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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CATORZE DE M AIO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZ ====================================================== 

ACTA N.º 10/10 

========== Aos catorze dias do mês de Maio do ano de dois mil e dez, nesta Vila de 

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

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

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

Novembro de 2009, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, 

FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA 

FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA 

DA SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO E JORGE DE JESUS COSTA, o 

primeiro na qualidade de Vice-Presidente da Câmara, que substitui o Senhor Presidente, 

nos termos do Despacho, datado de 02 de Novembro de 2009, e de acordo com a 

deliberação tomada na reunião ordinária, realizada em 04 de Novembro de 2009, 

exarada a folhas 88, ponto 085, do livro de actas 139, 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 actas 139, cuja ordem do dia havia sido previamente 

distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da 

Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. ======================================== 

ABERTURA DA REUNIÃO  ==============================================  
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========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Vice-Presidente foi 

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

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 falta do Senhor Presidente, ausente por estar numa reunião no Ministério 

das Obras Públicas, em Lisboa. ========================================== 

02.01- DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

126 – 150/168/000 – CONTENCIOSO – Acções da Firma “ Jeremias de Macedo & C.ª,  

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

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

uma exposição, datada de 29 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, realtivamente aos processos com 

sentenças condenatórias e requerendo a consulta dos processos existentes nesta 

Câmara Municipal, que já foram objecto de decisão no Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Coimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

127 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n. º 66/2009 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 03/2010, datada de 14 de Janeiro, último, do seguinte teor: ------------------- 
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----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, à Firma “Tutiflor – Comércio de Flores e 

Afins, Lda”, com sede no Parque Empresarial, Quinta das Rebelas, Rua D, Lt.º 20 – Fracção 2C e 2D, 

Barreiro, foi instaurado o processo de contra-ordenação n.º 66/2009, por ter colocado um amontoado 

de resíduos sólidos em área florestal, nomeadamente, caixas de papelão, plásticos, restos de flores e 

oásis onde as mesmas eram colocadas, provenientes da ornamentação dos andores. --------------------- 

----- Mais se informa que, a arguida, após ter sido devidamente notificada para prestar declarações, 

remeteu defesa escrita alegando que na sede referida no Auto de Notícia existe a sociedade “JOÃO 

ANTÓNIO ALVES POMBO & FILHO, LDA”, que tem como objecto exclusivamente a importação de flores 

e afins, dedicando-se à importação para Portugal e venda deste tipo de mercadoria a revendedores e 

grossistas. Pelos códigos existentes nas caixas, a mercadoria foi entregue ao cliente Manuel de Almeida 

Rodrigues. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Notificou-se o Sr. Manuel de Almeida Rodrigues, residente na Rua José Ribeiro, n.º 10, Padrão, 

Lazarim, na qualidade de arguido, para prestar declarações, dado que é recebeu a mercadoria 

proveniente da sociedade supra identificada, sendo grossista deste tipo de mercadoria. ------------------ 

----- O mesmo compareceu para prestar declarações e informou que as caixas encontradas no local 

referido no Auto de Notícia serviram para transporte de flor de corte para a festa anual de Cabaços, as 

quais foram vendidas a várias floristas do Concelho. Apenas serviu de intermediário adquirindo as flores 

e vendendo-as às floristas. No entanto, de imediato procedeu à limpeza do local. ------------------------- 

----- Relativamente ao assunto supra referido a Fiscalização Municipal, prestou a informação n.º 

381/FISC., datada de 30 de Setembro de 2009, do seguinte teor: ------------------------------------------ 

----- “Dando cumprimento ao despacho de V.ª Ex.ª, Sr. Presidente, datado de 21 do corrente mês, 

cumpre-nos informar que, na deslocação ao local, estes Serviços verificaram que o acima identificado, 

já procedeu à limpeza da área florestal em causa.” ----------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 
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por conveniente”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que o arguido procedeu à limpeza do local, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 

51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

128 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n. º 38/2009 ========= 

 ============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 16/2010, datada de 09 de Março, último, do seguinte teor: -------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º AGOSTINHO DOS SANTOS 

CASTRO, residente no Lugar da Tapada, s/n, localidade de Prados de Baixo, freguesia de Rua, 

Município de Moimenta da Beira, foi instaurado o processo de contra-ordenação n.º 38/2009, por ter 

efectuado uma descarga de resíduos sólidos urbanos, em área florestal, constituídos por diversos lixos, 

nomeadamente vidros, plásticos, roupa velha e metais. ----------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que, notificou-se o arguido para, comparecer nos Serviços de Contra-Ordenações 

a fim de ser ouvido em declarações e alegar o que tiver por conveniente em sua defesa, podendo 

indicar testemunhas e constituir advogado de defesa, nos termos legais. ---------------------------------- 

----- Relativamente ao assunto supra referido a Fiscalização Municipal, prestou a informação n.º 

36/FISC., datada de 11 de Fevereiro de 2010, do seguinte teor: -------------------------------------------- 

-----“Cumpre-nos informar V.ª Ex.ª que, na deslocação ao local, estes Serviços verificaram que o acima 

identificado, já procedeu à limpeza dos resíduos no local em causa.” --------------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO:  Considerando que o arguido procedeu à limpeza do local, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 

51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

129 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n. º 102/2009 ======== 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 17/2010, datada de 09 de Março, último, do seguinte teor: -------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º JOSÉ ANTÓNIO COUTINHO 

MORGADO FERNANDES, residente na Quinta do Freixieiro, localidade de Arcozelo da Torre, freguesia 

de Arcozelos, Município de Moimenta da Beira, foi instaurado o processo de contra-ordenação n.º 

102/2009, por ter efectuado uma descarga de resíduos sólidos urbanos, em área florestal, constituídos 

por diversos lixos, nomeadamente calçado, plásticos, roupa velha e lixo doméstico. ---------------------- 

----- Mais se informa que, notificou-se o arguido para, comparecer nos Serviços de Contra-Ordenações 

a fim de ser ouvido em declarações e alegar o que tiver por conveniente em sua defesa, podendo 

indicar testemunhas e constituir advogado de defesa, nos termos legais. ---------------------------------- 

----- Relativamente ao assunto supra referido a Fiscalização Municipal, prestou a informação n.º 

48/FISC., datada de 03 de Março de 2010, do seguinte teor: ------------------------------------------------ 

-----“ Cumpre-nos informar V.ª Ex.ª que, na deslocação ao local, estes Serviços verificaram que o 

mesmo já se encontra limpo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que, o local acima citado, foi limpo pelos Serviços de Limpeza, desta Câmara 

Municipal”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 
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por convenientes.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que o arguido procedeu à limpeza do local, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 

51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

130 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n. º 107/2009 ======== 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 27/2010, datada de 14 de Abril, último, do seguinte teor: ---------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º JOAQUIM CARLOS RODRIGUES 

DA SILVA, residente no Bairro do Alangão, localidade e freguesia de Vilar, Município de Moimenta da 

Beira, foi instaurado o processo de contra-ordenação n.º 107/2009, por ter efectuado uma descarga de 

resíduos sólidos urbanos, em área florestal, constituídos por diversos lixos, nomeadamente calçado, 

sacos com caixas de papel, roupa velha e lixo doméstico. --------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que, notificou-se o arguido para, comparecer nos Serviços de Contra-Ordenações 

a fim de ser ouvido em declarações e alegar o que tiver por conveniente em sua defesa, podendo 

indicar testemunhas e constituir advogado de defesa, nos termos legais. ---------------------------------- 

----- Relativamente ao assunto supra referido a Fiscalização Municipal, prestou a informação n.º 

78/FISC., datada de 31 de Março de 2010, do seguinte teor: ------------------------------------------------ 

-----“Cumpre-nos informar V.ª Ex.ª que, na deslocação ao local, estes Serviços verificaram que o acima 

identificado, já procedeu à limpeza dos resíduos colocados no local denominado Val-Pego, na localidade 

da Barragem do Vilar, freguesia de Vilar.” --------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 
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por convenientes”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que o arguido procedeu à limpeza do local, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 

51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ================================== 

131 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n. º 72/2009 ========= 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 01/2010, datada de 07 de Janeiro, último, do seguinte teor: -------------------

-- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara, que, ao arguido SIDÓNIO MARTINHO DE MENESES, 

residente no Lugar do Cruzeiro, n.º 2, localidade e freguesia de Alvite, Município de Moimenta da Beira, 

foi instaurado o processo de contra-ordenação supra referido por ter procedido a uma acção de 

mobilização de solos, com vista à plantação de eucaliptos, sem que para isso estivesse munido da 

respectiva licença, passada por esta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------ 

----- De harmonia com o disposto no art.º 50.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, alterado 

pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, que regula o Regime Geral das Contra-Ordenações, após ter 

sido instaurado o Processo de Contra-Ordenação supra referido, notificou-se o arguido para, 

comparecer na Câmara Municipal, Serviço de Contra-Ordenções, para alegar o que tiver por 

conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e constituir advogado de defesa, nos termos 

legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No caso sub judice, o arguido compareceu para prestar declarações no dia 16 de Julho, de 2009, 

alegando que, o prédio deveria ser rentabilizado já que estava com mato e pensou que não era 

necessário solicitar licença. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo ao Auto de Notícia de Contra-Ordenação n.º 78/09, a mobilização de solos foi efectuada 

no lugar denominado “Estante” freguesia de Alvite, Município de Moimenta da Beira. --------------------- 
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----- Em 18 de Dezembro de 2009, o arguido levantou a licença n.º 14/2009, para mobilização de solos 

para fins não agrícolas, no lugar denominado “Estante”, localizado na localidade e freguesia de Alvite, o 

qual segundo informação do Técnico Superior, Eduardo Carvalho Seixas, corresponde ao constante no 

Auto de Notícia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre este assunto, a alínea a), do art.º 1.º do Dec. Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, prevê que as 

acções de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas, carecem de licença 

emitida pelas Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o disposto no art.º 3, do Dec.Lei supra mencionado, a infracção ao disposto no n.º 1, do 

art.º 1.º, constitui contra-ordenação punível com coima no montante de 500,00 euros a 1.000,00 

euros, no caso de pessoa singular. Sendo pessoa colectiva a coima pode ir até ao valor máximo de 

15.000,00 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Acresce que, o n.º 2, do art.º 4.º do Dec.Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, refere que  a aplicação 

das coimas é da competência das Câmaras Municipais. ------------------------------------------------------ 

----- Pelo exposto, sou de parecer, s.m.o, que, o Processo de Contra-Ordenção supra mencionado seja 

submetido à reunião de Câmara para decisão”. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que o arguido mostrou boa fé e licenciou a mobilização 

de solos no local referido no Auto de Notícia, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 51º., do Decreto-Lei nº. 

433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 

de Setembro. ========================================================= 

132 – 150/168/400 – PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO n .º 54/2009 e n.º 

70/2009 ============================================================= 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 02/2010, datada de 07 de Janeiro, último, do seguinte teor: ------------------- 
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----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara, que, ao arguido VITOR MANUEL PEREIRA 

DIONÍSIO, residente na localidade e freguesia de Paço, Município de Moimenta da Beira, foram 

instaurados os processos de contra-ordenação supra referidos por ter procedido a uma acção de 

mobilização de solos, com vista à plantação de eucaliptos, sem que para isso estivesse munido da 

respectiva licença, passada por esta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------ 

----- De harmonia com o disposto no art.º 50.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, alterado 

pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, que regula o Regime Geral das Contra-Ordenações, após ter 

sido instaurado o Processo de Contra-Ordenação supra referido, notificou-se o arguido para, 

comparecer na Câmara Municipal, Serviço de Contra-Ordenções, para alegar o que tiver por 

conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e constituir advogado de defesa, nos termos 

legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No caso sub judice, o arguido compareceu para prestar declarações no dia 12 de Junho, de 2009, 

alegando que, o prédio deveria ser rentabilizado já que estava com ervas e silvas, por, actualmente não 

ser cultivado e pensou que não era necessário solicitar licença. --------------------------------------------- 

----- Em 21 de Outubro de 2009, notificou-se o arguido para, no prazo de 30 dias, proceder ao 

licenciamento da referida mobilização, em conformidade com os requisitos estabelecidos na legislação 

em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo ao Auto de Notícia de Contra-Ordenação n.º 47/09 e n.º 80/2009, a mobilização de solos 

foi efectuada no lugar denominado “Fojo” freguesia de Paço, Município de Moimenta da Beira. ----------- 

----- Em 18 de Dezembro de 2009, o arguido levantou a licença n.º 15/2009, para mobilização de solos 

para fins não agrícolas, no lugar denominado “Fojo”, localizado na localidade e freguesia de Paço, o qual 

segundo informação do Técnico Superior, Eduardo Carvalho Seixas, corresponde ao constante no Auto 

de Notícia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre este assunto, a alínea a), do art.º 1.º do Dec. Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, prevê que as 

acções de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas, carecem de licença 

emitida pelas Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o disposto no art.º 3, do Dec.Lei supra mencionado, a infracção ao disposto no n.º 1, do  
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art.º 1.º, constitui contra-ordenação punível com coima no montante de 500,00 euros a 1.000,00 

euros, no caso de pessoa singular. Sendo pessoa colectiva a coima pode ir até ao valor máximo de 

15.000,00 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Acresce que, o n.º 2, do art.º 4.º do Dec.Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, refere que  a aplicação 

das coimas é da competência das Câmaras Municipais. ------------------------------------------------------ 

----- Pelo exposto, sou de parecer, s.m.o, que, os Processos de Contra-Ordenção supra mencionados 

sejam submetidos à reunião de Câmara para decisão.” ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que o arguido mostrou boa fé e licenciou a mobilização 

de solos nos locais referidos nos Autos de Notícia, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 51º., do 

Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei 

nº. 244/95, de 14 de Setembro. =========================================== 

133 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n. º 68/2009 ========= 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 14/2010, datada de 09 de Março, último, do seguinte teor: -------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara, que, ao arguido ALFREDO GOMES DOS SANTOS, 

residente na Rua Dr. Manuel Ferreira Pinto, n.º 44, localidade de S. Martinho, freguesia de Peva, 

Município de Moimenta da Beira, foi instaurado o processo de contra-ordenação supra referido por ter 

procedido a acções de mobilização de solos, com vista à plantação de eucaliptos, sem que para isso 

estivesse munido da respectiva licença, passada por esta Câmara Municipal. ------------------------------ 

----- De harmonia com o disposto no art.º 50.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, alterado 

pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, que regula o Regime Geral das Contra-Ordenações, após ter 

sido instaurado o Processo de Contra-Ordenação supra referido, notificou-se o arguido para, 
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comparecer na Câmara Municipal, Serviço de Contra-Ordenções, para alegar o que tiver por 

conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e constituir advogado de defesa, nos termos 

legais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  No caso sub judice, o arguido compareceu para prestar declarações no dia 15 de Julho de 2009, 

alegando que, dirigiu-se à Câmara Municipal para solicitar licença para licenciar a mobilização de solos 

no local referido no Auto de Notícia, no entanto, foi informado que não estavam a emitir licença. 

Resolveu mobilizar o solo e fazer a plantação. --------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o Auto de Notícia de Contra-Ordenação n.º 75/09, a mobilização de solos foi efectuada 

no lugar denominado “Vale da Carreira”, freguesia de Peva, Município de Moimenta da Beira. ------------ 

----- No entanto, em 29 de Janeiro de 2010, o arguido levantou a licença n.º 01/2010, para mobilização 

de solos para fins não agrícolas, no lugar denominado “Moncões”, localizado na freguesia de Peva, o 

qual segundo informação do Técnico Superior, Eduardo Carvalho Seixas, corresponde ao constante no 

Auto de Notícia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre este assunto, a alínea a), do art.º 1.º do Dec. Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, prevê que as 

acções de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas, carecem de licença 

emitida pelas Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o disposto no art.º 3, do Dec.Lei supra mencionado, a infracção ao disposto no n.º 1, do 

art.º 1.º, constitui contra-ordenação punível com coima no montante de 500,00 euros a 1.000,00 

euros, no caso de pessoa singular. Sendo pessoa colectiva a coima pode ir até ao valor máximo de 

15.000,00 euros.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acresce que, o n.º 2, do art.º 4.º do Dec.Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, refere que a aplicação das 

coimas é da competência das Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, sou de parecer, s.m.o, que, o Processoo de Contra-Ordenção supra mencionado seja 

submetido à reunião de Câmara para decisão.”---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que o arguido mostrou boa fé e licenciou a mobilização 

de solos no local referido no Auto de Notícia, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 51º., do Decreto-Lei nº. 

433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 

de Setembro. ========================================================= 

134 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n. º 65/2009 ========= 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 28/2010, datada de 15 de Abril, último, do seguinte teor: ---------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara, que, ao arguido ANTÓNIO ALVES, residente na 

Travessa da Cruz, n.º 3, localidade de S. Martinho, freguesia de Peva, Município de Moimenta da Beira, 

foi instaurado o processo de contra-ordenação supra referido por ter procedido a acções de mobilização 

de solos, com vista à plantação de eucaliptos, sem que para isso estivesse munido da respectiva 

licença, passada por esta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

----- De harmonia com o disposto no art.º 50.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, alterado 

pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, que regula o Regime Geral das Contra-Ordenações, após ter 

sido instaurado o Processo de Contra-Ordenação supra referido, notificou-se o arguido para, 

comparecer na Câmara Municipal, Serviço de Contra-Ordenções, para alegar o que tiver por 

conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e constituir advogado de defesa, nos termos 

legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----  No caso sub judice, o arguido compareceu para prestar declarações no dia 02 de Julho de 2009, 

alegando que, desconhecia que tinha de solicitar licença para licenciar a mobilização de solos no local 

referido no Auto de Notícia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Segundo o Auto de Notícia de Contra-Ordenação n.º 69/09, a mobilização de solos foi efectuada 

nos lugares denominados “Mancões”; “Matinhos”; “Baçal”; “Moutouro” e “Porcal”, freguesia de Peva, 

Município de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- No entanto, em 15 de Abril de 2010, o arguido levantou a licença n.º 17/2009, para mobilização 

de solos para fins não agrícolas, nos lugares denominados “Baçal”; “Matinhos”; “Moncões”; “Montouro” 
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e “Procalvo”, localizados na freguesia de Peva, os quais segundo informação do Técnico Superior, 

Eduardo Carvalho Seixas, correspondem aos constantes no Auto de Notícia de Contra-Ordenação.-------  

----- Sobre este assunto, a alínea a), do art.º 1.º do Dec. Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, prevê que as 

acções de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas, carecem de licença 

emitida pelas Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o disposto no art.º 3, do Dec.Lei supra mencionado, a infracção ao disposto no n.º 1, do 

art.º 1.º, constitui contra-ordenação punível com coima no montante de 500,00 euros a 1.000,00 

euros, no caso de pessoa singular. Sendo pessoa colectiva a coima pode ir até ao valor máximo de 

15.000,00 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Acresce que, o n.º 2, do art.º 4.º do Dec.Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, refere que  a aplicação 

das coimas é da competência das Câmaras Municipais. ------------------------------------------------------ 

----- Pelo exposto, sou de parecer, s.m.o, que, o Processo de Contra-Ordenção supra mencionado seja 

submetido à reunião de Câmara para decisão.” --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que o arguido mostrou boa fé e licenciou a mobilização 

de solos no local referido no Auto de Notícia, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 51º., do Decreto-Lei nº. 

433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 

de Setembro. ========================================================= 

135 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n. º 39/2009 ========= 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 30/2009, datada de 17 de Dezembro de 2009, do seguinte teor: ------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara, que, ao arguido JÚLIO DE JESUS SARAMAGO, 

residente na Rua do Carril, localidade e freguesia de Peravelha, Município de Moimenta da Beira, foi 

instaurado o processo de contra-ordenação supra referido por ter procedido a acções de mobilização de 
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solos, com vista à plantação de eucaliptos, sem que para isso estivesse munido da respectiva licença, 

passada por esta Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------- 

----- De harmonia com o disposto no art.º 50.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, alterado 

pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, que regula o Regime Geral das Contra-Ordenações, após ter 

sido instaurado o Processo de Contra-Ordenação supra referido, notificou-se o arguido para, 

comparecer na Câmara Municipal, Serviço de Contra-Ordenções, para alegar o que tiver por 

conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e constituir advogado de defesa, nos termos 

legais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No caso sub judice, o arguido compareceu para prestar declarações no dia 22 de Abril, último, 

alegando que, o prédio não permite outro tipo de plantações e pensou que não era necessário solicitar 

licença. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em 27 de Abril, e em 16 de Outubro, último, notificou-se o arguido para, no prazo de 30 dias, 

proceder ao licenciamento da referida mobilização, em conformidade com os requisitos estabelecidos na 

legislação em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo ao Auto de Notícia de Contra-Ordenação n.º 25/09, a mobilização de solos foi efectuada 

no lugar denominado “Lameira de Cá” freguesia de Caria, Município de Moimenta da Beira. -------------- 

----- Em 29 de Outubro de 2009, o arguido levantou a licença n.º 11/2009, para mobilização de solos 

para fins não agrícolas, no lugar denominado “Lameira de Cá”, localizado na localidade de Granja do 

Paiva, freguesia de Caria, o qual segundo informação do Técnico Superior, Eduardo Carvalho Seixas, 

corresponde ao constante no Auto de Notícia.  ---------------------------------------------------------------- 

----- Sobre este assunto, a alínea a), do art.º 1.º do Dec. Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, prevê que as 

acções de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas, carecem de licença 

emitida pelas Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o disposto no art.º 3, do Dec.Lei supra mencionado, a infracção ao disposto no n.º 1, do 

art.º 1.º, constitui contra-ordenação punível com coima no montante de 500,00 euros a 1.000,00 

euros, no caso de pessoa singular. Sendo pessoa colectiva a coima pode ir até ao valor máximo de 

15.000,00 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Acresce que, o n.º 2, do art.º 4.º do Dec.Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, refere que  a aplicação 

das coimas é da competência das Câmaras Municipais. ------------------------------------------------------ 

----- Pelo exposto, sou de parecer, s.m.o, que, o Processo de Contra-Ordenção supra mencionado seja 

submetido à reunião de Câmara para decisão”. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que o arguido mostrou boa fé e licenciou a mobilização 

de solos no local referido no Auto de Notícia, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 51º., do Decreto-Lei nº. 

433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 

de Setembro. ========================================================= 

136 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n. º 73/2009 ========= 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 31/2009, datada de 22 de Dezembro de 2009, do seguinte teor: ------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara, que, ao arguido AMADEU PARENTE RIBEIRO, 

residente na Rua da Nasta, n.º 2, localidade de S. Martinho, freguesia de Peva, Município de Moimenta 

da Beira, foi instaurado o processo de contra-ordenação supra referido por ter procedido a acções de 

mobilização de solos, com vista à plantação de eucaliptos, sem que para isso estivesse munido da 

respectiva licença, passada por esta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------ 

----- De harmonia com o disposto no art.º 50.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, alterado 

pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, que regula o Regime Geral das Contra-Ordenações, após ter 

sido instaurado o Processo de Contra-Ordenação supra referido, notificou-se o arguido para, 

comparecer na Câmara Municipal, Serviço de Contra-Ordenções, para alegar o que tiver por 

conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e constituir advogado de defesa, nos termos 

legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No caso sub judice, o arguido compareceu para prestar declarações no dia 07 de Agosto, último, 
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alegando que, o prédio não permite outro tipo de plantações e pensou que não era necessário solicitar 

licença. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em 31 de Outubro, último, notificou-se o arguido para, no prazo de 30 dias, proceder ao 

licenciamento da referida mobilização, em conformidade com os requisitos estabelecidos na legislação 

em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo ao Auto de Notícia de Contra-Ordenação n.º 81/09, a mobilização de solos foi efectuada 

no lugar denominado “Vale da Carreira” freguesia de Peva, Município de Moimenta da Beira. ------------- 

----- Em 18 de Dezembro de 2009, o arguido levantou a licença n.º 12/2009, para mobilização de solos 

para fins não agrícolas, de entre outros, no lugar denominado “Vale da Carreira”, localizado na 

localidade de S. Martinho, freguesia de Peva, o qual segundo informação do Técnico Superior, Eduardo 

Carvalho Seixas, corresponde ao constante no Auto de Notícia. --------------------------------------------- 

----- Sobre este assunto, a alínea a), do art.º 1.º do Dec. Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, prevê que as 

acções de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas, carecem de licença 

emitida pelas Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o disposto no art.º 3, do Dec.Lei supra mencionado, a infracção ao disposto no n.º 1, do 

art.º 1.º, constitui contra-ordenação punível com coima no montante de 500,00 euros a 1.000,00 

euros, no caso de pessoa singular. Sendo pessoa colectiva a coima pode ir até ao valor máximo de 

15.000,00 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Acresce que, o n.º 2, do art.º 4.º, do Dec.Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, refere que a aplicação 

das coimas é da competência das Câmaras Municipais. ------------------------------------------------------ 

----- Pelo exposto, sou de parecer, s.m.o, que, o Processo de Contra-Ordenção supra mencionado seja 

submetido à reunião de Câmara para decisão.” --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que o arguido mostrou boa fé e licenciou a mobilização 

de solos no local referido no Auto de Notícia, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 51º., do Decreto-Lei nº. 

433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 
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de Setembro. ========================================================= 

137 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO n. º 30/2007 ========= 

============ Oriundo do Sector de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 18/2010, datada de 09 de Março, último, do seguinte teor: -------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º Fernando Araújo Xavier Neves, na 

qualidade de explorador do Estabelecimento de Bebidas, sito na Av.ª 25 de Abril, no Edifício Tamariz, 

na Vila e Município de Moimenta da Beira, foi instaurado o processo de contra-ordenação n.º 30/2007, 

por possuir o citado estabelecimento aberto ao público e em funcionamento, sem que para isso 

estivesse munido do respectivo alvará de licença de utilização, passado pela Câmara Municipal. --------- 

-----Mais se informa que, o arguido, após ter sido notificado para prestar declarações, alegou que deu 

entrada, na Câmara Municipal, do projecto de licenciamento, estando a aguardar que o mesmo seja 

aprovado para poder levantar a respectiva licença de utilização. -------------------------------------------- 

----- Após consulta nos Serviços de DPOM, verifiquei que em nome do arguido não existe nenhum 

processo de licenciamento do referido estabelecimento. ----------------------------------------------------- 

----- Em 03 de Março de 2010, a Fiscalização Municipal emitiu a Informação n.º 50/FISC., do seguinte 

teor: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----“ Cumpre-nos informar V.ª Ex.ª que, na deslocação ao local, estes Serviços verificaram que o 

estabelecimento de bebidas, sito no lugar acima referido, encontra-se encerrado”. ------------------------ 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no art.º 41.º, do Decreto-Lei n.º 168/97, de 04 de 

Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 57/2002, de 11 de Março, o qual refere que compete à Câmara 

Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Decreto-Lei supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que o arguido encerrou o referido estabelecimento, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no 
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artigo 51º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada 

pelo Decreto-Lei nº. 244/95, de 14 de Setembro. ============================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

 “Secção de Contabilidade” 

138 – 210/207/000 – ISPV – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCA ÇÃO DE VISEU – 

Concurso Mentes Brilhantes 2010 – Pedido de apoio f inanceiro  =============== 

========== Oriundo da ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU, presente à 

reunião um ofício sem número e sem data, solicitando a atribuição de apoio financeiro 

para a realização do “Concurso Mentes Brilhantes”, destinado aos alunos dos 1º. e 2º. 

Ciclos, do Distrito de Viseu, que irá decorrer no corrente mês de Maio. ----------------------- 

----- 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 04/040301, onde, em 10 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 500,00 (quinhentos euros), tendo sido feita a nota de 

cabimento com o n.º 628, no valor de € 100,00 (cem euros)”.----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, associar-se a esta iniciativa, 

atribuindo uma comparticipação de € 100,00 (cem euros), destinada a patrocinar um dos 

primeiros prémios deste concurso. ======================================== 

139 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 13, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 354.526,10 (trezentos 
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e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis euros e dez cêntimos), assim 

discriminado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      a) Dotações Orçamentais…………….. €  258.135,87  

                                      b) Dotações não Orçamentais ...........  €    96.390,23 

                                                                              TOTAL .......  €  354.526,10 

03.03 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUN ICÍPIO 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

140 - 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 actas 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 redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

seguir se identificam, ”PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS, COM 

CONDICIONANTES”,  “PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO”,  “PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA INDEFERIDO”, “PROJECTOS  DE ARQUITECTURA 

INDEFERIDOS”,  “PROJECTOS  DE ARQUITECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTO DE 

ARQUITECTURA E PROJECTO DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES DEFERIDO 

COM CONDICIONANTES”, “PROJECTOS DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES 

DEFERIDOS”, “INSTALAÇÃO DE ARMAZENAGEM DE GPL DEFERIDO”,  que, no 

âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do 
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Senhor Presidente, datado de 04 de Novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor 

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

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS, COM CONDICIONANTES:  ================ 

----- LUCIANO FERREIRA FRANCO, para construção de um muro de vedação com 4m, 

que pretende levar a efeito na Av. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 80.10, devendo ser respeitado o disposto no artigo 72º., do 

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município de Moimenta 

da Beira; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- PAULO ALEXANDRE DE JESUS MARQUES, para ocupação da via pública com 

andaimes, numa área de 3 m2, no lugar denominado Queimadas, na Freguesia de Vilar, 

a que se refere o Proc.º n.º 83.10, devendo salvaguardar a normal circulação dos peões 

e viaturas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- LILIANA ISABEL CENTEIO OLIVEIRA, para ocupação da via pública com 

andaimes, numa área de 10 m2, na Rua de Baixo, na localidade de Paraduça, Freguesia 

de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 85.10, devendo salvaguardar a normal circulação 

dos peões e viaturas; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- EDUARDO LEITÃO, para ocupação da via pública com materiais e andaimes, numa 

área de 30 m2, na Rua da Quintã, Freguesia de Nagosa, a que se refere o Proc.º n.º 

86.10, devendo salvaguardar a normal circulação dos peões e viaturas; ---------------------- 

----- VICTOR ANTÓNIO RODRIGUES FERREIRA, para construção de arrumos 

agrícolas com 40m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado Lagarteira, na 
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Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 87.10, desde que a construção seja 

implantada no limite tardoz da parcela de terreno, não possuindo abertura para os 

vizinhos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ FÉLIX MENDES, para ocupação da via pública numa área de 8 m2, para 

isolamento de uma parede, no Largo de Santo António, Freguesia de Sarzedo, a que se 

refere o Proc.º n.º 90.10, devendo salvaguardar a normal circulação dos peões e 

viaturas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO DE JESUS PINTO, para construção de um muro de vedação com 60m, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Poideira, na Freguesia de Paradinha, a 

que se refere o Proc.º n.º 92.10, devendo ser respeitado o disposto no artigo 72º., do 

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município de Moimenta 

da Beira; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ LUÍS DOS SANTOS, para construção de arrumos agrícolas com 50m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Rebolal, na localidade de Toitam, Freguesia 

de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 93.10, desde que a construção seja 

implantada no limite tardoz da parcela de terreno, não possuindo abertura para os 

vizinhos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- RUI MANUEL DE JESUS SOARES, para construção de um muro de vedação com 

65m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Chão de Fora, na Freguesia de 

Vila da Rua, a que se refere o Proc.º n.º 94.10, devendo ser respeitado o disposto no 

artigo 72º., do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município 
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de Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- FRANCISCO FERNANDES REDE, para alteração de uso de uma fracção de loja 

comercial para habitação de tipologia do tipo T2, sita no lugar denominado Covas do 

Barro, Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 6.10.-------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA INDEFERIDO:  =========================== 

----- ANTÓNIO MANUEL FERREIRA GOMES, para construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Lumiosas, Freguesia de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 4.10.------------------------------------------------ 

PROJECTOS  DE ARQUITECTURA INDEFERIDOS:  ========================== 

----- ADELINO JUBILADO BELARDO BOTELHO, para construção de um edifício 

destinado a arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

Benjoca, na Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 213.09;------------------------- 

----- MÁRIO DOS SANTOS TORRES, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Seixalinho, na Freguesia de Peva, a que se 

refere o Proc.º n.º 22.10.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- CRISTOPHER PHILIPPE MARTINS, para reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Lameira do Ouro, na Freguesia de Peva, 

a que se refere o Proc.º n.º 220.09; ----------------------------------------------------------------------- 

----- NUNO JOSÉ DE JESUS LOPES, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 
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sita na Rua da Palmeira, na localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos, a 

que se refere o Proc.º n.º 19.10; --------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO JOSÉ DE JESUS FERREIRA, para ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita no Largo da Igreja, na Freguesia de Segões, a que se refere o Proc.º n.º 

46.10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA E PROJECTO DE ENGENHARIA D E 

ESPECIALIDADES DEFERIDO, COM CONDICIONANTES : ===================== 

----- MORGADO & IRMÃO, LDA, para construção de uma oficina, CAE 45 200, de 

manutenção e reparação de veículos automóveis, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado Verdeal, na Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 111.08, 

devendo em obra ser retirado a base de duche colocada na instalação sanitária, 

localizada no piso do rés-do-chão. ------------------------------------------------------------------------ 

PROJECTOS DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADE DEFERIDOS:  ============= 

----- MANUEL NINA TEXEIRA GOMES, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Travessa, na Freguesia de Castelo, a 

que se refere o Proc.º n.º 83.09; --------------------------------------------------------------------------- 

----- LUÍS MIGUEL SALGUEIRO RODRIGUES, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Abrunhais, Freguesia de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 217.09. -------------------------------------------- 

INSTALAÇÃO DE ARMAZENAGEM GPL DEFERIDO:  ========================= 

----- REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A., para alteração da localização e aumento da 
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capacidade de uma instalação de armazenagem de gases de petróleo (GPL) – 

capacidade total 8,63 m3, sito no Bairro do Aguiar, nesta Vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º 72.10. --------------------------------------------------------------------------- 

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

141 – 360/338/159.06 – OBRAS PARTICULARES – Project o de Arquitectura –  

Alterações  ========================================================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu solicitar os elementos em falta à 

Senhora CÉLIA CRISTINA PASCOAL DE ALMEIDA ROCHA, relativamente à alteração 

de uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Prazo, Freguesia de Rua, 

presente à reunião os elementos solicitados, e requerendo o deferimento da pretensão. - 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 101-

RJ/DPOM/2010, datada de 05 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, 

emite parecer favorável à pretensão, dado conta que as alterações só se reflectiram ao 

nível do projecto de arquitectura. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

13 de Novembro de 2009, aprovar o projecto de alterações. ===================== 
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142 – 360/338/154.08 – OBRAS PARTICULARES – Project o de Engenharia de 

Especialidades – Construção de anexos ================================== 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu proceder à audiência do Senhor 

AMÂNDIO GONÇALVES DOS SANTOS, relativamente à construção de anexos que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Carril, na Freguesia de Alvite, presente à 

reunião o referido processo, acompanhado dos elementos solicitados, e requerendo o 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 94-

RJ/DPOM/2010, datada de 27 de Abril, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

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

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

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

13 de Novembro de 2009, aprovar o projecto de engenharia de especialidades e emitir a 

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

143 – 360/338/117.09 – OBRAS PARTICULARES – Project o de Engenharia de 

Especialidades – Construção de um muro de vedação ======================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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13 de Janeiro, último, exarada a folhas 200, ponto 191, do livro de actas 139, em que foi 

deliberado aprovar o projecto de arquitectura, apresentado pelo Senhor AMADEU 

RIBEIRO FERREIRA, para construção de um muro de vedação, que pretende levar a 

efeito no Bairro Novo, Freguesia de Castelo, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado do projecto de engenharia de especialidades, e requerendo o deferimento 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 104-

RJ/DPOM/2010, datada de 07 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, 

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

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

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

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

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

13 de Novembro de 2009, aprovar o projecto de engenharia de especialidades e emitir a 

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL  

“Instrução”  

144 - 710/714/700 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIME NTA DA BEIRA –  

Cursos Profissionais, nível 3 – Técnico de Turismo e Técnico de Comércio -   

Parecer favorável – Ratificação  ========================================= 
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========== Oriundo do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, presente à 

reunião o ofício com o número 384, datado de 26 de Abril, último, solicitando parecer 

relativamente aos cursos que pretende candidatar, para desenvolver no próximo ano 

lectivo de 2010/2011, tendo sido já emitido parecer favorável: -----------------------------------  

-----  “Técnico de Turismo: Saída Profissional – Técnico de Turismo”; -------------------------- 

----- “Técnico de Comércio: Saída Profissional –Técnico Comercial”. --------------------------- 

----- O assunto obteve o seguinte Despacho do Senhor Presidente da Câmara: -------------

------ “À reunião de Câmara para ratificação”. ------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido parecer. === 

145 - 710/714/700 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIME NTA DA BEIRA –  

Cursos de Educação e Formação (CEF), nível II, tipo  2 e 3 -  Instalação e Reparação 

de Computadores e Apoio Familiar e à Comunidade – P arecer favorável –  

Ratificação  ========================================================== 

========== Oriundo do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, presente à 

reunião o ofício com o número 385, datado de 26 de Abril, último, solicitando parecer 

relativamente aos cursos que pretende candidatar, para desenvolver no próximo ano 

lectivo de 2010/2011, tendo sido já emitido parecer favorável: ------------------------------------ 

----- “Instalação e Reparação de Computadores: Saída Profissional – Instalador/a de 

Computadores”; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Apoio Familiar e à Comunidade - Saída Profissional – Assistente Familiar e de 

Apoio à Comunidade”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O assunto obteve o seguinte Despacho do Senhor Presidente da Câmara: -------------

------ “À reunião de Câmara para ratificação”. ------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido parecer. === 

146 - 710/714/700 – EFOREBEIRAS - ESCOLA PROFISSION AL DE MOIMENTA DA 

BEIRA  – Cursos Profissionais, nível 2 e 3 -  Curso  de Operador de Jardinagem; 

Curso Técnico de Restauração; Variantes Cozinha/Pas telaria e Restaurante/Bar; 

Curso Técnico de Design – Parecer favorável – Ratif icação  =================== 

==========  Oriundo da EFOREBEIRAS - Escola Profissional de Moimenta da Beira, 

presente à reunião o ofício com o número 91/10, datado de 28 de Abril, último, 

solicitando parecer relativamente aos cursos que pretende candidatar, para desenvolver 

no próximo ano lectivo de 2010/2011, tendo sido já emitido parecer favorável: -------------- 

-----Cursos Profissionais, nível 3, certificação de 12º. Ano e diploma profissional: ----------- 

----- “Curso Técnico de Restauração; Variantes Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar”; -- 

----- “Curso Técnico de Design”; ---------------------------------------------------------------------------

------ Curso de Educação e formação, nível 2, certificação de 9º. Ano e diploma 

profissional: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Curso de Operador de Jardinagem”; -------------------------------------------------------------- 

----- O assunto obteve o seguinte Despacho do Senhor Presidente da Câmara: -------------

------ “À reunião de Câmara para ratificação”. ------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido parecer. === 

147 – 710/714/700 - INSTRUÇÃO – Substituição de um representante do Município 
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no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Moim enta da Beira  ========== 

========== O Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, solicitou verbalmente a 

substituição no Conselho Geral, do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, 

cargo para o qual havia sido indicado em reunião ordinária, realizada em 13 de 

Novembro de 2009, exarada a folhas 134, ponto 134, do livro de actas 139, tendo-se 

imediatamente ausentado da sala, por estar impedido de participar na votação, nos 

termos da alínea a), do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado 

com o n.º 6, do art.º 90.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. =================== 

DELIBERAÇÃO : Tendo em conta as razões aduzidas pelo referido Vereador, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, autorizar a sua substituição, no Conselho Geral, pelo 

Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, nos termos do disposto no nº. 3, 

do artigo 14º., do Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de Abril. ======================= 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, 

regressou à reunião. ===================================================  

148 - 720/725/000 – CPCJ - COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE  CRIANÇAS E JOVENS 

EM PERIGO – Apoio Técnico de Funcionamento  ============================ 

========== Presente à reunião uma Informação da Chefe da DIVISÃO DE ACÇÃO 

SOCIAL E CULTURAL, nº. 40/DASC/2010, datada de 07 de Maio, último, com o 

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

----- “A cessação em 30 de Abril do contrato de prestação de serviço com a técnica de serviço social, 
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que se encontrava a prestar apoio à Comissão de Protecção torna impossível a já difícil colaboração 

técnica nesta área de intervenção. -----------------------------------------------------------------------------

----- De acordo com o estabelecido no artigo 16.º da Lei n.º 147/99 de 1 de Setembro – Lei de 

protecção de crianças e jovens em perigo, compete aos Municípios assegurar o funcionamento logístico 

das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens - CPCJ.----------------------------------------------------

----- No que se refere ao Município de Moimenta da Beira, este assegurou até ao momento que a CPCJ 

funcionasse em instalações próprias, disponibilizando os necessários equipamentos informáticos e tendo 

adquirido uma viatura que se encontra a título prioritário ao serviço da mesma. --------------------------- 

----- Relativamente ao apoio técnico prestado para o seu funcionamento, este tem sido assegurado até 

esta data por dois Técnicos Cooptados (Serviço Social), que efectuam o acompanhamento de processos 

de crianças e jovens, de acordo com o previsto na alínea m) do Art. 17.º da mencionada Lei n.º 147/99 

de 1 de Setembro que refere na composição das CPCJ, a integração de “Os técnicos que venham a ser 

cooptados pela comissão, com formação, designadamente, em serviço social, psicologia, saúde ou 

direito, ou cidadãos com especial interesse pelos problemas da infância e juventude”. -------------------- 

----- O número de processos que se encontram actualmente em acompanhamento pelos técnicos 

coopetados a este município é de 25, num total de 69, representando 36% do total. --------------------- 

----- São também estes técnicos que têm assegurado as diligências efectuadas em intervenções em 

situações de perigo e de emergência, assim como as que decorrem de acompanhamento de menores 

para institucionalização. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Da mesma forma têm assegurado o funcionamento logístico da Comissão de Protecção, para que 

funcione a tempo inteiro e mesmo no período de 24 horas, dado ser disponibilizado contacto telefónico 

permanentemente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelos motivos expostos e dada a situação na Comissão de Protecção, decorrente da cessação do 

contrato com a técnica, em que o trabalho a efectuar ficará somente sobre a responsabilidade da 

signatária, tendo de o acumular às restantes atribuições que lhe são inerentes, não sendo possível dar a 

resposta adequada e célere que o trabalho com menores exige, solicita-se a devida ponderação na 
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provisão de um lugar técnico na mesma”. --------------------------------------------------------------------- 

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

contratação de um técnico, Assistente Social, com vista à referida prestação de serviços, 

na modalidade de avença, nos termos previstos no artigo 35º., da Lei nº. 12-A/2008, de 

27 de Fevereiro, conjugada com o artigo 6º., do Decreto-Lei nº. 209/2009, de 3 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 3-B/2010, de 28 de Abril – Orçamento de 

Estado para 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade: -----------------------------------------------

----- 1. Autorizar que a referida contratação se faça directamente por ajuste directo, nos 

termos e para efeitos do disposto nos artigos 112º. e 113º., do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de Janeiro; ----------------------------

----- 2. Que o respectivo contrato de avença tenha a duração de seis meses, renovável 

por idênticos períodos, enquanto se pondera o reconhecimento da necessidade de 

ocupação do referido posto de trabalho, com recurso à constituição de uma relação 

jurídica de emprego público por tempo determinado; ------------------------------------------------ 

----- 3. Que o valor mensal da avença seja equivalente à remuneração legalmente fixada 

para a categoria de técnico superior, correspondente à 2ª. posição, nível 15, da tabela 

remuneratória única.  =================================================== 

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

de Setembro, a qual vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

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

 

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

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

eram 10H40. ========================================================= 

O VICE-PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


