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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SETE DE DEZEM BRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DOZE ====================================================    

ATA N.º 26/12 

========== Aos sete dias do mês de dezembro 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, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Técnico Superior (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, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO e 

JORGE DE JESUS COSTA, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os 

outros na de Vereadores para realizarem a presente reunião ordinária, a qual foi 

estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária, realizada no dia 04 de 

novembro de 2009, exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de atas 139, cuja ordem do 

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

previsto no nº 3, do art.º 87º., da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. =============== 

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

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

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

01- ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  
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226 - 020/005/000 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – Marcaç ão de data  =========== 

========== Sob Proposta do Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, designar o próximo dia 14, pelas 09H30, para a realização de uma reunião 

extraordinária, a fim de serem discutidos os seguintes assuntos: 1."ORÇAMENTO, 

PLANO DE ATIVIDADES e MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2013; 2. 

ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA À LEI Nº. 49/2012, DE 29 DE AGOSTO; 3. 

APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO", ficando 

assim, deste modo, feita a respetiva convocatória, com dispensa de quaisquer outras 

formalidades. ======================================================== 

227 – 020/022/000 – HOMENAGENS – GALERIA MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DO 

NOME LUIS VEIGA LEITÃO  =============================================    

========== Presente à reunião uma Proposta do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datada de 4 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, propõe a 

atribuição do nome de GALERIA DE ARTES LUIS VEIGA LEITÃO, à atual Galeria 

Municipal, com a colocação de uma placa evocando o centenário do nascimento do 

escritor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aludida proposta. == 

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Recursos Humanos” 
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228 – 120/131/000 – PROCESSOS INDIVIDUAIS – Despesa s de representação dos 

cargos de direção intermédia de 2º. Grau  =================================         

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

26 de novembro, último, exarada a folhas 245, ponto 204 deste livro de atas, presente à 

reunião uma Proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datada de 4 do 

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

parte integrante, solicitando que a Câmara Municipal delibere no sentido de submeter à 

Assembleia Municipal a aprovação da proposta de atribuição do abono para despesa de 

representação aos titulares de cargo dirigente intermédio de 2º. Grau, no montante 

legalmente previsto, com efeitos a partir do dia 01 de setembro, último. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aludida proposta, 

devendo a mesma ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 

legais. ============================================================== 

“Secção de Expediente Taxas e Licenças” 

229 – 150/992/000 – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COB RANÇA DE TAXAS 

MUNICIPAIS – RENDAS DE IMÓVEIS PROPRIEDADE DA CÂMAR A MUNICIPAL -  

Ano de 2013 – Manutenção dos montantes previstos em  2012 ================= 

========== Presente à reunião uma Proposta do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datada de 4 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, propõe 

que no ano de 2013 as taxas municipais não sofram qualquer agravamento, bem como, 
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que as rendas a cobrar pelo arrendamento dos imóveis propriedade desta Câmara 

Municipal não sofram qualquer aumento. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Câmara deliberou, por unanimidade, APROVAR a proposta nos termos 

apresentados, excecionalmente com produção de efeitos no ano de 2013, submetendo a 

mesma, no que respeita ao ponto nº. 1, à aprovação ASSEMBLEIA MUNICIPAL, na 

sessão a realizar no mês de dezembro do corrente ano. ======================== 

230 – 160/188/003 – AQUISIÇÃO DE TERRRENO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL –  

Pedido de isenção de pagamento  ======================================== 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁROS DE MOIMENTA DA BEIRA, presente à reunião o ofício com referência 

31/2012, datado de 16 de novembro, último, a solicitar que o terreno do cemitério 

Municipal onde se encontra sepultado o Senhor JOSÉ DA SILVA passe a pertencer-lhes 

e seja isenta do pagamento das taxas de aquisição do referido terreno. ----------------------- 

----- Submetido o assunto SECÇÃO DE EXPEDIENTE TAXAS E LICENÇAS, a mesma 

prestou a informação n.º 21/2012, datada de 29 de novembro, último, do seguinte teor: -- 

----- “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Vice Presidente da Câmara, datado de 27 do 

corrente mês, inserto no requerimento apresentado pela Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Moimenta da Beira, cumpre-me informar o seguinte: ---------------------------------------- 

----- Tratando-se de um pedido para a cedência a título definitivo de um terreno no Cemitério 

Municipal, desta Vila, com a área de 2 m2, cujo valor atual é de € 354,90 (trezentos e cinquenta e 

quatro euros e noventa cêntimos), o regulamento em vigor é omisso nesta matéria. ----------------------

----- Assim submeto à consideração superior a análise deste pedido, tendo em conta a competência que 

lhe é conferida pelo disposto nas alíneas h) e r) do nº. 2, do artº. 68º., do Decreto-Lei 169/99, de 18 
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de setembro, alterado pela lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro.” -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em conta as características e fins desta Associação e a 

dedicação que este bombeiro demonstrou toda a sua vida à mesma, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir o aludido terreno à ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 

DOS BOMBEIROS VOLUNTÁROS DE MOIMENTA DA BEIRA, isentando a mesma do 

pagamento das respetivas taxas de aquisição. ================================ 

231 – 610/613/000 – PAGAMENTO TRIMESTRAL DO TERRADO  DA FEIRA ======= 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS DA REGIÃO 

NORTE, presente à reunião um fax, datado de 02 de outubro, último, que nesta ata se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas 

razões ali descritas, solicita que o pagamento das taxas cobradas pelo utilização do 

terrado na feira quinzenal se efetue trimestralmente, e que, à exceção do dia de Natal e 

do dia de Ano Novo, as feiras se possam realizar no próprio dia, mesmo sendo feriado. - 

----- Submetido o assunto SECÇÃO DE EXPEDIENTE TAXAS E LICENÇAS, a mesma 

prestou a informação n.º 17/2012, datada de 10 de outubro, último, do seguinte teor: ----- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 02 do corrente 

mês, exarado no ofício enviado pela Associação de Feiras e Mercados da Região Norte, informa-se o 

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

----- Relativamente ao pedido em referência, informa-se que o atual regulamento não prevê 

expressamente os prazos de pagamento da feira. Na realidade, o procedimento adotado passa por 

cobrar 13 feiras por semestre, equivalendo a um total de 26 feiras anuais. Nesta conformidade, estando 

o pedido de pagamento trismestral omisso no Regulamento, deixa-se à consideração a decisão sobre o 

assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- No que se refere à possibilidade da realização das feiras em feriados, com exceção do dia de Natal 

e Ano Novo, o nº. 1, do artigo 24º., do Regulamento de Feiras e Mercados, em vigor neste Município, 

refere “Sempre que o dia normal estabelecido para a realização de feiras e mercados coincida 

com feriado nacional ou local, a realização verificar-se-á no dia útil imediatamente seguinte”, 

sendo necessário, para deferir o pedido, proceder a alteração do regulamento.” --------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, que sejam tomadas medidas 

que tendam a melhorar os aspetos elencados pela ASSOCIAÇÃO DE FEIRAS E 

MERCADOS DA REGIÃO NORTE, devendo ser levadas a cabo propostas e medidas 

concretas para esses objetivos. =========================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

232 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE CARIA – O bras na infraestrutura de 

Captação/Exploração de água para abastecimento da c harca – Pedido de apoio 

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

========== Oriundo da Junta de Freguesia referenciada em epígrafe, presente à 

reunião o ofício nº. 20, datado de 7 de julho, último, onde, pelos motivos ali expostos, 

solicita a concessão de um apoio financeiro para comparticipar as despesas com a 

realização da obra em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------- 

----- “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 0102/08050102, onde, em 3 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 27.366,40 (vinte e sete mil trezentos e sessenta e seis 

euros e quarenta cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo 
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2.4.6., código 07 e n.º 29/2012, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 5.000,00 

(cinco mil euros), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 1908 no montante de € 5.000,00 (cinco 

mil euros).” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida autarquia 

um apoio no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), para os fins propostos. ------------- 

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

presente ano, o valor de 1.000,00 (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. ======================================================= 

233 – 210/207/000 – Livro “Pontes de Portugal – Rumo ao Douro”  – Aquisição de 

exemplares  =========================================================  

========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma informação, 

datada de 28 de novembro, último, dando conta de que o escritor JOSÉ CARLOS DE 

JESUS SANTOS apresentou uma proposta de aquisição de mais alguns exemplares do 

seu livro acima mencionado, a um preço unitário mais acessível, pelo montante de € 

7,50 (sete euros e cinquenta cêntimos), um vez que já não existem exemplares à venda 

nos espaços próprios deste 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 
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fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/020225, onde em 4 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 23.247,45 (vinte e três mil 

duzentos e quarenta e sete euros e quarenta e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Atividades Municipais, no objetivo 2.5.1., código 04 e n.º 36/2012, onde, na mesma data, existia um 

saldo disponível de € 3.614,00 (três mil seiscentos e quatorze euros).” ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  Reconhecendo o interesse histórico-cultural da referida obra, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir mais 30 exemplares, ao preço unitário de € 

7,50 (sete euros e cinquenta cêntimos), a distribuir pelas Escolas, Biblioteca e 

Associações diversas. ================================================== 

234 – 210/207/000 – Livro “O Poder e o Poema”  – Aquisição de exemplares  ======  

========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma informação, 

datada de 28 de novembro, último, dando conta de que o escritor ANTÓNIO BONDOSO 

apresentou um pedido de apoio à edição do seu novo livro acima mencionado, através 

da aquisição de exemplares a um preço unitário de € 12,00 (doze euros). -------------------- 

----- 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/020225, onde em 4 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 22.497,45 (vinte e dois mil 

quatrocentos e noventa e sete euros e quarenta e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano 

de Atividades Municipais, no objetivo 2.5.1., código 04 e n.º 36/2012, onde, na mesma data, existia um 

saldo disponível de € 2.864,00 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro euros).” -------------------------- 
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DELIBERAÇÃO:  Reconhecendo o interesse histórico-cultural da referida obra, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir 60 exemplares, ao preço unitário € 12,00 

(doze euros), a distribuir pelas Escolas, Biblioteca e Associações diversas. ========== 

235 – 210/207/000 – Livro de poesia “Nasceu no Norte”  – Aquisição de exemplares    

========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma informação, 

datada de 29 de setembro, último, dando conta de que a Senhora JACINTA DE JESUS 

SILVA ALMEIDA apresentou um pedido de apoio à edição do seu livro de poesia, acima 

mencionado, através da aquisição de exemplares a um preço unitário de € 9,00 (nove 

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

----- 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/020225, onde em 4 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 21.297,45 (vinte e um mil 

duzentos e noventa e sete euros e quarenta e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Atividades Municipais, no objetivo 2.5.1., código 04 e n.º 36/2012, onde, na mesma data, existia um 

saldo disponível de € 1.664,00 (mil seiscentos e sessenta e quatro euros).” ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Reconhecendo o interesse histórico-cultural da referida obra, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir 30 exemplares, ao preço unitário € 9,00 

(nove euros), a distribuir pelas Escolas, Biblioteca e Associações diversas. ========== 

236 - 400/401/000 - Abertura de nova conta bancária  ========================= 
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========== Presente à reunião a informação nº. 23/DEF/PF, datada de 03 do corrente 

mês, do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, do seguinte teor: ---------------- 

----- “Foi feita uma candidatura no âmbito do PRODER, com a designação “Valorização ambiental dos 

espaços florestais - Galerias Ripicolas” no valor de 120.524,16 € que obteve aprovação e será 

comparticipada a 100%. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Contudo, os serviços do PRODER exigem uma conta bancária específica para esta operação, para 

que possam realizar as transferências bancárias das comparticipações. ------------------------------------ 

----- Assim, sugere-se que a Câmara Municipal autorize a criação de uma nova conta bancária numa 

instituição financeira para o efeito, bem como, defina as respetivas condições de movimentação da 

conta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Adicionalmente informa-se que na reunião de Câmara de 04/11/2009 já foram definidas as 

condições e os intervenientes para movimentar as contas bancárias do Município.” ----------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de uma 

conta bancária específica para os efeitos supra mencionados. ----------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que a referida conta bancária seja 

movimentada pelos Senhores, Presidente da Câmara, JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, Tesoureiro, MANUEL SOARES DA SILVA, Vice-Presidente, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA e pela substituta do Tesoureiro, MARIA 

DE FÁTIMA CERQUEIRA PINTO XAVIER. ================================== 

“Património” 

237 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA D A BEIRA – LOJA N.º 7 

– Pedido de arrendamento  ============================================= 

========== Oriunda da SECÇÃO DE PATRIMÓNIO, presente à reunião a Informação 
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n.º NAJUR/05/2012, datada de 23 de novembro, último, com o seguinte teor: --------------- 

----- “Através de requerimento, com data de entrada de 21 de novembro do corrente ano, o 

peticionante Davide Centeio solicita o arrendamento da loja n.º 7, do Mercado Municipal de Moimenta 

da Beira para “(…) exercer a atividade de artesanato(…)”. -------------------------------------------------- 

----- Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, 

“(...) a atribuição das lojas será efetuada por meio de propostas em carta fechada a potenciais 

interessados(...) – cfr. nesse sentido o artigo 5.º, do referido diploma legal.------------------------------- 

----- No entanto, o n.º 3 do mesmo normativo estabelece que, excecionalmente, sem necessidade de 

recurso à publicação por meio de edital, quando a Câmara Municipal considerar a proposta de interesse 

relevante poderá determinar a adjudicação de lojas, mediante o recurso à figura do ajuste direto, cujo 

preço não poderá ser inferior a € 2.50 m/2. ------------------------------------------------------------------- 

----- Por ser importante, chama-se a atenção para o artigo 3.º, do diploma legal acima citado, segundo 

o qual a atividade de abastecimento público a que se destina o comércio praticado no Mercado 

Municipal será exercida por particulares em regime de licença de utilização dos respetivos locais 

de venda, conferida pela Câmara Municipal e por contratos de arrendamento com esta 

celebrados (sublinhado nosso).” ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar à requerente o 

arrendamento da Loja n.º 7, do Mercado Municipal, por ajuste direto, nos termos do 

disposto no n.º 3, do artigo 4.º, do Regulamento do Mercado Municipal, de Moimenta da 

Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

outorgar o respetivo contrato de arrendamento, com uma renda mensal de € 40,00 

(quarenta euros). ===================================================== 

 “Tesouraria” 
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238 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 6, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 139.399,28 (cento e 

trinta e nove mil, trezentos e noventa e nove euros e vinte e oito cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   31.854,68 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €   107.544,60 

                           TOTAL…………..….... €   139.399,28 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Vias de Comunicação e Transportes” 

239 - 310/301/025 - CONSTRUÇÃO DO CAMINHO RURAL ALV ITE – SEVER – Auto 

de vistoria – Libertação de caução  ======================================= 

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

presente à reunião a informação com a referência n.º JP095/DOM/2012, datada de 22 

de novembro, último, que acompanha o auto de vistoria da empreitada em epígrafe, que 

nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com o 

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

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador das Obras Municipais, foi contactada a Firma 

adjudicatária para marcação de uma data para realização da vistoria solicitada. --------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 

de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: ---------------------------------- 
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----- - Foram detetadas as deficiências ou anomalias que se expressam no respetivo Auto de Vistoria; -- 

----- - O valor retido é superior ao valor dos trabalhos que se torna necessário levar a efeito para 

colmatar as deficiências referidas; ----------------------------------------------------------------------------- 

----- - Alerta-se ainda para a necessidade de levar-se a efeito trabalhos de conservação, 

nomeadamente de limpeza de bermas, valetas e aquedutos.” ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a libertação da caução, 

nos termos e condições exaradas na informação técnica, devendo ser notificada a 

empresa adjudicatária para proceder às correções das deficiências detetadas. ======= 

240 - 310/301/028 - CONSTRUÇÃO DO CAMINHO RURAL SOU TOSA – S. 

MARTINHO – Auto de vistoria – Libertação de caução  ======================= 

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

presente à reunião a informação com a referência n.º JP096/DOM/2012, datada de 22 

de novembro, último, que acompanha o auto de vistoria da empreitada em epígrafe, que 

nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com o 

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

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador das Obras Municipais, foi contactada a Firma 

adjudicatária para marcação de uma data para realização da vistoria solicitada. --------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 

de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: ---------------------------------- 

----- - Foram detetadas as deficiências ou anomalias que se expressam no respetivo Auto de Vistoria; -- 

----- - O valor retido é superior ao valor dos trabalhos que se torna necessário levar a efeito para 

colmatar as deficiências referidas; ----------------------------------------------------------------------------- 

----- - Alerta-se ainda para a necessidade de levar-se a efeito trabalhos de conservação, 

nomeadamente de limpeza de bermas, valetas e aquedutos.” ----------------------------------------------- 



 F lF lF lF l.278 
____________ 

 

____________ 

2012.12.07 
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 

                                                                   
 
DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a libertação da caução, 

nos termos e condições exaradas na informação técnica, devendo ser notificada a 

empresa adjudicatária para proceder às correções das deficiências detetadas. ======= 

241 - 310/301/224/225 - 310/302/175 - RETIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS – BENEF ICIAÇÃO DO 

CAMINHO MUNICIPAL 1199 ENTRE OS CRUZAMENTOS DA CAPE LA DO SR. DOS 

AFLITOS E VILA CHÃ DE CARIA, BENEFICIAÇÃO DO ARRUAM ENTO EM VILA 

COVA E BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO AO SANTUÁR IO DE STO 

ANTÃO, EM PEVA – Auto de vistoria – Libertação parc ial de caução  ============ 

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

presente à reunião a informação com a referência n.º JP093/DOM/2012, datada de 21 

de novembro, último, que acompanha o auto de vistoria da empreitada em epígrafe, que 

nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com o 

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

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador das Obras Municipais, foi contactada a Firma 

adjudicatária para ser marcada uma data para realização da vistoria solicitada. --------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 

de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: ---------------------------------- 

----- - Não foram detetadas deficiências ou anomalias que condicionem a libertação parcial da caução; 

----- - Alerta-se para a necessidade de levar-se a efeito trabalhos de conservação, nomeadamente de 

limpeza de bermas, valetas e aquedutos.” -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a libertação parcial da 

caução, nos termos e condições exaradas na informação técnica. ================= 
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242 - 310/302/176 - CONSOLIDAÇÃO FUNCIONAL DE ARRUA MENTOS URBANOS - 

Auto de vistoria - Libertação de caução  =================================== 

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

presente à reunião a informação com a referência n.º JP094/DOM/2012, datada de 21 

de novembro, último, que acompanha o auto de vistoria da empreitada em epígrafe, que 

nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com o 

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

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador das Obras Municipais, foi contactada a Firma 

adjudicatária para marcação de uma data para realização da vistoria solicitada. --------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 

de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: ---------------------------------- 

----- - Não foram detetadas deficiências ou anomalias que condicionem a libertação parcial da caução; 

----- - Alerta-se para a necessidade de levar-se a efeito trabalhos de conservação, nomeadamente de 

limpeza de bermas, valetas e aquedutos.” -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a libertação da caução, 

nos termos e condições exaradas na informação técnica. ======================= 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

243 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS  JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Finan ceira com a Junta de 

Freguesia de Vilar – Aprovação  ========================================= 

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

16 de setembro de 2011, exarada a folhas 128, ponto 120, do livro de atas 143, em que 
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foi deliberado aprovar o novo Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira, a celebrar 

com as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea b), do nº. 6, do artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, documento que foi igualmente aprovado pela Assembleia 

Municipal, em sessão realizada em 14 de outubro de 2011, presente à reunião a 

candidatura da Junta de Freguesia de Vilar, com vista à execução das obras de: 

“BENEFICIAÇÃO/ALARGAMENTO DO CAMINHO DO COELHO E DA RUA ENTRE A 

R. DA IGREJA E A R. DE ST.º ANTÓNIO”, apresentando uma estimativa orçamental no 

montante de € 36.814.91 (trinta e seis mil, oitocentos e catorze euros e noventa e um 

cêntimos), a que corresponde um valor máximo de comparticipação de € 24.500,00 

(vinte e quatro mil e quinhentos euros). ----------------------------------------------------------------- 

----- A referida ficha de candidatura trás inserta as seguintes informações: ------------------- 

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Projetos: “Em termos técnicos, a intervenção julga-se 

adequada para o local em causa e, por isso, entende-se em condições de ser aprovada. ------------------ 

----- Quanto à estimativa orçamental que acompanha o estudo apresentado, julga-se ajustada aos 

trabalhos e materiais previstos”. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- B – Parecer da Divisão Económica e Financeira: “Este encargo reúne as condições previstas 

na alínea d), do ponto 2.3.4.2., da execução orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental 

orgânica-económica 0102/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 49.866,40 

€, e estando previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo.4.2., código 02, e com o nº. 

65/2012, onde existe uma dotação de 36.863,26 €.” -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO :  Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura que apresenta uma despesa 
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total no montante de € 36.814.91 (trinta e seis mil, oitocentos e catorze euros e noventa 

e um cêntimos), a que corresponde um valor de comparticipação de € 24.500,00 (vinte e 

quatro mil e quinhentos euros), correspondente a 70 % do valor elegível. =========== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

244 - 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 ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 

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

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

PROJETOS DE ESPECIALIDADE DEFERIDO:  ============================== 

----- ANSELMO MELO MOREIRA, para alteração e ampliação de um edifício destinado a 

casa de campo, sito no lugar denominado São Miguel, Freguesia de Leomil, a que se 

refere o Proc.º n.º 25.11; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANA CRISTINA FERNANDES DUARTE, para construção de um pavilhão destinado 

a avicultura, que pretende levar a efeito no lugar denominado Corgão, Freguesia de 

Sarzedo, a que se refere o Proc.º n.º 63.12; ----------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

245 – 360/990/000 – OBRAS PARTICULARES – Demolição de escadas/ alargamento 

da via pública  ======================================================= 

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

reunião realizada em 30 de março, último, exarada a folhas 196, ponto 189, do livro de 

atas 144, em que foi deliberado recomendar ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO que se deslocasse à localidade de Prados de 

Baixo, de forma a avaliar uma situação apresentada pela Junta de Freguesia de Rua, 

presente à reunião uma informação, do Senhor Vereador atrás identificado, datada de 

30 de novembro, último, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento à deliberação de Câmara, informo V. Exas., que após deslocação à Rua da 

Corga, na localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Rua, verifiquei que o edifício em causa se 

encontrava com as obras solicitadas já concluídas. ----------------------------------------------------------- 

----- Verifiquei que a fachada principal tinha sido restaurada, foi aberto um portão onde existia uma 

porta, as escadas que se encontravam na via pública foram demolidas e o telhado foi substituído”. ----- 

DELIBERAÇÃO : Dadas as condições de recuperação do imóvel e do benefício objetivo 

para o espaço público, a Câmara deliberou, por unanimidade, não se opor à referida 

intervenção. ========================================================= 

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

Vereadores e por mim, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

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

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

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