, ficando dessa forma melhor 

defendidos os interesses da Câmara Municipal.------------------------------------------------------- 

----- 3.7 – Parece-nos assim legítimo que, tal como nós, o Técnico entenda, e diga, que 

aquelas declarações “ não defenderam os interesses da Autarquia “ e, por 

consequência, “ os do empreiteiro “.---------------------------------------------------------------------- 

----- 3.8 – Não nos parece que isto deva ser entendido, neste contexto, como uma 

ofensa seja a quem for, mas sim a manifestação de uma opinião diferente e, quanto a 

nós perfeitamente suportada nas divergências descritas.------------------------------------------- 

----- 3.9 – O próprio técnico veio, pela exposição datada de 07 de Outubro ( doc. 187 ) 

quanto a nós tardiamente, a retirar a expressão utilizada, reconhecendo não se ter 

tratado de uma expressão feliz, esclarecendo desta forma o objectivo das afirmações 

produzidas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.10 – Acresce que, após a respectiva eclosão, em todos os processos conhecidos, 

relacionados com os diversos diferendos entre a Câmara Municipal e a empresa 

Jeremias de Macedo, que estiveram na origem deste processo disciplinar e de vários 
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processos judiciais, tendo um dos quais sido já objecto de Sentença Judicial e outros 

sobre os quais decorrem os trâmites normais, o aqui arguido sempre assumiu de forma 

que consideramos exemplar a defesa intransigente dos interesses do Município. 

Entendemos que apesar da expressão utilizada não ter sido, como o próprio reconhece, 

a mais feliz, não pode a Câmara Municipal aplicar qualquer pena disciplinar a um 

funcionário que, tendo defeitos, como todos temos, tem demonstrado uma força e uma 

vontade inabalável na defesa dos interesses que a todos nós compete defender. Os 

interesses, e só esses, do Município de Moimenta da Beira.---------------------------------------

----- Com base em tudo o que ficou explícito, não concordamos com a pena proposta, 

entendendo que ao arguido não deve ser aplicada qualquer pena disciplinar”.--------------- 

----- Declaração de voto que justifica a posição tomada pela Vereadora do Partido Social 

Democrata, ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO: ----------------- 

------------------------------------------------ Declaração de voto -------------------------------------------

----- “ Quanto aos processos existentes entre a Câmara Municipal e a Fima Jeremias de 

Macedo & Cª., LDA não me pronuncio, por ser assunto do anterior mandato, ao qual não 

pertenci. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Pese embora a tendência para fazer depender um processo do outro, o que está em 

causa, neste momento, é a afirmação proferida pelo Técnico Superior Assessor 

Principal, João Pinto Cardoso em relação aos seus Superiores Hierárquico: “os mais 

altos responsáveis desta Câmara, ao prestarem declarações como testemunhas, não 

defenderam os interesses da Autarquia, mas sim os do empreiteiro”, que junto dos 
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Deputados da Assembleia Municipal, qu junto da Comunicação Social e o impacto 

causado, junto da opinião pública. ------------------------------------------------------------------------

----- É meu entender, que se trata de dois processos distintos, que devem ser julgados 

separadamente e em sede própria. -----------------------------------------------------------------------

----- Assim, solidarizo-me com os Autarcas visados, por considerar que:-----------------------

---------- Houve um desrespeito total pela hierarquia da Câmara Municipal;--------------------

---------- O funcionário pretendeu substituir-se ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, 

que após investigação minuciosa concluíram não Ter havido prejuízo para o  erário 

público; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Tentou lesar a honra dos Autarcas, que eu acredito defenderem o interesse 

público e colocarem todo o seu empenho e independência na defesa dos interesses do 

Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Causa-me alguma perplexidade, ver os vereadores do Partido Socialista 

concordarem que a frase foi incorrecta, inoportuna, que não faz sentido, mas atribuem 

um louvor de mérito a quem a proferiu”. ----------------------------------------------------------------- 

----- A propósito da declaração de voto dos Vereadores do Partido Socialista e 

considerando a minuciosa, mas complexa e discutível argumentação utilizada na análise 

do Processo, o Presidente da Câmara arrogou-se no direito de tecer, referenciadamente, 

alguns comentários:-------------------------------------------------------------------------------------------

----- “1.1 – O relacionamento profissional que permanentemente mantive com o 

funcionário foi sempre isento e correcto, nunca prejudicando o supremo interesse 
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público. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- As minhas relações pessoais são única e exclusivamente do meu foro privado; --

----- 1.2 – Em quaisquer circunstâncias, como a oposição bem sabe, sempre soube 

separar as relações institucionais e políticas das boas ou más relações pessoais, não 

tendo que escolher os meus amigos por proposta ou sugestão de outrém; -------------------

----- 1.3 – Apesar de hierarquica e profissionalmente ter tido motivos para actuar contra o 

funcionário sempre tentei, com sentido de responsabilidade, procurar a adequada 

cooperação na defesa intrasigente dos interesses municipais; -----------------------------------

----- Sómente actuei, quando alguém que não tem moral para o efeito pôs em causa a 

minha honestidade. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- 1.4 – A personalidade, o carácter e o sentido de justiça não existem apenas quando 

estamos do mesmo lado. ------------------------------------------------------------------------------------

---------- É a força dos factos e a razão dos argumentos que determinam a verdade das 

causas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Quando se coloca em causa a idoneidade e isenção das pessoas, somente uma 

retractação cabal e inequívoca pode restituir a confiança aos visados perante a opinião 

pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Lamento que uma vida a cultivar esses valores possa ser tratada com o 

alheamento e o distanciamento demonstrado na vossa análise. ---------------------------------

---------- Garanto que se um dia algum de vós estiver na mesma situação, terei 

concerteza uma posição diferente da vossa, independentemente da conjuntura politico-
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partidária que subsista ou das relações pessoais que continuem a manter-se ou venham 

a  alterar-se. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------  Relatório ------------------------------------------------------

-- Relativamente à análise do Processo, que respeito, mas considero tendenciosa pela 

forma unilateral como são avaliados os factos, os documentos e o próprio contexto, 

lamento que uma ofensa explícita a um superior hierárquico se converta 

habilidosamente numa menção de mérito. --------------------------------------------------------------

----- Ainda que tenham passado uma certidão de inocente incompetência à Polícia 

Judiciária e à Digníssima Juíza que decidiu o processo, para além de outros 

intervenientes, jamais me convencerão da justeza, convicção e validade jurídica dos 

vossos argumentos e conclusões.------------------------------------------------------------------------- 

----- Como os actos ficam sempre ligados a quem os pratica, que sosseguem em paz as 

nossas consciências, e que deles tirem exemplo aqueles que atentamente nos seguem”. 

“Secção de Contabilidade”  

246 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

18ª Alteração ======================================================== 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara foi presente à reunião a 18ª. 

Alteração   ao   Orçamento,  no  montante  de € 52.185,00  (cinquenta e dois mil, cento 

e oitenta e cinco euros), a que corresponde, igualmente, a 18ª Alteração  às Grandes 

Opções do Plano no montante de  € 33.930,00 (trinta e três mil novecentos e trinta 

euros),  na coluna de inscrições/reforços,  e de € 49.637,00 ( quarenta e nove mil e 
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seiscentos e trinta e sete euros), na coluna das diminuições/anulações, de acordo  com 

as notas sobre  o processo orçamental e respectiva execução na parte relativa às 

modificações ao Orçamento, previstas no ponto 8.3.1., e na parte relativa às 

modificações do Plano Plurianual de Investimentos, previstas no ponto 8.3.2., das 

considerações técnicas a que se refere o artº 3º.,  do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, as quais  se  consideram integralmente transcritas nesta acta e dela ficam a 

fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas 

alterações. ========================================================== 

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 n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º. da Lei 169/99, de 18 de 

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

por mim, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, sendo seguidamente distribuída, por 

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

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

19H40.  ============================================================= 

 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


