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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZOITO DE MARÇO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZASSEIS =============================================== 

ATA N.º 06/16 

========== Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezasseis, 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 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião, realizada 

no dia 01 de junho de 2015, exarada a folhas 174, ponto 136, do livro de atas 150, e cuja 

ordem do dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. II GALA DO DESPORTO – O Senhor Presidente convidou os Senhores 
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Vereadores a estarem presentes e a participarem na “II Gala do Desporto”, que se vai 

realizar no próximo dia 19 do corrente mês, evento onde se vai consagrar atletas, 

associações e clubes desportivos do concelho que se distinguiram na época 2014/2015.  

------ 2. TORNEIO INTERNACIONAL DE ANDEBOL “TERRAS DO DEMO” – O Senhor 

Presidente informou que as seleções de andebol de Portugal, Holanda e Eslováquia vão 

participar em Moimenta da Beira, num torneio internacional designado “Terras do Demo”, 

nos próximos dias 08, 09 e 10 de abril, pelo que convida desde já os Senhores 

Vereadores a estarem presentes no referido torneio. Afirmou, ainda, que esta iniciativa 

inscreve-se no âmbito do que tem vindo a acontecer, com a realização de jogos de alto 

nível em Moimenta da Beira, reforçando a notoriedade do território e a prática desportiva 

em geral, e da modalidade em especial. Terminou dizendo que se trata de um torneio de 

preparação para o play-off de apuramento de Portugal para o campeonato do mundo e 

que terá a transmissão da televisão em dois jogos. -------------------------------------------------- 

----- Ainda no período antes da ordem do dia, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, informou a Câmara que a ausência na última reunião se 

deveu a afazeres profissionais. De seguida, solicitou esclarecimentos ao Senhor 

Presidente sobre a remoção de umas pedras com valor histórico na localidade de 

Paradinha. Em resposta, o Senhor Presidente informou que incumbiu o Vice-Presidente 

de desenvolver esforços para perceber exactamente o que se passou, adiantando que 

um determinado munícipe, alegadamente por desconhecimento, terá ultrapassado os 

limites da sua propriedade privada e, em consequência, poderá ter danificado algumas 



 Fl.80 
____________ 

 

____________ 

2016.03.18 
 

L iv º .  152  
                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 

                                                                   

 

pedras, esclarecendo também que este tipo de intervenção não exigiu nenhum 

licenciamento camarário. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A propósito, o Senhor Vice-Presidente informou que tem agendado para a próxima 

semana uma conversa com as pessoas que poderão esclarecer este assunto. ======= 

ORDEM DO DIA 

ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

066 – 020/010/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Relatório de Avaliação do Grau de 

Observância do Estatuto do Direito de Oposição – Ano de 2015 - Comunicação de 

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

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício n.º 06, 

datado de 25 do fevereiro, último, informando que, em sua sessão ordinária, realizada 

no dia 23 do mesmo mês, considerou apreciado o referido relatório. --------------------------- 

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

067 – 020/015/001 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Proposta sobre o património 

cultural e paisagístico de Moimenta da Beira - Comunicação de deliberação ===== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício n.º 07, 

datado de 25 do fevereiro, último, informando que, em sua sessão ordinária, realizada 

no dia 23 do mesmo mês, deliberou aprovar a proposta do Deputado António Reis sobre 

o assunto referenciado em epígrafe. --------------------------------------------------------------------- 

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

068 – 020/015/001 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Proposta sobre a criação do 
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Conselho Estratégico Empresarial - Comunicação de deliberação ============== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício n.º 08, 

datado de 25 do fevereiro, último, informando que, em sua sessão ordinária, realizada 

no dia 23 do mesmo mês, deliberou aprovar a proposta do Deputado António Reis sobre 

o assunto referenciado em epígrafe. --------------------------------------------------------------------- 

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

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

069 – 610/640/000 ESTRATÉGIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL DA REGIÃO DO DOURO – Estratégias de Eficiência Colectiva (EEC) 

- EEC PROVERE – DOURO VINHATEIRO 2020 – Assinatura do Contrato de 

Constituição de Consórcio Externo - Ratificação =========================== 

========== Presente à reunião o contrato de consórcio externo para a constituição da 

“EEC PROVERE–DOURO 2020”, que nesta ata se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, celebrado entre várias entidades e os municípios que 

integram a CIM DOURO, cujo objecto consiste na promoção, implementação e gestão 

dos projectos que integram o programa de ação para o território correspondente à NUT 

III Douro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente deu uma explicação sucinta sobre o assunto em causa, 

designadamente sobre o funcionamento do programa PRODER, afirmando que, por 
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razões de urgência, teve que assinar o supra mencionado contrato de consórcio externo, 

cujo ato submete agora à ratificação. --------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a assinatura do Senhor 

Presidente aposta no referido contrato de consórcio externo. ===================== 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

070 – 210/202/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PAEL - Programa de Apoio à 

Economia Local – Apreciação do relatório de monitorização e acompanhamento 

do 4.º trimestre de 2015 - Comunicação de deliberação ====================== 

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

19 de fevereiro, último, exarada a folhas 49 e 50, ponto 43, deste livro de atas, presente 

à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 5, datado de 25 de fevereiro, último, 

informando que, na sessão ordinária, realizada no dia 23 do mesmo mês, considerou 

apreciado o respetivo relatório. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

071 - 210/207/000 – PARÓQUIA DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Pedido de apoio financeiro ====================================== 

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

ofício, datado de 23 de novembro de 2015, dando conta que, pelas razões ali descritas, 

solicitam um apoio financeiro no valor de € 1.200,00 (mil e duzentos euros), para poder 

levar por diante as necessárias atividades pastorais com o povo moimentense. ------------- 
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----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

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

apoio financeiro no montante de € 1.200,00 (mil e duzentos euros), para os fins 

propostos. =========================================================== 

072 - 210/207/000 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE BALDOS – Construção 

de Casa Mortuária – Pedido de apoio financeiro ============================ 

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

ofício, datado de 18 de janeiro, último, informando que, conjuntamente com a Junta de 

Freguesia, pretende levar a efeito a construção de uma Casa Mortuária na Freguesia, 

cujo encargo ascende a um montante de € 20.000,00 (vinte mil euros). ----------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

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

apoio financeiro no montante de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), para os fins 

propostos. =========================================================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

073 – 130/999/000 – ÁGUAS DO NORTE – Alienação de acções próprias – Exercício 

de direito de preferência ===============================================  

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

comunicação, datada de 8 do corrente mês, informando que, ao abrigo do disposto nos 
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artigos 30.º e 31.º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, adquiriu as participações 

correspondentes ao capital social realizado na sociedade por parte dos municípios de 

Chaves, Guimarães, Póvoa do Lanhoso e Vila Nova de Famalicão, bem como à 

Associação de Municípios do Vale do Ave, num total de 8.019.536 acções, no valor 

nominal de € 1,00 (um euro) cada, representando 5,27% do capital social da sociedade.  

----- Face ao exposto, vem notificar este município que, caso pretenda exercer o direito 

de preferência relativamente às acções próprias a alienar pela Sociedade Águas do 

Norte, S.A., conforme o disposto no n.º 2, do artigo 32.º, do referido diploma legal, deve 

comunicar a sua intenção, por meio de carta dirigida ao Presidente do Conselho de 

Administração da sociedade, até às 17h00, do 60.º dia a contar, inclusive, do primeiro 

dia útil seguinte ao da receção da presente comunicação, sob pena de caducidade do 

direito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência. ========================================================== 

074 – 130/151/100 – CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE (CREP – Troço 2) 

– Aquisição de parcela de terreno sobrante do prédio rústico inscrito sob o artigo 

n.º 2948, da freguesia de Leomil =========================================  

========== Oriunda da Senhora ADÉLIA DO CARMO MARIANA, proprietária de dois 

prédios confinantes com a parcela propriedade da Câmara Municipal, adquirida no 

âmbito das aquisições de terrenos para execução da Circular Rodoviária Externa Poente 

(CREP), presente à reunião uma comunicação, datada de 20 de janeiro, último, que 
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nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

propondo a aquisição da parcela sobrante do prédio em epígrafe, com a área de 2.750 

m2, pelo valor de € 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta euros), com base nas 

considerações ali expostas. ---------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar que, neste momento, 

não está interessada em alienar a referida parcela de terreno. ==================== 

02.02.04. TESOURARIA 

075 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

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

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 555.365,45 

(quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco euros e quarenta e 

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

                                    a) Dotações Orçamentais ……………….. €  494.529,68 

                                    b) Dotações não Orçamentais ………….. €  60.835,77                                                                           

                                                                     TOTAL: ……………..€   555.365,45 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

076 - 310/302/412 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DA VILA DE LEOMIL - 2.ª FASE - 

Trabalhos do contrato adicional - Auto de receção definitiva ================== 
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========== Oriunda do Técnico Superior, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, 

presente à reunião a informação, com a referência 31-ES/DPOUA/2016, datada de 9 do 

corrente mês, que acompanha o auto de receção definitiva da empreitada em epígrafe, 

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

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

----- “A presente informação surge no seguimento da vistoria aos trabalhos em causa, realizada às 

10:00 horas do passado dia 18/02/2016, onde estiveram presentes os vários intervenientes na 

execução da empreitada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Da visita à obra resultou o Auto de Receção Definitiva, que se anexa à presente, dos trabalhos já 

recebidos provisoriamente em 28 de Julho de 2008, na qual se menciona que se encontram reunidas as 

condições para ser efetuado o cancelamento da garantia bancária correspondente, de acordo com o 

disposto no Art.º 229.º do então Regime Jurídico de Empreitadas Públicas, D.L. n.º 59/99, de 2 de 

Março.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à receção definitiva da 

empreitada em epígrafe, nos termos da informação técnica, bem como proceder ao 

cancelamento das cauções prestadas. ====================================== 

“OBRAS PARTICULARES” 

077 - 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 24 de março de 2014, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJETO 

DE ARQUITETURA DEFERIDO” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 
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competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 25 de 

outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ===================================== 

----- ARLINDO PEREIRA LOPES, para construção de um muro de vedação, com 20m, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Estrada Municipal, na localidade de 

Carapito, União de freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se refere 

o Proc.º 17.16; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ MANUEL MARTINS MORAIS, para ocupação da via pública com materiais, 

em 2m2, no lugar denominado Andinhos, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º 18.16; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO DE JESUS DOS SANTOS MATEUS, para construção de um muro de 

vedação, com 20m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Alagoa, nesta Vila 

de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 20.16; ---------------------------------------------- 

----- FRANCISCO MANUEL GOMES DIAS, para ocupação da via pública com materiais, 

em 30m2, no Bairro do Centro de Saúde, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º 21.16. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO: ================================= 

----- FOUR APPLES, LDA, para construção de um pavilhão de arrumos / casa de 

máquinas, que pretende levar a efeito no lugar denominado Salgueiro, Freguesia de 

Cabaços, a que se refere o Proc.º 82.15; --------------------------------------------------------------- 
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----- ANTÓNIO RUI TEIXEIRA DA SILVA, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Fonte da Neta, freguesia de Alvite, a que se refere 

o Proc.º 9.16; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- HUGO JULIÃO DE ANDRADE SILVA, para construção de uma habitação 

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

Leomil, a que se refere o Proc.º 13.16; ------------------------------------------------------------------ 

----- GILBERTO DA COSTA GOMES, para ampliação da habitação e alpendre, sita no 

lote n. º 2/3, no lugar denominado Penedo Gordo, Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Proc.º 16.16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

078 – 360/338/169.08 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de especialidades – 

Construção de uma habitação - Alteração ================================= 

========== Oriundo do Senhor ISMAEL DUARTE RIBEIRO, presente à reunião os 

projetos de especialidades referente à alteração de uma casa de habitação, que está a 

levar a efeito no lugar denominado Espinheiro, Freguesia de Alvite, em que, pelos 

motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão. ------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 39-

SV/DPOUA/16, de 01 do corrente mês, emitindo parecer favorável. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de 

especialidades. =======================================================  
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079 – 360/347/1.16 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela === 

========== Oriundo do Senhor MANUEL RIBEIRO TEIXEIRA, presente à reunião um 

pedido de destaque de uma parcela de terreno, sita no lugar denominado Cepo, 

Freguesia de Alvite. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 54-

SV/DPOUA/15, de 08 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, na sua atual redação, pelo que poderá ser emitida a 

respectiva certidão em conformidade. ====================================== 

080 – 360/991/16.16 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo do Senhor NELSON JESUS AREIA, presente à reunião um 

pedido de parecer à constituição de compropriedade, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, 

da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua atual redação. ----------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 48-SV/DPOUA 

/16, datada de 03 do corrente mês, emitindo parecer favorável. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 
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pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 

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 e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

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

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

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

10H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


