
 F lF lF lF l.27 
____________ 

 

____________ 

2013.01.18 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 64 64 64 6     

                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 

                                                                   
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZOITO DE JA NEIRO DO ANO DE 

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

ATA N.º 02/13 

========== Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, nesta Vila 

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

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

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

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

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO e JORGE DE JESUS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apresentado pelo Vereador LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, deferido por Despacho 

do Senhor Presidente, nos termos da competência delegada pela Câmara Municipal, em 

reunião realizada em 13 de outubro de 2009. ================================= 

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Recursos Humanos” 

027 – 120/134/000 – LEI Nº. 49/2012, DE 29 DE AGOSTO – ESTRUTURA INTERNA E 

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – Criação das s ubunidades 

orgânicas  e definição de competências ================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 14 de dezembro de 2012, exarada a folhas 289, ponto 247, do livro 

de atas 145, que aprovou a criação de unidades flexíveis e respetivas competências, 

presente à reunião o Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 03 do 

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

parte integrante, que procede à criação das subunidades orgânicas e define as 

respetivas competências, nos termos do disposto no art.º 8.º, do Decreto-Lei n.º 

305/2009, de 23 de outubro, no respeito pelos limites fixados pela Assembleia Municipal.  

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
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concordar com o teor do referido Despacho, nos exatos termos em que foi apresentado.  

028 – 120/134/000 – LEI Nº. 49/2012, DE 29 DE AGOSTO – ESTRUTURA INTERNA E 

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – Afetação do p essoal do mapa de 

pessoal  ============================================================ 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 14 de dezembro de 2012, exarada a folhas 289, ponto 247, do livro 

de atas 145, que aprovou a criação de unidades flexíveis e respetivas competências, 

presente à reunião o Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 03 do 

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

parte integrante, que procede à afetação do pessoal de acordo com a nova estrutura 

orgânica, nos termos do disposto no art.º 8.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

concordar com o teor do referido Despacho, nos exatos termos em que foi apresentado.  

029 – 120/134/000 – LEI Nº. 49/2012, DE 29 DE AGOSTO – ESTRUTURA INTERNA E 

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E RESPETIVO ORG ANOGRAMA –  

Despacho de publicação no Diário da República ============================ 

========== No seguimento das deliberações tomadas na reunião da Câmara Municipal 

e da sessão da Assembleia Municipal, realizadas em 14 e 28 de dezembro de 2012, 

respetivamente, e do Despacho proferido pelo Presidente da Câmara, datado de 03 do 

corrente mês, presente à reunião o Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado 
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de 15 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, que incorpora as decisões tomadas pelos órgãos municipais e 

manda publicar no Diário da República, II Série, a nova estrutura interna e organização 

dos serviços municipais e respetivo organograma, bem como a afetação do pessoal, 

para os efeitos previstos no nº. 6º., do artº. 10º., do Decreto-Lei nº. 305/2009, de 23 de 

outubro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

concordar com o teor do referido Despacho, nos exatos termos em que foi apresentado.  

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

030 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMB EIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de subsíd io =============== 

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

ofício n.º 1/2013, datado de 2 do corrente mês, solicitando a atribuição de um subsídio 

no valor de € 48.000,00 (quarenta e oito mil euros), faseado em duodécimos de € 

4.000,00 (quatro mil euros), destinado às despesas com os motoristas e funcionários, 

seguros e manutenção de viaturas, despesas de secretaria e demais despesas 

correntes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 
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fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 11 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 319.260,76 (trezentos e dezanove mil duzentos e 

sessenta euros e setenta e seis cêntimos) estando, previsto no Plano de Atividades Municipais, no 

objetivo 1.2.1., código 02 e n.º 11/2013, com a dotação de € 20.000,00 (vinte mil euros)”. ------------ 

DELIBERAÇÃO:  Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

atribuir à referida Associação um subsídio global no montante de € 42.000,00 (quarenta 

e dois mil euros), para o ano de 2013, faseado em duodécimos de € 4.000,00 (quatro mil 

euros), destinado às despesas acima referidas. ------------------------------------------------------

-----Tendo em conta a informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar, nesta fase, a atribuição do valor de € 20.000,00 

(vinte mil euros), devendo este assunto voltar a uma próxima reunião do executivo para 

aprovação do valor remanescente, logo após terem sido criadas as respetivas condições 

orçamentais para o efeito. =============================================== 

031 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMB EIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Equipa de Interv enção Permanente –  

Pedido de subsídio  =================================================== 

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

ofício, com a referência 2/2013, datado de 2 do corrente mês, onde, no seguimento da 

prorrogação do Protocolo referente à Equipa de Intervenção Permanente, solicita um 

subsídio referente a 50% dos encargos com a referida equipa, para o ano económico de 

2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 
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----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

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

fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde em 11 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 319.260,76 (trezentos e 

dezanove mil duzentos e sessenta euros e setenta e seis cêntimos)” e no Plano de Atividades Municipais 

no Objetivo 1.2.1., código 03 e nº. 12/2013, com dotação de 12.000,00 € (doze mil euros).” ------------ 

DELIBERAÇÃO:  Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

atribuir à referida Associação um subsídio global no montante de € 20.000,00 (vinte mil 

euros), para o ano de 2013. -------------------------------------------------------------------------------- 

-----Tendo em conta a informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar, nesta fase, a atribuição do valor de € 12.000,00 

(doze mil euros), devendo este assunto voltar a uma próxima reunião do executivo para 

aprovação do valor remanescente, logo após terem sido criadas as respetivas condições 

orçamentais para o efeito. =============================================== 

032 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moimenta d a Beira ” – Candidatura para 

aquisição de um veículo urbano de combate a incêndi os – Atribuição de apoio 

financeiro  =========================================================== 

========== Oriunda do Associação referenciado em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro para aquisição de um veículo urbano de 

combate a incêndios, solicitando uma comparticipação financeira da Câmara Municipal 
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no montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros). ----------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de novembro de 2009, que emite o 

seguinte parecer: “Dado a importância da viatura específica no combate aos incêndios urbanos e 

industriais e tendo em conta o serviço relevante à comunidade, efetuado pela Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários, esta comissão é de parecer favorável ao apoio solicitado. --------------------  

----- O valor enquadra-se no valor máximo elegível, dado tratar-se de uma viatura nova”. --------------- 

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

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

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

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/080701, onde, em 10 de 

dezembro, último, existia um saldo disponível de € 38.473,99 (trinta e oito mil, quatrocentos e setenta 

e três euros e noventa e nove cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, 

no objetivo 1.2.1., código 06 e n.º 67/2012, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 

25.000,00 (vinte e cinco mil euros), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 1947 no montante de 

€ 25.000,00 (vinte e cinco mil euros).” ------------------------------------------------------------------------ 

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

um subsídio no montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), destinado à aquisição 

do referido veículo. ==================================================== 

033 – 210/207/000 – REGULAMENTO DE APOIO AO MOVIMEN TO ASSOCIATIVO 

DESPORTIVO – “ Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da Beira ” – Mérito 

Desportivo - Atribuição de apoio financeiro  ================================ 

========== Oriunda da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 
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candidatura para atribuição de um prémio de mérito desportivo, pelo facto da equipa do 

escalão sénior ter alcançado a subida à Divisão de Honra da Associação de Futebol de 

Viseu, na época 2011/2012, solicitando uma comparticipação financeira da Câmara 

Municipal no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros). -------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de novembro de 2009, que emite o 

seguinte parecer: “Segundo o artº. 14º do regulamento de apoio ao movimento associativo 

desportivo, as equipas que projetarem, de forma expressiva e relevante, o nosso Município, em termos 

de representação desportiva, poderão beneficiar de um suplemento até 1000 pontos. A Comissão de 

análise de Candidaturas reconhece o bom trabalho desenvolvido por este clube na modalidade 

desportiva de futebol que se efetivou com a subida à Divisão de Honra. Acrescenta-se que, na presente 

época desportiva e após deliberação da reunião de Câmara de 26 de outubro de 2012 foi concedido o 

subsídio de 40.000€. O clube requer um subsídio por mérito desportivo ao abrigo do artigo 14º que 

possibilita a atribuição de valores até 5.000€”. --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 15 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 183.311,79 (cento  e oitenta e três mil, trezentos e onze 

euros e setenta e nove cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no 

objetivo 2.5.2.., código 01 e n.º 1/2013, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 

54.150,00 (cinquenta e quatro mil e cento e cinquenta euros), tendo sido feita a proposta de cabimento 

n.º 105 no montante de € 5.000,00 ( cinco mil euros).” ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida coletividade 
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um subsídio extraordinário, por mérito desportivo, no montante de 4.000,00 € (quatro mil 

euros). ============================================================= 

034 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Universidade Sénior 

Infante D. Henrique ” – Candidatura para Apoios diversos – Atribuição d e apoio 

financeiro para 2012  ================================================== 

========== Oriunda da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro para apoios diversos, solicitando uma 

comparticipação financeira da Câmara Municipal no montante de € 5.000,00 (cinco mil 

euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de novembro de 2009, que emite o 

parecer anexo a esta candidatura. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 10 de 

dezembro, último, existia um saldo disponível de € 37.389,13 (trinta e sete mil, trezentos e oitenta e 

nove euros e treze cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo 

2.5.1., código 07 e n.º 39/2012, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 9.250,00 (nove 

mil duzentos e cinquenta euros).” ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 
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regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida coletividade 

um apoio financeiro no montante de € 1.000,00 (mil euros), para os fins propostos. ==== 

035 - 210/207/000 – FÁBRICA DA IGREJA DE PEVA CAPEL A S. ANTÃO – Pedido de 

apoio financeiro  ====================================================== 

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

ofício, datado de 26 de dezembro do ano de 2012, informando que, no dia 20 do 

corrente mês, irão ocorrer as festividades alusivas ao S. Antão, a realizar naquela 

Freguesia, pelo que solicita a concessão de um subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e 

quinhentos euros), necessário para a realização de investimentos no santuário, 

nomeadamente no restauro da Capela Mor. ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 11 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 5.659,56 (cinco mil seiscentos e cinquenta e nove euros 

e cinquenta e seis cêntimos).” --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida entidade um 

apoio financeiro no montante de € 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta euros), para os 

fins propostos. ======================================================== 

 “Património” 

036 – 130/148/001 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OS – Concurso  

público para aquisição de energia elétrica em média  tensão e baixa tensão 
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especial – Instalações dos municípios da CIMDOURO e  da EMARVR ============ 

========== Oriunda da Divisão de Estudos e Projetos, presente à reunião a 

informação 211-RC/DEP/2012, datada de 21 de dezembro de 2012, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, sobre a 

continuidade da preparação do correspondente processo de concurso global para o ano 

de 2013, acordado entre os vários Municípios com a ajuda da AMVDN – Agência Global. 

----- O processo vem acompanhado de um Protocolo para constituição do agrupamento 

de entidades adjudicantes, que integra os dezoito municípios da CIMDOURO, bem como 

a EMARVR, nos termos do qual as partes acordam agrupar-se com vista ao lançamento 

de um concurso público internacional para aquisição de energia elétrica em média 

tensão e baixa tensão especial, por lotes, nos termos do Código dos Contratos Públicos, 

assumindo, nos termos da clausula 8ª., do Protocolo, que seja nomeado como 

mandatário do agrupamento o Município de Vila Real, a quem são conferidas as 

competências para promover todos os atos e procedimentos necessários. ------------------- 

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

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

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

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/020201, onde, em 11 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 218.717,56 (duzentos e dezoito mil, setecentos e 

dezassete euros e cinquenta e seis cêntimos), tendo sido feita a Proposta de Cabimento n.º 77, no valor 

de € 56.000,00 (cinquenta e seis mil euros).” ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo nos exatos 
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termos em que foi apresentado, autorizando o Presidente a proceder à sua assinatura. = 

“Tesouraria” 

037 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 17, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 1.433.824,02 (um 

milhão, quatrocentos e trinta e três mil, oitocentos e vinte e quatro euros e dois 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   1.351.767,30 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €        82.056,72 

                           TOTAL…………..….... €   1.433.824,02 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

038 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE  MOIMENTA DA 

BEIRA – Pedido de prorrogação do prazo contratual ======================== 

========== Oriundo da empresa adjudicatária FLOPONOR – FLORESTAS E OBRAS 

PÚBLICAS DO NORTE, S.A., presente à reunião um ofício, datado de 18 de dezembro 

de 2012, onde, pelas razões ali descritas, solicita a prorrogação do prazo para a 

realização dos trabalhos da empreitada supra identificada, em mais noventa e um dias. - 

----- Relativamente a este assunto, a Fiscalização da empreitada a cargo da empresa 

ALTIMPULSO – FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, LDA, enviou o ofício n.º 001/2013, datado 
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de 4 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, segundo o qual, e pelos motivos ali referidos, não vê 

inconveniente na prorrogação graciosa do prazo nos termos solicitados. ---------------------- 

----- Ainda sobre este assunto, o Técnico Superior, Engenheiro Civil, RUI JORGE 

MARANTES DIAS GOMES CORREIA, prestou a informação n.º INF1-RJ/DOM/2013, 

datada de 9 do corrente mês, que nesta ata também se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual, e pelos motivos ali 

apontados, não vê inconveniente na prorrogação de execução da empreitada em mais 

noventa e um dias, com fim previsto a 02 de abril de 2013, estando a mesma prevista no 

âmbito das cláusulas gerais do caderno de encargos. Mais informa que o Plano de 

Trabalhos, Plano de mão de obra e Plano de Equipamentos, adequados à presente 

prorrogação são submetidos à aprovação pelo Dono de Obra. ---------------------------------- 

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

graciosa do prazo de execução da obra por mais noventa e um dias, nos termos da 

informação técnica, devendo ser notificada a firma adjudicatária da necessidade de 

imprimir um ritmo adequado ao cumprimento do novo e definitivo plano de trabalhos 

agora aprovado. ====================================================== 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS  

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

039 - 340/323/500 – Revisão do Plano Diretor Munici pal – Reserva Ecológica 

Nacional / Pedidos de exclusão  ========================================= 
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========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS, presente à 

reunião a informação n.º 03-LS/DEP/2013, datada de 11 do corrente mês, com o 

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

----- “Como é do conhecimento geral, a Câmara Municipal encontra-se a desenvolver um processo que 

visa a revisão do Plano Diretor Municipal de Moimenta da Beira. -------------------------------------------- 

----- Depois de inúmeros desenvolvimentos, (entre os quais se julga importante destacar a definição 

dos pretensos perímetros urbanos pela Câmara Municipal), foi recentemente redelimitada a Reserva 

Ecológica Nacional – REN no Concelho de Moimenta da Beira, de acordo com os critérios em vigor. ----- 

----- Redefinida a REN, esta foi entretanto validada/aprovada pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte – CCDRN. ---------------------------------------------------------------- 

----- Sobrepondo os contornos que se pretendem para os perímetros urbanos e a nova delimitação da 

REN, obtiveram-se 33 parcelas do território em que perímetros urbanos coincidem com REN. Ora, 

perante esta circunstância, surgiu a necessidade de preparar um processo que sustentasse o pedido de 

exclusão da REN dessas 33 parcelas do território. ------------------------------------------------------------ 

----- Preparado esse processo, o mesmo foi apresentado à CCDRN, que, (em sessão de trabalho 

ocorrida no passado dia 7), sugeriu que fossem introduzidos alguns ajustamentos às parcelas em causa. 

----- Na passada Terça-feira, dia 8, em reunião da Comissão de Acompanhamento do processo de 

Revisão do PDM, as propostas de exclusão da REN foram apresentadas à Comissão, que, por sua vez, 

as aprovou por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nos termos da legislação em vigor, a Câmara Municipal encontra-se agora a ultimar a preparação 

do processo final da REN, (e respetivos pedidos de exclusão), para apresentação à Comissão Nacional 

da Reserva Ecológica Nacional - CNREN.----------------------------------------------------------------------- 

----- Neste momento, e também nos termos da legislação em vigor, urge que a Câmara Municipal se 

manifeste quanto às propostas de exclusão da REN, de modo a que seja demonstrado à CNREN a sua 

concordância com essas propostas. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Relembra-se que as propostas em causa surgem para que, (nas situações de sobreposição com a 
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REN), possam vir a ser mantidos os perímetros urbanos que, (desde o inicio deste processo de revisão 

do PDM), foram propostos pela Câmara Municipal.” ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Reserva 

Ecológica Nacional – Bruta, elaborada no âmbito do processo de Revisão do Plano 

Diretor Municipal, bem como as respetivas propostas de exclusão, em função dos 

perímetros urbanos definidos no âmbito do mesmo processo. ==================== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

040 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento  ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 13 de novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do livro 

de atas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a seguir se 

identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

DEFERIDO”, “PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 04 de novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor Vereador, 

em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. --------------------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- ANA BELA MARTINS DA SILVA RODRIGUES, para ocupação da via pública, com 

andaimes e materiais, em 10m, na Rua do Outeiro, Freguesia de Leomil, a que se refere 
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o Proc.º n.º 5.13. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO:  ============================ 

----- GONÇALO JOSÉ GOUVEIA PEREIRA ROCHA, para produção de plantas 

aromáticas, condimentares, medicinais e cogumelos, num edifício sito no lugar 

denominado Guardal, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 14.12. -------------- 

PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ============================== 

----- INOBUR IRMÃOS ASSOCIADOS, LDA, para construção de um edifício habitacional 

e comercial, que pretende a levar a efeito no lugar denominado Rebolal, Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 3.09. ----------------------------------------------------------- 

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

041 – 360/338/293.07 – OBRAS PARTICULARES – Projeto  de arquitetura –  

legalização e ampliação de uma bovinicultura  ============================== 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 25 de junho de 2010, exarada a folhas 236, ponto 212, do livro de 

atas 140, em que foi deliberado conceder um prazo de 120 (cento e vinte) dias, para o 

Senhor JOSÉ AFONSO DA SILVA FIGUEIREDO legalizar o edifício destinado a 

bovinicultura, sito no lugar denominado Portela, Freguesia de Alvite, novamente 

presente á reunião, o referido processo, acompanhado de novos elementos, em que, 

pelos motivos ali descritos requer o deferimento da legalização e ampliação do edifício 

destinado a bovinicultura. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS 
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PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 17-SV/DOP/12, de 11 de 

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

parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : Tendo em consideração que a construção é anterior à entrada em 

vigor do PDM – Plano Diretor Municipal, facto comprovado pela Junta de Freguesia de 

Alvite, e uma vez que não é obrigatório a apresentação, nesta fase, dos pareceres 

externos e do médico veterinário municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o projeto de arquitetura, devendo o requerente solicitar o licenciamento da 

atividade na respetiva entidade coordenadora. ================================ 

042 – 360/338/88.09 – OBRAS PARTICULARES – Alteraçã o ao projeto de 

arquitetura para construção de um edifício destinad o a aviário  ================ 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 04 do corrente mês, exarada a folhas 22, ponto 24, deste livro de 

atas, em que foi deliberado, relativamente à alteração ao projeto de arquitetura para 

construção de um edifício destinado a aviário, que o Senhor LUIS FILIPE SEIXAS 

pretende levar a efeito no lugar denominado são Miguel, Freguesia de Paradinha, que o 

processo baixasse à DOP – Divisão de Obras Particulares, para informar se o projeto 

cumpre todos os preceitos legais, novamente presente à reunião o referido processo, 

acompanhado da informação n.º 05-SV/DOP/13, de 08 do corrente mês, que nesta ata 

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

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



 F lF lF lF l.44 
____________ 

 

____________ 

2013.01.18 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 64 64 64 6     

                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 

                                                                   
 
coligação do PSD/PP, JORGE DE JESUS COSTA, aprovar a alteração ao projeto de 

arquitetura. ========================================================== 

043 – 360/991/1.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  emissão de parecer –  

Certidão de compropriedade  =========================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA DE FÁTIMA CASTRO FORTE DA SILVA, 

presente à reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante 

da partilha de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 

de agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, sobre as Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal - AUGI. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 02-SV/DOP/2013, datada de 04 do 

corrente mês, emitindo parecer favorável. -------------------------------------------------------------- 

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

pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 

044 – 360/991/2.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  emissão de parecer –  

Certidão de compropriedade  =========================================== 

========== Oriundo da Senhora ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS 

FIGUEIREDO e Outras, presente à reunião um pedido de parecer à constituição de 

compropriedade, resultante da partilha de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 

54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, 

sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - AUGI. --------------------------------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 02-SV/DOP/2013, datada de 04 do 

corrente mês, emitindo parecer favorável. -------------------------------------------------------------- 

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

pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 

04 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓ MICO 

04.01 – DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

“Educação” 

045 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Pedido de 

isenção de pagamento de passe escolar  ================================== 

========== Presente à reunião o pedido de isenção de pagamento de passe escolar 

de uma aluna, residente na localidade de Vila Chã da Beira, para o ano letivo em curso.  

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, a mesma 

elaborou a Informação n.º 02/DASE/2013, datada de 14 do corrente mês, que nesta ata 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas 

razões ali descritas, deixa à consideração superior a decisão. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a aluna referenciada na 

informação técnica do pagamento do respetivo passe escolar. ==================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA  ================= 

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

unanimidade, aprovar a presente ata, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 
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desta reunião, nos termos do disposto nos n.ºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 

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

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

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

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

11H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


