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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SEIS DE OUTUBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DOZE =============================================    

ATA N.º 23/12 

========== Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, 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, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, 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, JORGE DE JESUS COSTA, 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  

“Gabinete Jurídico, Contencioso e Execuções Fiscais ” 

141 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA ORDENAÇAO N. º 44/2012 ========= 

========== Oriunda do Serviço de Contra Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 16/2012, datada de 10 do corrente mês, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela faz parte integrante, na qual refere que foi instaurado um 

processo de contra ordenação por terem sido depositados, em local não destinado para 

o efeito, resíduos sólidos urbanos no lugar do Outeiro, freguesia de Passô. ------------------ 

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

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

51.º, do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, com a nova redação dada pelo 

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

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Taxas e Licenças” 

142 – 110/105/000 – LIMITES ENTRE A JUNTA DE FREGUE SIA DE LEOMIL E A 
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JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA – Códigos P ostais  =========== 

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

12 do corrente mês, exarada a folhas 151, ponto 121, deste livro de atas, presente 

novamente à reunião o ofício da Junta de Freguesia de Leomil, nº. 138/12, datado de 23 

de agosto, último, solicitando que a Câmara Municipal informe os serviços dos CTT de 

que na Freguesia de S. João Batista, de Moimenta da Beira, não é conhecido qualquer 

local designado por “Quinta da Ribeira”, sendo que, qualquer referência a esta 

designação, se refere a um local dentro dos limites da Freguesia de Leomil, ao qual 

deverá ser atribuído o respetivo código postal. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Dada a ausência de um dos Vereadores da Coligação PPD/PSD – 

CDS/PP, a Câmara deliberou, por unanimidade, que este assunto seja novamente 

agendado para a próxima reunião, a realizar no dia 09 de novembro. =============== 

143 – 110/500/000 – REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL – REORGANIZAÇÃO 

TERRITORIAL AUTÁRQUICA – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PRO NÚNCIA – 

Comunicação de deliberação  =========================================== 

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

26 de setembro, último, exarada a folhas 132, ponto 113, deste livro de atas, em que foi 

deliberado enviar à Assembleia Municipal o parecer emitido no âmbito do assunto em 

epígrafe, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 68, datado de 28 de 

setembro, último, a acompanhar a pronúncia aprovada por este órgão deliberativo, nos 

termos e para efeitos do artigo 11.º, da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio. -----------------------    
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

144 – 150/167/400 – ABERTURA E FUNCIONAMENTO DE EST ABELECIMENTOS –  

Turnos de Farmácias para o ano de 2012  ================================== 

========== Oriundo do Ministério da Saúde – Administração Regional de Saúde do 

Norte, I.P., presente à reunião um “e-mail”, datado de 16 do corrente mês, através do 

qual remete a escala de turnos de serviço das farmácias no Município de Moimenta da 

Beira, para emissão do respetivo parecer, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, 

do artigo 3.º, da Portaria n.º 31-A/2011, de 11 de janeiro. ------------------------------------------ 

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

relativamente à escala de turnos apresentada. ================================ 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Secção de Contabilidade” 

145 – 210/200/200 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS – Taxa a aplicar em 2013 – Comunicação de d eliberação  ============== 

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

26 de setembro, último, exarada a folhas 136, ponto 115, deste livro de atas, em que foi 

deliberado propor a fixação da taxa de 0,8 para os prédios urbanos não avaliados, e 0,4 

para os prédios urbanos avaliados, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal 

n.º 69, datado de 28 de setembro, último, informando que, em sua sessão ordinária 

realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar as taxas do IMI – Imposto Municipal 

Sobre Imóveis, nos exatos termos aprovados pela Câmara Municipal. ------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

146 – 210/200/200 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS –  

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – Taxa a aplicar em 20 13 – Comunicação de 

deliberação  ========================================================= 

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

26 de setembro, último, exarada a folhas 135, ponto 114, deste livro de atas, em que foi 

deliberado manter a participação variável de 5% no IRS em 2013, presente à reunião o 

ofício da Assembleia Municipal n.º 71, datado de 28 de setembro, último, informando 

que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar a referida 

taxa, nos exatos termos apresentados pela Câmara Municipal. ---------------------------------- 

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

147 – 210/200/400 – TMDP – TAXA MUNICIPAL DE DIREIT OS DE PASSAGEM – 

Taxa a aplicar no ano de 2013  =========================================== 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 20/DEF/PF, datada de 17 do corrente mês, com o seguinte 

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

----- “O preceituado na Lei n.º 5/2004 de 10 de fevereiro “Lei das Comunicações Eletrónicas” e o 

Regulamento 38/2004 de 29 de setembro criou e implementou os procedimentos em relação à Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O artigo 106 da Lei n.º 5/2004, n.º 2 refere o seguinte; Alínea a) a TMDP é determinada com base 

na aplicação de um percentual sobre cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços 

de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo para todos os clientes finais do 
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correspondente município; Alínea b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente 

por cada município até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência, e 

não pode ultrapassar os 0,25%. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, de acordo com o estipulado na alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei 169/99 de 18 de 

setembro compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o percentual até 0,25%, pelo que cabe a 

digníssima Câmara Municipal propor a definição das taxas a aplicar para o ano de 2013.” ---------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar a referida taxa municipal 

de direitos de passagem em 0,25 %, no ano de 2013, devendo este assunto ser 

submetido à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto na alínea e), 

do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ==================== 

148 – 210/201/000 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL – DERRAMA – Comunicação de 

deliberação  ========================================================= 

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

26 de setembro, último, exarada a folhas 138, ponto 116, deste livro de atas, em que foi 

deliberado aprovar a proposta de lançamento de derrama sobre o lucro tributável sujeito 

e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC), no limite 

máximo de 1,5%, nos termos previstos no artigo 14.º, da Lei das Finanças Locais, e que, 

para os sujeitos passivos com um volume de negócios que no ano anterior não 

ultrapasse os € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), a referida taxa máxima da 

derrama seja fixada em 0,75%, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 

70, datado de 28 de setembro, último, informando que, em sua sessão ordinária, 

realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar o lançamento de derrama nos exatos 
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termos aprovados pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------- 

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

149 – 210/202/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PROGRAMA  DE APOIO À 

ECONOMIA LOCAL – Plano de Ajustamento Financeiro – Aprovação –  

Comunicação de deliberação  =========================================== 

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

26 de setembro, último, exarada a folhas 140, ponto 117, deste livro de atas, em que foi 

deliberado aprovar a adesão ao Programa de Apoio à Economia Local, nos exatos 

termos e condições apresentadas, aprovando o respetivo Plano de Ajustamento 

Financeiro e o documento anexo com explicação sucinta dos impactos de cada medida, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 67, datado de 28 de setembro, 

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

autorizar a adesão deste Município ao Programa de Apoio à Economia Local, nos exatos 

termos e condições apresentadas, aprovando o respetivo Plano de Ajustamento 

Financeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

150 – 210/202/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PROGRAMA  DE APOIO À 

ECONOMIA LOCAL – Plano de Ajustamento Financeiro – Proposta de contratação 

de um empréstimo de médio e longo prazo, até ao mon tante de € 2.473.583,66, a 

celebrar entre o Município de Moimenta da Beira e o  Estado, através da DGTF –  

Aprovação – Comunicação de deliberação  ================================ 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

26 de setembro, último, exarada a folhas 146, ponto 118, deste livro de atas, em que foi 

deliberado aprovar a proposta de contratação de um empréstimo de médio e longo 

prazo, pelo período de vinte anos, até ao montante de € 2.473.583,66, a celebrar entre o 

Município de Moimenta da Beira e o Estado, através da Direção Geral do Tesouro e das 

Finanças, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 66, datado de 28 de 

setembro, último, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, foi 

deliberado aprovar a proposta supra mencionada, com o objetivo de proceder à 

regularização das dívidas dos Municípios a fornecedores, vencidas há mais de noventa 

dias, com referência a trinta e um de março de dois mil e doze. ---------------------------------- 

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

151 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO –  “Associação de Promoção Social Gente da Nave”  – 

Candidatura para a época desportiva 2012/2013 – Atr ibuição de apoio financeiro  = 

========== Oriunda da associação referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro para a época desportiva 2012/2013, 

onde apresenta um orçamento no valor de € 46.860,00 (quarenta e seis mil oitocentos e 

sessenta euros) e solicita uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, no 

montante de € 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos 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 
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parecer favorável, considerando que a candidatura está devidamente instruída nos 

termos regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. ------------------------------------- 

----- 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 23 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 100.378,08 (cem mil trezentos e setenta e oito euros e 

oito cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo 2.5.2., código 

03 e n.º 43/2011, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 50.300,00 (cinquenta mil e 

trezentos euros), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 1667 no montante de € 6.750,00 (seis 

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

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Associação 

um apoio financeiro global no montante global de € 17.500,00 (dezassete mil e 

quinhentos euros), correspondente à atribuição de 3.500 pontos. -------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, atribuir por conta do orçamento do 

presente ano, o valor de 7.000,00 (sete mil euros), por se considerar este valor 

necessário para o ano económico em curso, correspondente a quatro prestações dos 

meses de setembro a dezembro, inclusive, devendo este assunto ser submetido 

novamente à Câmara Municipal, na primeira reunião a realizar no mês de janeiro de 

2013, para que, no âmbito do orçamento desse ano, seja aprovada a atribuição do valor 

remanescente. ======================================================= 

152 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 
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ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Escola Prática de Andebol de Moimenta  da Beira”  

– Candidatura para a época desportiva 2012/2013 – A tribuição de apoio financeiro   

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro, onde apresenta um orçamento no valor 

de € 95.175,00 (noventa e cinco mil cento e setenta e cinco euros), para a época 

desportiva 2012/2013, e solicita uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, 

no montante de € 81.023,00 (oitenta e um mil e vinte e três 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 

parecer favorável, considerando que a candidatura está devidamente instruída nos 

termos regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. ------------------------------------- 

----- 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 23 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 76.278,08 (setenta e seis mil duzentos e setenta e oito 

euros e oito cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo 2.5.2., 

código 03 e n.º 43/2011, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 26.200,00 (vinte e 

seis mil e duzentos euros), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 1670 no montante de € 

15.850,00 (quinze mil oitocentos e cinquenta euros).” ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Associação 

um apoio financeiro global no montante global de € 40.000,00 (quarenta mil euros), 
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correspondente à atribuição de 8.000 pontos. ---------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, atribuir por conta do orçamento do 

presente ano, o valor de 16.000,00 (dezasseis mil euros), por se considerar este valor 

necessário para o ano económico em curso, correspondente a quatro prestações dos 

meses de setembro a dezembro, inclusive, devendo este assunto ser submetido 

novamente à Câmara Municipal, na primeira reunião a realizar no mês de janeiro de 

2013, para que, no âmbito do orçamento desse ano, seja aprovada a atribuição do valor 

remanescente. ======================================================= 

153 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “ Clube Desportivo de Leomil” – Candidatura para a 

época desportiva 2012 / 2013 – Atribuição de apoio financeiro  ================ 

========== Oriunda do clube referenciado em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro para a época desportiva 2012/2013, 

onde apresenta um orçamento no valor de € 33.000,00 (trinta e três mil euros) e solicita 

uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, no montante de € 10.000,00 (dez 

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 

parecer favorável, considerando que a candidatura está devidamente instruída nos 

termos regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. -------------------------------------

------ 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, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 23 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 109.378,08 (cento e nove mil trezentos e setenta e oito 

euros e oito cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo 2.5.2., 

código 03 e n.º 43/2011, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 59.300,00 (cinquenta 

e nove mil e trezentos euros), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 1665 no montante de € 

6.000,00 (seis mil euros).” ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Associação 

um apoio financeiro global no montante global de € 7.000,00 (sete mil euros), 

correspondente à atribuição de 1.400 pontos. ---------------------------------------------------------

---- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, atribuir por conta do orçamento do 

presente ano, o valor de 2.800,00 (dois mil e oitocentos euros), por se considerar este 

valor necessário para o ano económico em curso, correspondente a quatro prestações 

dos meses de setembro a dezembro, inclusive, devendo este assunto ser submetido 

novamente à Câmara Municipal, na primeira reunião a realizar no mês de janeiro de 

2013, para que, no âmbito do orçamento desse ano, seja aprovada a atribuição do valor 

remanescente. ======================================================= 

154 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO –  “Centro Social e Cultural de Sever”  – Candidatura 

para a época desportiva de 2012/2013 – Atribuição d e apoio financeiro  ========= 

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



 F lF lF lF l.182 
____________ 

 

____________ 

2012.10.26 
L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5     

                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 

                                                                   
 
candidatura para atribuição de apoio financeiro, onde apresenta um orçamento no valor 

de € 57.723,00 (cinquenta e sete mil setecentos e vinte e três euros), para a época 

desportiva 2012/2013, e solicita uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, 

no montante de € 30.000,00 (trinta 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 

parecer no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar financeiramente 

esta coletividade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 23 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 93.628,08 (noventa e três mil seiscentos e vinte e oito 

euros e oito cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo 2.5.2., 

código 03 e n.º 43/2011, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 43.550,00 (quarenta e 

três mil quinhentos e cinquenta euros), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 1668 no montante 

de € 6.500,00 (seis mil e quinhentos euros).” ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Associação 

um apoio financeiro global no montante global de € 11.750,00 (onze mil, setecentos e 

cinquenta euros), correspondente à atribuição de 2.350 pontos. ---------------------------------

------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, atribuir por conta do orçamento do 

presente ano, o valor de 4.700,00 (quatro mil e setecentos euros), por se considerar este 
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valor necessário para o ano económico em curso, correspondente a quatro prestações 

dos meses de setembro a dezembro, inclusive, devendo este assunto ser submetido 

novamente à Câmara Municipal, na primeira reunião a realizar no mês de janeiro de 

2013, para que, no âmbito do orçamento desse ano, seja aprovada a atribuição do valor 

remanescente. ======================================================= 

155 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO –  “Casa do Benfica do Concelho de Moimenta da 

Beira”  – Candidatura para a época desportiva de 2012/2013  – Atribuição de apoio 

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

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro, onde apresenta um orçamento no valor 

de € 17.290,00 (dezassete mil duzentos e noventa euros), para a época desportiva 

2012/2013, e solicita uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, no 

montante de € 8.500,00 (oito mil e quinhentos 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 

parecer no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar financeiramente 

esta coletividade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 23 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 103.378,08 (cento e três mil trezentos e setenta e oito 

euros e oito cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo 2.5.2., 

código 03 e n.º 43/2011, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 53.300,00 (cinquenta 

e três mil e trezentos euros), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 1666 no montante de € 

3.000,00 (três mil euros).” ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Associação 

um apoio financeiro global no montante global de € 8.500,00 (oito mil e quinhentos 

euros), correspondente à atribuição de 1.700 pontos. -----------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, atribuir por conta do orçamento do 

presente ano, o valor de 3.400,00 (três mil e quatrocentos euros), por se considerar este 

valor necessário para o ano económico em curso, correspondente a quatro prestações 

dos meses de setembro a dezembro, inclusive, devendo este assunto ser submetido 

novamente à Câmara Municipal, na primeira reunião a realizar no mês de janeiro de 

2013, para que, no âmbito do orçamento desse ano, seja aprovada a atribuição do valor 

remanescente. ======================================================= 

156 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “ Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da 

Beira ” – Candidatura para a época desportiva 2012/2013 –  Atribuição de apoio 

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

========== Oriunda do clube referenciado em epígrafe, presente à reunião a 



 F lF lF lF l.185 
____________ 

 

____________ 

2012.10.26 
L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5     

                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 

                                                                   
 
candidatura para atribuição de apoio financeiro, onde apresenta um orçamento no valor 

de € 62.100,00 (sessenta e dois mil e cem euros), para a época desportiva 2012/2013, e 

solicita uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, no montante de € 

40.000,00 (quarenta 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 

parecer favorável, considerando que a candidatura está devidamente instruída nos 

termos regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. ------------------------------------- 

----- 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 23 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 87.128,08 (oitenta e sete mil cento e vinte e oito euros e 

oito cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo 2.5.2., código 

03 e n.º 43/2011, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 37.050,00 (trinta e sete mil e 

cinquenta euros), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 1669 no montante de € 10.850,00 (dez 

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

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Associação 

um apoio financeiro global no montante global de € 40.000,00 (quarenta mil euros), 

correspondente à atribuição de 8.000 pontos. --------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, atribuir por conta do orçamento do 

presente ano o valor de € 20.000,00 (vinte mil euros), por se considerar este valor 
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necessário para o ano económico em curso, aqui se incluindo as verbas já pagas a título 

de adiantamento, devendo este assunto ser submetido novamente à Câmara Municipal, 

na primeira reunião a realizar no mês de janeiro de 2013, para que, no âmbito do 

orçamento desse ano, seja aprovada a atribuição do valor remanescente. =========== 

157 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Comissão da Igreja  

de Porto da Nave ” – Candidatura para reconstrução da Igreja do Port o da Nave –  

Atribuição de apoio financeiro  ========================================== 

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro para reconstrução da Igreja de Porto da 

Nave, solicitando uma comparticipação financeira da Câmara Municipal no montante de 

€ 12.500,00 (doze mil e quinhentos 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: “Trata-se de um projeto de interesse, na preservação do património cultural e 

religioso da freguesia e do município”. -------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 23 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 56.972,99 (cinquenta e seis mil, novecentos e setenta e 

dois euros e noventa e nove cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, 
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no objetivo 2.5.3., código 01 e n.º 47/2012, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 

15.249,99 (quinze mil, duzentos e quarenta e nove euros e noventa e nove cêntimos), tendo sido feita 

a proposta de cabimento n.º 1675.” --------------------------------------------------------------------------- 

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

instituição, no valor global de € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), para os fins 

propostos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, atribuir por conta do orçamento do 

presente ano, o valor de 5.000,00 (cinco mil euros), devendo este assunto ser submetido 

novamente à Câmara Municipal, na primeira reunião a realizar no mês de janeiro de 

2013, para que, no âmbito do orçamento desse ano, seja aprovada a atribuição do valor 

remanescente. ======================================================= 

158 – 210/999/000 – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIRO S PARA 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO – Contrato – Programa de  Desenvolvimento 

Desportivo – Proposta de minuta  ======================================== 

========== Oriunda da Comissão de Análise do Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo Desportivo, presente à reunião uma informação, em que, pelas razões ali 

descritas, entende que os apoios a atribuir aos programas de desenvolvimento 

desportivo se deverão concretizar através da celebração de contratos-programa, pelo 

que anexa uma proposta de minuta, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, para efeitos de análise e eventual aprovação. --------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta de 

contrato-programa, nos termos e para os efeitos propostos, autorizando o Senhor 
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Presidente a proceder à respetiva assinatura. ================================ 

 “Tesouraria” 

159 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 25, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 236.492,74 (duzentos 

e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e dois euros e setenta e quatro cêntimos), 

assim discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais……………. €  132.768,04 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €  103.724,70 

                           TOTAL…………..….... €  236.492,74  

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Abastecimento de Água e Saneamento”  

160 - 310/300/244 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE INF RAESTRUTURAS DE 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM PORTO D A NAVE, EM 

ALVITE – Concurso Público – Aprovação  ================================= 

========== Oriunda do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião uma informação, com a referência INFJP083/DOM/2012, datada de 

23 do corrente mês, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em anexo o Programa de 

Procedimento por Concurso Público, o Caderno de Encargos (Condições Gerais), Estimativa Orçamental, 

Memória Descritiva e Justificativa, Mapa de Medições e Peças Desenhadas, da Empreitada em 
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referência, para aprovação e consequente abertura de procedimento por concurso público, com uma 

Base de Licitação de 828.864,37 € (oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e 

quatro euros, trinta e sete cêntimos), valor ao qual deverá acrescer o IVA à taxa legal em vigor e 

um prazo de execução de 12 meses. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Prevê-se, na calendarização da presente Empreitada, a execução de 2% do volume total dos 

trabalhos no ano de 2012 e os restantes no próximo ano de 2013”.----------------------------------------- 

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

----- “Este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/07010402, onde, 

em 23 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 74.662,33 (setenta e quatro mil, seiscentos e 

sessenta e dois euros e trinta e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objetivo 2.4.3., com o código 03 e número de projeto 43/2012, com a dotação de € 

16.120,76 (dezasseis mil, cento e vinte euros e setenta e seis cêntimos).” --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

----- a) Aprovar o Programa de Procedimento, Caderno de Encargos, bem como as 

Medições e Estimativa Orçamental, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 40.º, do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Proceder à abertura de um procedimento de concurso público, nos termos  da 

alínea b), do artigo 19.º, do referido Código dos Contratos Públicos, com um valor base 

no montante de € 828.864,37 (oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e 

quatro euros, trinta e sete cêntimos), valor ao qual deverá acrescer o IVA à taxa legal em 

vigor e um prazo de execução de 12 meses; ---------------------------------------------------------- 

----- c) Designar, como representante do dono da obra para assinar o auto de 
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consignação, bem como para exercer as funções de fiscal da obra, JOÃO PEDRO 

MARQUES RODRIGUES, Engenheiro Civil; ---------------------------------------------------------- 

------ d) Nomear, nos termos do artigo 67º., do Código dos Contratos Públicos, o 

seguinte Júri: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente : ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro; Vogais Efetivos : JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, Engenheiro Civil, 

que substitui o Presidente nas faltas e impedimentos e LUÍS MANUEL FILIPE DA 

SILVA, Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO. ------------ 

Vogais suplentes : RUI JORGE MARANTES DIAS GOMES CORREIA, Engenheiro 

Civil, e ANA PAULA CARVALHO SOARES COUTINHO, Técnica Superior. ========== 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

161 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODES PORTIVO MUNICIPAL 

DE MOIMENTA DA BEIRA – Auto de vistoria – Libertaçã o de cauções  =========== 

========== Presente à reunião o auto de vistoria da empreitada em epígrafe, 

adjudicada ao consórcio SANTANA & C.ª, SA e CONDURIL – CONSTRUTORA 

DURIENSE, S.A., para efeitos de libertação parcial da caução, no âmbito do Decreto-Lei 

n.º 190/2012, de 22 de agosto, que nesta ata se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual o adjudicatário se comprometeu a 

realizar todas as anomalias, ali referidas, até 31 de dezembro de 2012. Mais informa que 

o valor das cauções a libertar ascende a € 182.120,92 (cento e oitenta e dois mil, cento 

e vinte euros e noventa e dois cêntimos) e que o valor retido é de € 129.997,20 (cento e 
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vinte e nove mil, novecentos e noventa e sete euros e vinte cêntimos). ------------------------ 

DELIBERAÇÃO : Face à informação técnica acima transcrita, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à libertação parcial da caução prestada pelo consórcio 

adjudicatário SANTANA & C.ª, SA e CONDURIL – CONSTRUTORA DURIENSE, S.A., 

no montante de € 182.120,92 (cento e oitenta e dois mil, cento e vinte euros e noventa e 

dois cêntimos), ficando retido o montante de € 129.997,20 (cento e vinte e nove mil, 

novecentos e noventa e sete euros e vinte cêntimos). ---------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, notificar a empresa adjudicatária 

para proceder às correções identificadas no auto de vistoria, até ao dia 31 de dezembro 

do corrente ano. ====================================================== 

162 - 310/302/433 - CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA B EIRA - Pedido de 

prorrogação do prazo contratual  ======================================== 

========== Oriundo da firma FLOPONOR – FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS DO 

NORTE, S.A., presente à reunião um “e-mail”, datado de 02 de agosto, último, no qual 

solicita a prorrogação do prazo para a realização dos trabalhos da empreitada supra 

identificada, em mais cento e cinquenta 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 046/2012, datado 

de 17 de agosto, último, 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 de prazo. ---------------------------------------------------- 
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----- Ainda sobre este assunto, o Técnico Superior, RUI JORGE MARANTES DIAS 

GOMES CORREIA, prestou a informação n.º INF3-RJ/DOM/2012, datada de 7 de 

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

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

inconveniente na prorrogação de execução da empreitada, em mais cento e cinquenta e 

um dias, com fim previsto aos 31/12/2012, 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 cento e cinquenta e um dias, a terminar 

no dia 31 de dezembro do corrente ano, devendo, conforme refere a informação técnica, 

ser notificada a firma adjudicatária da necessidade de imprimir um ritmo adequado ao 

cumprimento do novo e definitivo plano de trabalhos agora aprovado. ==============  

163 - 310/302/442 - CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Relatório final – Adjudicação  ==================================== 

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

2 de maio, último, exarada a folhas 252, ponto 231, do livro de atas 144, em que foi 

deliberado proceder à abertura de concurso público para a execução da empreitada em 

epígrafe, presente à reunião o Relatório Final do Júri do concurso, que nesta ata se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual, e 
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após a aplicação do critério de adjudicação constante do programa de procedimento do 

concurso, considera que a proposta da empresa CIVILCASA II – CONSTRUÇÕES, S.A., 

no montante de € 133.407,14 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e sete euros e 

catorze cêntimos), é a mais vantajosa. ------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  Analisado o relatório final do Júri do concurso, a Câmara deliberou, por 

unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Adjudicar à empresa CIVILCASA II – CONSTRUÇÕES, S.A., a empreitada supra 

citada, pelo valor de € 133.407,14 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e sete euros e 

catorze cêntimos), com um prazo de trezentos e sessenta e cinco dias, notificando-a 

para, nos termos do disposto do n.º 2, do artigo 76.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro, apresentar a caução que for devida, bem como para apresentar os 

documentos de habilitação que forem legalmente exigidos; --------------------------------------- 

----- 2. Que, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 77.º, do diploma acima referido, 

seja comunicada esta deliberação, em simultâneo, aos restantes concorrentes. ======= 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

164 - 340/403/000 – LICENCIAMENTO DE PROCESSOS DE REDES DE NOVA 

GERAÇÃO – Instalação, Gestão, Exploração e Manutenç ão das Redes de 

Comunicações Eletrónicas de Alta Velocidade na Zona  Norte – Minuta de Contrato 

para regularização do local do POP – Aprovação  =========================== 

========== Oriundo da empresa, DSTELECOM NORTE, S.A., presente à reunião um 
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requerimento, datado de 25 de julho, último, que acompanha uma minuta do contrato, no 

âmbito do projeto acima mencionado, que nesta ata se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a solicitar autorização para a instalação de 

uma infraestrutura de rede, designada Point of Presence (POP), na Freguesia de Sever.  

----- O referido processo vem acompanhado da informação n.º 206-RC/DEP/2012, da 

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS, de 09 do corrente mês, com o seguinte teor: ----- 

----- “A presente informação surge em consequência da apresentação de uma minuta de contrato para 

regularização do local de implantação do POP (Centro de Transmissão) do projeto de Construção da 

Rede de Comunicações Eletrónicas de Alta Velocidade para o Concelho de Moimenta da Beira, 

apresentado pela empresa DSTelecom, na sequência do concurso público para a Instalação, Gestão e 

Exploração das Redes de Comunicações Eletrónicas de Alta Velocidade na Zona Norte, efetuada pelo 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. ------------------------------------------------ 

----- A presente minuta de contrato proporciona o gozo temporário à DSTELECOM NORTE para 

instalação de um POP na área demarcada no Anexo I do contrato, em contrapartida com o disposto na 

cláusula terceira, de onde se destacam: ----------------------------------------------------------------------- 

----- 1.º A interligação da Infraestrutura de fibra ótica (excluindo serviços) em vários locais afetos ao 

município; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.º Ajustar o traçado da rede de fibra ótica de forma a ficar o mais próximo possível da 

generalidade dos pontos de interesse listados pelo Município, onde a carência de serviços de fibra ótica 

é elevada e em conformidade com os Projetos entregues em comunicação prévia, etc.------------------- 

----- Entretanto, e após analisar a minuta de contrato em causa, entende-se que: ------------------------ 

----- a) Na cláusula quarta, ponto 2: - Onde se lê: “A Câmara obriga-se a:” deveria ser substituído por 

“A Câmara compromete-se a:”---------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Na cláusula quarta, o ponto 3, contendo a informação seguinte, deveria ser retirado: - “ As 

despesas e encargos com a limpeza, conservação, manutenção e segurança do Imóvel da 
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responsabilidade da Câmara”.----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Para melhor esclarecimento sobre o documento em causa, entende-se que o mesmo deverá ser 

alvo parecer de jurídico”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE JURIDICO, o mesmo prestou uma 

informação, datada de 15 do corrente mês, exarada no verso da informação técnica 

atrás transcrita, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------- 

----- “Cumpre-me informar Vª. Exª., que este processo foi acompanhado por este Gabinete, desde o 

momento do envio da minuta do contrato. -------------------------------------------------------------------- 

----- Assim sendo, a versão do contrato apensa ao processo é a corrigida por estes serviços”. ----------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta do 

contrato, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respetiva assinatura. ======== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

165 - 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, “PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS”, “TELAS FINAIS 

DEFERIDAS”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 
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Presidente, datado de 04 de novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor Vereador, 

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

PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS:  =============================== 

----- MANUEL DÁRIO DE JESUS CORREIA, para alteração ao projeto de construção de 

uma habitação unifamiliar, que está a levar a efeito na Rua da Estrada, Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 238.03; ------------------------------------------------------------- 

----- FELISBERTO DO CARMO ABREU, para construção de uma habitação unifamiliar, 

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

refere o Proc.º n.º 104.12; ----------------------------------------------------------------------------------- 

TELAS FINAIS DEFERIDAS:  ============================================ 

----- NUNO SANTOS MACHADO, telas finais de uma habitação unifamiliar, sita no lugar 

denominado Beira de Paradinha, lote 14, do loteamento a que se refere o alvará 01/96, 

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 212.06; ------------------------- 

----- MARIA HELENA DA FONSECA MARTINS, telas finais de uma habitação unifamiliar, 

sita no lugar denominado Valcovo, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 

392.06. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS:  ============================ 

----- NELSON OLIVEIRA GOMES – SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, para alteração ao 

projeto de construção de um edifício, que está a levar a efeito no lugar denominado 

Solveira, na Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 228.09; --------------------- 

----- LUÍS PAULO SOEIRO NASCIMENTO CORREIA ALVES, para ampliação de um 



 F lF lF lF l.197 
____________ 

 

____________ 

2012.10.26 
L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5     

                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 

                                                                   
 
empreendimento turístico, sito na Praça Luís de Camões, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 184.10; -------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO MANUEL DE JESUS PEREIRA, para construção de uma habitação 

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

Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 7.12; ------------------------------------------------------------------ 

----- HORÁCIO CASADINHO MILTAR, para construção de um armazém agrícola, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Traz do Castelo, Freguesia de Castelo, a 

que se refere o Proc.º n.º 48.12. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar, nos termos da 

alínea d), do n.º 1, 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, em virtude de o assunto 

a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão do indeferimento por si 

proferida. ============================================================ 

166 – 360/338/198.10 – OBRAS PARTICULARES – Projeto  de arquitetura –  

Alteração / legalização de um armazém para habitaçã o ====================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido indeferir o pedido de alteração / legalização de um edifício 

destinado a arrumos para habitação, sito no lugar denominado Corgarcia, Freguesia de 
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Leomil, pertencente ao Senhor MÁRIO VEIGA SANTOS ROCHA, presente à reunião o 

referido processo, acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, nos 

termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a nova 

redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 279-SV/DOP/12, de 15 do corrente 

mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à pretensão.  

DELIBERAÇÃO : Dado que se trata de uma legalização de dois edifícios já licenciados, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso apresentado e aprovar 

o projeto de arquitetura. =================================================  

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, regressou à reunião. ====================== 

167 – 360/342/1.12 – OBRAS PARTICULARES – Posto de venda de combustíveis 

líquidos – Renovação de alvará  ========================================= 

========== Oriundo do Senhor SIDÓNIO CLEMÊNCIO DA SILVA presente à reunião 

um pedido de renovação da licença de exploração do posto de venda de combustíveis 

líquidos, sito no Largo da Neta, Freguesia de Alvite. ------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à comissão de vistorias, a mesma elaborou o auto de vistoria 

n.º 01/12, de 10 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e 



 F lF lF lF l.199 
____________ 

 

____________ 

2012.10.26 
L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5L i v º .  1 4 5     

                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 

                                                                   
 
dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável à pretensão, devendo a Câmara Municipal definir se o montante do seguro 

apresentado (€ 50.000,00 - cinquenta mil euros) é o necessário para a exploração em 

causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o valor do seguro 

apresentado e renovar a licença de exploração. =============================== 

168 - 360/344/33.02 – OBRAS PARTICULARES – Constitu ição de propriedade 

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

========== Oriundo dos Senhores MANUEL PEREIRA e JOSÉ MANUEL DE 

OLIVEIRA E SILVA, presente à reunião um pedido de emissão de certidão de 

constituição de propriedade horizontal, de um edifício sito no lugar denominado Ladeira, 

Freguesia de Baldos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 272-SV/DOP/12, de 10 do corrente 

mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão. ------------- 

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

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

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

conformidade. ======================================================== 

169 - 360/3447/2.12 – OBRAS PARTICULARES – Operação  de loteamento  ======== 

========== Oriundo do Município de Moimenta da Beira, presente à reunião um 
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projeto de operação de loteamento, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

Queimadas, na localidade de Barragem do Vilar, Freguesia de Vilar. --------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 13-LS/DOP/2012, de 23 do 

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

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a operação de 

loteamento e emitir o respetivo alvará. ===================================== 

170 – 360/347/4.12 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  destaque de parcela  === 

========== Oriundo da Senhora MARIA ODETE BARBOSA PINTO e da Senhora 

MARIA DO CARMO LOURENÇO PINTO, presente à reunião um pedido de destaque de 

uma parcela de terreno, sita no lugar denominado Linhares do Regadio, Freguesia de 

Rua. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 281-SV/DOP/12, de 17 do corrente 

mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão. ------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas no disposto no n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 

30 de março, pelo que poderá ser emitida a respetiva certidão em conformidade. ===== 

171 – 360/991/42.12 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  
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Certidão de compropriedade  =========================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ALBERTO PINTO DE BASTOS, 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 275-SV/DOP/2012, datada de 11 

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” 

172 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Pedidos 

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

========== Presentes à reunião três pedidos de isenção de pagamento de passes 

escolares de alunos residentes no concelho, para o ano letivo em curso. --------------------- 

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

elaborou as Informações n.ºs 61, 67 e 68/DASE/2012, a primeira datada de 15 e as 

outras de 23 do corrente mês, que nesta ata se consideram integralmente transcritas e 
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dela ficam a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, submete à 

consideração superior a decisão. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar os alunos referenciados 

nas informações técnicas do pagamento dos respetivos passes escolares. ========== 

173 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

letivo 2012/2013  ====================================================== 

========== Presentes à reunião dois pedidos de atribuição de auxílios económicos, 

relativos a dois alunos residentes no concelho, para o ano letivo em curso. ------------------ 

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

elaborou a Informação n.º 64/DASE/2012, datada de 17 do corrente mês, que nesta ata 

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

razões ali descritas, é de parecer que ambos os casos devem ser posicionados no 

escalão “A” de auxílios económicos escolares. -------------------------------------------------------- 

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

----- “O respetivo encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040802 

onde existe um saldo disponível de € 15.001,00 (quinze mil e um euros), e que o mesmo está previsto 

no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 05 e nº. 14/2012, com a dotação de € 

8.750,00 (oito mil e setecentos e cinquenta euros), tendo sido efetuado o respetivo cabimento.”--------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, posicionar no escalão “A” os 

alunos referenciados na informação técnica. ================================= 

174 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

letivo 2012/2013  ====================================================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião ordinária realizada em 12 do corrente mês, exarada a folhas 164, ponto 137, 

deste livro de atas, em que foi deliberado indeferir o pedido de reposicionamento no 

escalão “A” de auxílios económicos escolares, a que se refere a Informação da DIVISÃO 

DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, n.º 41/DASE/2012, datada de 18 do corrente mês, 

presente novamente à reunião o referido processo para reanálise. ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

a) Revogar a deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 12 do corrente mês, 

exarada a folhas 164, ponto 137, deste livro de atas; ------------------------------------------------ 

b) À semelhança do que foi decidido no ano letivo anterior, e dadas as comprovadas 

carências e características do agregado familiar, que se encontra em acompanhamento 

pelos Serviços do Ministério Público de Moimenta da Beira, aprovar o pedido de 

reposicionamento no escalão “A” dos dois alunos referenciados, apenas no que respeita 

à componente “refeição”. ================================================ 

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

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

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

desta reunião, nos termos 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. -------------------------------------------- 
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----- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

11H15. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 


