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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE MARÇO DO ANO 

DE DOIS MIL E QUINZE ================================================ 

ATA N.º 06/15 

========== Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, 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, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

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 primeira reunião, 

realizada no dia 25 de outubro de 2013, exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de 

atas 147, 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. REPRESENTAÇÃO OFICIAL: O Senhor Presidente deu conhecimento ao órgão 
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executivo da forma como tinha decorrido a viagem oficial a Espanha, conjuntamente 

com a Cooperativa Agrícola do Távora, dando conta da visita a diversas empresas 

ligadas ao setor do espumante, evidenciando a vontade e a necessidade de se continuar 

a modernizar a tecnologia dos nossos equipamentos, a fim de permitir dar uma cabal e 

adequada resposta às exigências do mercado atual. ------------------------------------------------

----- A propósito, os Vereadores da Coligação PPD.PSD/CDS.PP, LUIS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

congratularam-se com a referida visita, considerando-a como uma mais valia para o 

potencial que a Cooperativa Agrícola do Távora já apresenta. ====================  

----- 2. DESPORTO: O Senhor Presidente informou o órgão executivo que a equipa 

sénior de futebol de 11, da Associação de Promoção Social “GENTE DA NAVE”, se 

tinha sagrado campeã da 1ª. Divisão Distrital - Zona Norte - conseguindo desta forma a 

subida à Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. Mais informou que a 

equipa de juniores “A”, do Centro Social e Cultural de Sever, na modalidade de futsal, 

também se tinha sagrado campeã distrital da Associação de Futebol de Viseu. ------------- 

----- Os Vereadores da Coligação PPD.PSD/CDS.PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, congratularam-se com os 

êxitos alcançados pelas referidas equipas e coletividades. ======================  

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

01.05.  GABINETE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
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073 – 380/383/000 – ALTERAÇÃO NA CIRCULAÇÃO DE TRÂNSITO NA AVENIDA 

DE S. JOÃO, EM MOIMENTA DA BEIRA =================================== 

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

08 de novembro de 2006, exarada a folhas 46, ponto 38, do livro de atas 127, 

novamente presente à reunião o assunto referente à eventual alteração da circulação de 

trânsito na Avenida de S. João, nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente lembrou que este mesmo assunto tinha já sido 

discutido em reunião do órgão executivo, realizada na data supra mencionada, 

recordando que os serviços técnicos se tinham pronunciado a favor da circulação de 

trânsito apenas no sentido dos Bombeiros Voluntários para a Igreja Matriz, face aos 

constrangimentos provocados em consequência da dificuldade do trânsito circular nos 

dois sentidos em simultâneo com o estacionamento de veículos que ali se observa. -------

----- Ainda no uso da palavra, o Senhor Presidente alertou para as dificuldades de 

estacionamento para quem vive e trabalha na referida Avenida de S. João, em zona de 

trânsito já bastante saturada, assim como para os residentes no aglomerado urbano do 

designado “Arrabalde” que, em caso de circulação apenas no sentido dos Bombeiros 

Voluntários para a Igreja Matriz, passariam a ter o acesso à Avenida 25 de Abril mais 

dificultado e mais demorado. Por fim, deu ênfase à postura da Guarda Nacional 

Republicana, aludindo ao facto dos seus agentes demonstrarem boa sensibilidade e 

compreensão para não autuarem os condutores dos veículos estacionados na Avenida 

de S. João, ainda que em incumprimento das regras do Código da Estrada. ----------------- 
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----- O Vereador da Coligação PPD.PSD/CDS.PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

afirmou que as exigências dos dias de hoje já não são compatíveis com a situação que 

se verifica na Avenida de S. João, uma vez que, compreendendo as motivações das 

pessoas que ali vivem e trabalham, a configuração e perfil desta via não permite a 

circulação nos dois sentidos e, em simultâneo, uma faixa de estacionamentos 

longitudinais. Concluiu, afirmando tratar-se de uma questão cultural. --------------------------- 

----- O Vereador da Coligação PPD.PSD/CDS.PP, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA 

COSTA COELHO, disse que qualquer das soluções a encontrar traria externalidades, 

positivas para uns e negativas para outros, mas que, em qualquer dos casos, se deveria 

ter em conta situações de urgência e de segurança pública. Nessa medida, alertou para 

a possibilidade de ser equacionada a circulação no sentido Igreja Matriz para os 

Bombeiros Voluntários. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após profunda e demorada análise do assunto, a Câmara deliberou, 

por unanimidade: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Que o trânsito na Avenida de S. João, nesta Vila, tenha apenas um único sentido, 

a partir da entrada para o logradouro do quartel dos Bombeiros Voluntários, 

concretamente permitindo que se faça no sentido dos Bombeiros Voluntários para a 

Igreja Matriz, ficando proibido o trânsito no sentido inverso, com colocação das 

respetivas placas de sinalização; -------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Que, em consequência, seja permitido o estacionamento longitudinal no mesmo 

sentido Bombeiros Voluntários para a Igreja Matriz; -------------------------------------------------  
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----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, continuar a acompanhar este 

assunto, de forma a permitir encontrar as melhores soluções. ====================  

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

074 – 110/992/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Regulamento Municipal de Mérito 

Estudantil no Ensino Superior – Aprovação - Comunicação de deliberação ====== 

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

07, datado de 4 do corrente mês, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no 

dia 27 de fevereiro, último, foi deliberado aprovar o projeto de Regulamento Municipal de 

Mérito Estudantil no Ensino Superior, devendo ser suprimido o n.º 3, do artigo 10.º, 

conforme proposta apresentada pelo Presidente de Junta da União de Freguesias de 

Peva e Segões. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

proceder à publicitação da aprovação do referido regulamento, nos termos legais. =====  

075 – 160/187/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Projeto de Criação do Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte de Portugal 

– Parecer da Câmara Municipal - Comunicação de deliberação ================ 

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

06, datado de 4 do corrente mês, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no 

dia 27 de fevereiro, último, tomou conhecimento do parecer favorável ao projeto de 
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Criação do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do 

Norte de Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

076 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE ALVITE – Pedido de subsídio ===== 

========== Oriundo da autarquia referida em epígrafe, presente à reunião um ofício, 

datado de 17 do corrente mês, solicitando a atribuição de um subsídio no valor de € 

15.000,00 (quinze mil euros), para comparticipação das despesas realizadas com as 

obras dos arranjos exteriores ao Cemitério de Alvite. ------------------------------------------------ 

----- 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 autarquia um 

apoio financeiro no montante de € 15.000,00 (quinze mil euros), para os fins propostos. - 

077 – 210/207/000 – CLUBE DE DESPORTO E RECREIO DE MOIMENTA DA BEIRA - 

COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO/2015 – Pedido de subsídio =============== 

========== Oriundo do Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da Beira, na 

qualidade de entidade organizadora das festas concelhias de S. João, presente à 

reunião o programa das festas e respetivo orçamento, cujo valor global em receitas e 

despesas é estimado em € 90.000,00 (noventa mil euros), considerando ser 

imprescindível a solicitação da atribuição de um subsídio no valor de € 60.000,00 
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(sessenta mil euros), para fazer face às despesas enunciadas. --------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: Apesar das grandes dificuldades financeiras que o Município 

atravessa, mas considerando também que é necessário manter o nível e a dignidade 

das Festas de S. João de Moimenta da Beira, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir uma comparticipação financeira no montante de € 50.000,00 (cinquenta mil 

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

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, admitir poder vir a ser atribuído à 

referida Comissão de Festas um reforço de € 5.000,00 (cinco mil euros), caso se venha 

a confirmar essa necessidade. ============================================ 

078 – 230/260/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Orçamento e Plano de Atividades 

para 2015 – 1.ª Revisão Orçamental – Aprovação - Comunicação de deliberação == 

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

23 de fevereiro, último, exarada a folhas 63, ponto 059, deste livro de atas, em que foi 

deliberado aprovar a proposta de 1ª. Revisão Orçamental, devendo a mesma ser 

remetida à DGAL, nos termos da Lei nº. 43/2012, de 28 de agosto, bem como à 

Assembleia Municipal para aprovação, nos termos e para efeitos do disposto na alínea 

c), do n.º 1, do artigo 33.º, conjugado com o disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 

25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, presente à reunião o ofício n.º 5, do 

referido órgão deliberativo, datado de 4 do corrente mês, informando que, em sua 
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sessão ordinária, realizada em 27 de fevereiro, último, foi deliberado aprovar a 1.ª 

Revisão Orçamental, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

079 – 130/151/100 – JUNTA DE FREGUESIA DO SARZEDO – Pedido de cedência 

das instalações da antiga Escola Primária do Sarzedo ======================= 

========== Oriundo da autarquia referida em epígrafe, presente à reunião um ofício, 

datado de 1 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela 

fica a fazer parte integrante, solicitando a cedência gratuita das instalações acima 

identificadas, a fim de criar uma sala de convívio, responsabilizando-se pelas 

necessárias obras de remodelação e ampliação, cujo projeto com as alterações 

pretendidas foi já elaborado pelos serviços técnicos desta Câmara Municipal. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência das 

instalações do referido imóvel para a JUNTA DE FREGUESIA DO SARZEDO, 

autorizando o Senhor Presidente a proceder à assinatura do respetivo protocolo. ===== 

080 – 130/151/100 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Aquisição 

de terrenos ========================================================= 

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

27 de outubro de 2014, exarada a folhas 73, ponto 060, do livro de atas 149, presente à 
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reunião uma proposta do Senhor Presidente, datada de 18 do corrente mês, com o 

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

----- “Considerando a deliberação tomada pela câmara Municipal em sua reunião ordinária de 27 de 

outubro de 2014, que recaiu sobre uma proposta do signatário, relativa à aquisição de terrenos para a 

construção da Ampliação do Parque Industrial de Moimenta da Beira; -------------------------------------- 

----- Considerando que a referida construção já teve início e que uma parte significativa dos terrenos 

foram já ocupados, com prévia autorização dos respetivos proprietários; ---------------------------------- 

----- Considerando ainda a necessidade de proceder à aquisição dos terrenos e de efetuar o respetivo 

pagamento, proponho: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Que a Câmara Municipal adquira todas as parcelas de terreno então identificadas em anexo, 

necessárias à execução da ampliação do Parque Industrial de Moimenta da Beira, ao preço unitário de € 

3,75 / metro quadrado; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que a Câmara Municipal possa, em alternativa, adquirir as parcelas de terreno então 

identificadas em anexo por contrapartida da entrega aos respetivos proprietários de lotes de terreno, do 

loteamento a constituir, cujo somatório das respetivas áreas corresponda a 50% da área de terreno 

adquirida aos mesmos proprietários, podendo este modelo ser aplicado a apenas parte dos terrenos a 

adquirir, mantendo o preço de aquisição em € 3,75 / m2 para a área restante. Os referidos lotes serão 

entregues sem quaisquer ónus, devendo os eventuais acertos de áreas serem pagos, pela parte 

respetiva, ao preço unitário de € 3,75 / metro quadrado; ---------------------------------------------------- 

----- 3. Que os meios legais a utilizar para a aquisição das parcelas e entrega dos lotes sejam 

oportunamente acordados entre os serviços da Câmara Municipal e cada um dos proprietários, e caso 

se justifique, a Câmara Municipal coloque os seus próprios meios humanos e técnicos ao serviço dos 

diversos proprietários com vista à obtenção das condições documentais para a transação; --------------- 

----- 4. Que o Presidente da Câmara fique desde já autorizado a celebrar os contratos-promessa de 

permutas, bem como as competentes escrituras de aquisição, e a pagar os respetivos valores, até ao 

montante global de € 97.000,00 (noventa e sete mil euros).” ----------------------------------------------- 
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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 maioria, com a abstenção dos Vereadores da 

Coligação PPD.PSD/CDS.PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO DIAS 

DE ALMEIDA COSTA COELHO, com base na declaração de voto a seguir transcrita, 

aprovar os termos e condições da proposta apresentada pelo Senhor Presidente, com 

vista à aquisição das parcelas de terreno necessárias para a ampliação do Parque 

Industrial de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

PPD/PSD.CDS-PP -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Na reunião da Câmara Municipal realizada em 27 de outubro de 2014, demos a nossa aprovação 

à proposta do Presidente da Câmara Municipal, relativa à aquisição de terrenos para a construção da 

Ampliação do Parque Industrial de Moimenta da Beira, ao preço unitário de 3,75 / metro quadrado. Este 

foi, de facto, o objectivo, tendo em conta um processo de negociação que iria ser iniciado com os 

proprietários dos terrenos necessários à concretização da construção da ampliação do Parque industrial.  

----- É certo que, a proposta continha, também, um ponto que dizia “Que a Câmara Municipal possa, 

em alternativa, adquirir as parcelas de terreno então identificadas em anexo por contrapartida da 

entrega aos respetivos proprietários de lotes de terreno do loteamento a constituir, cujo somatório das 

respetivas áreas corresponda a 50% da área de terreno adquirida aos mesmos proprietários, podendo 

este modelo ser aplicado a apenas parte dos terrenos a adquirir, mantendo o preço de aquisição em € 

3,75 / m2 para a área restante”. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Desenvolvido o processo de negociação e aquisição dos terrenos, trata-se agora de concretizar 

esse acto, através da celebração dos respectivos contratos/promessa. ------------------------------------- 

----- Verificamos, no entanto, que determinadas parcelas de terreno vão ser adquiridas com recurso à 
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modalidade alternativa, ou seja, tendo como contrapartida do preço estabelecido para cada metro 

quadrado a entrega aos respectivos proprietários de lotes de terreno do loteamento em que está 

inserido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ora, o Regulamento Municipal que se encontra em vigor no Parque Industrial de Moimenta da 

Beira não prevê esta prerrogativa, pelo que, se esta medida vingar, irá criar um precedente perigoso, à 

revelia dos princípios e regras prescritos no referido diploma legais e aprovados pela Câmara Municipal 

e pela Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Aliás, quem comprou lotes no Parque Industrial sabe que os adquiriu em hasta pública, em 

condições de igualdade e transparência com todos aqueles que demonstraram interesse em instalar-se 

naquela infra-estrutura industrial. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- E quando assim não aconteceu, foi quando houve transferência de lotes, tendo a Câmara 

Municipal, em certas e felizmente poucas situações, permitido essa transação entre empresários, 

através da não utilização da figura do “direito de preferência”. Houve, inclusive, casos em que órgão 

executivo não teve outra alternativa que não fosse reaver os lotes que vendeu, por razões que não cabe 

aqui trazer à colação, a preço substancialmente superior ao da aquisição, muitas vezes em situações de 

difícil fundamentação e justificação, como é consabido. ------------------------------------------------------ 

----- Daí que consideremos a coabitação de venda de lotes da Câmara Municipal simultaneamente com 

a venda de lotes privados, matéria de difícil gestão. Cremos mesmo que se corre o risco de entrar num 

clima de especulação que em anda favorece os objectivos e a filosofia que está subjacente ao 

Regulamento do Parque Industrial e ao seu desejado e saudável desenvolvimento. ----------------------- 

----- É neste contexto que, damos a nossa aprovação à aquisição das parcelas de terreno, por parte da 

Câmara Municipal de Moimenta Beira, ao preço de € 3,75 por metro quadrado. No entanto, não 

podemos, em consciência, concordar com o modelo alternativo de pagamento, tendo como 

contrapartida do preço estabelecido para cada metro quadrado a entrega aos respectivos proprietários 

de lotes de terreno do loteamento em que está inserido, em quaisquer circunstâncias.” ========== 

081 – 130/151/100 – CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE (CREP) – Troço 2 
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- Aquisição de terrenos ================================================ 

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

27 de outubro de 2014, exarada a folhas 74, ponto 61, do livro de atas 149, presente à 

reunião uma proposta do Senhor Presidente, datada de 18 do corrente mês, com o 

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

----- “Considerando a deliberação tomada pela câmara Municipal em sua reunião ordinária de 27 de 

outubro de 2014, que recaiu sobre uma proposta do signatário, relativa à aquisição de terrenos para a 

construção da Circular Rodoviária Externa Poente (CREP) – Troço 2; --------------------------------------- 

----- Considerando que a referida construção já teve início e que uma parte significativa dos terrenos 

foram já ocupados, com prévia autorização dos respetivos proprietários; ---------------------------------- 

----- Considerando ainda a necessidade de proceder à aquisição dos terrenos e de efetuar o respetivo 

pagamento, proponho: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Que a Câmara Municipal adquira todas as parcelas de terreno então identificadas em anexo, 

necessárias à execução da CREP – troço 2, ao preço unitário de € 1,50 / metro quadrado, nos termos 

da já referida deliberação; -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que os meios legais a utilizar para a aquisição das parcelas sejam oportunamente acordados 

entre os serviços da Câmara Municipal e cada um dos proprietários, podendo ser utilizada a mera 

indemnização, dado existirem diversos terrenos cujas áreas a adquirir são diminutas, podendo não se 

justificar, para os respetivos proprietários, efetuar o competente registo na conservatória do registo 

predial, caso não exista; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Que, além do mais, caso se justifique, a Câmara Municipal coloque os seus próprios meios 

humanos e técnicos ao serviço dos diversos proprietários com vista à obtenção das condições 

documentais para a transação; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Que relativamente à parcela de terreno número 9 (nove) pertencente a Herdeiros de Albertino 

Duarte Calado Guedes e outros, a Câmara Municipal, para além da parcela de terreno a ocupar pela via, 
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adquira também, nas mesmas condições, as parcelas de terreno sobrantes, com as áreas que vierem a 

ser determinadas pelos serviços da Câmara Municipal, uma das quais ficará sem acesso e a outra sem 

possibilidades de adequado manuseamento; ------------------------------------------------------------------ 

----- 5. Que o presidente da Câmara fique desde já autorizado a celebrar as competentes escrituras de 

aquisição e a pagar adiantamentos ou indemnizações a conceder aos proprietários identificados, até ao 

valor global de € 70.000,00 (setenta 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, aprovar os termos e condições 

da proposta apresentada pelo Senhor Presidente, com vista à aquisição das parcelas de 

terreno necessárias para a construção da Circular Rodoviária Externa Poente (CREP) – 

Troço 2. ============================================================= 

082 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de 

arrendamento da loja n.º 6 ============================================= 

========== Oriundo do GABINETE JURÍDICO, presente à reunião o Parecer n.º 06.15, 

datado de 10 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho da Senhora Vereadora, Dr.ª Susana Lemos, datado de 

10.03.2015, cumpre emitir o seguinte parecer. -------------------------------------------------------------- 

----- Através de requerimento, com data de entrada de 9 de março do corrente ano, a peticionante, 

CARLA MARIA SANTOS ROCHA, solicita o arrendamento da loja n.º 6, do Mercado Municipal de 

Moimenta da Beira para “(…) atividade de exposição e venda de artigos de artesanato (…).-------------- 

----- Atenta a informação da Secção de Património, datada de 10.03.2015, neste momento, a loja n.º 

6, do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, encontra-se disponível, para arrendamento. ------------- 

----- Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, 
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“(...) 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 6, 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). ====================================================== 

083 – 130/151/700 – QUIOSQUE DA PRACETA COMANDANTE REQUEIJO – Pedido 

de arrendamento ===================================================== 

========== Oriundo do GABINETE JURÍDICO, presente à reunião o Parecer n.º 04.15, 

datado de 23 de fevereiro, último, com o seguinte teor: -------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho da Senhora Vereadora, Dr.ª Susana Lemos, cumpre emitir o 
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seguinte parecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Por requerimento, com data de entrada de 19.02.2015, a requerente MARIA HELENA SOUSA 

COELHO SILVA, solicita o arrendamento Do Quiosque da Praceta Comandante Requeijo, nesta Vila de 

Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esclarece que no arrendado será realizada a atividade de venda de revistas, jornais, cafetaria, 

artesanato, artigos regionais (compotas e biscoitos), jogos sociais, assim como a utilização de 

esplanada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara Municipal, em sua reunião ordinária, realizada no dia 10 de maio de 2013, deliberou 

levar a efeito uma Hasta Pública para o arrendamento, pelo prazo de 1 (um) ano, renovável nos termos 

legais, do referido Quiosque. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- A referida Hasta Pública tinha como base de licitação o valor de € 100 (cem euros) por mês, e os 

lances eram de € 50 (cinquenta euros). ----------------------------------------------------------------------- 

----- Em consonância com outras deliberações tomadas pelo Executivo Camarário, sobre o presente 

assunto, foi determinado que aquele espaço se destinava à venda de artigos de livraria, papelaria, 

tabacaria, jornais, revistas e outros artigos similares.” ------------------------------------------------------- 

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

arrendamento do referido quiosque, por ajuste direto, com uma renda mensal no valor 

de € 100,00 (euros euros), determinando-se que aquele espaço se destina à venda de 

artigos de livraria, papelaria, tabacaria, jornais, revistas e outros artigos similares. ===== 

02.02.04. TESOURARIA 

084 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 20, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 981.076,23 

(novecentos e oitenta e um mil e setenta e seis euros e vinte e três cêntimos), assim 
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discriminado: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  918.984,59 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €    62.991,64 

                           TOTAL: …………………………...€  981.976,23 

02.02.05. SERVIÇOS DE GESTÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

085 – 310/387/014 – POVT – PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO 

VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO – Plano Nacional de Ação para a Eficiência 

Energética – Contrato de partilha de poupanças líquidas ===================== 

========== Na sequência da decisão favorável de financiamento do programa “POVT-

12-0765-FCOES000030 – ILUPUB DOURO, MELHORIA DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DOURO”, presente à reunião o ofício do 

PNAEE – Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, com a referência 

FEE/2015, datado de 27 de fevereiro, último, que acompanha a minuta do contrato de 

partilha de poupanças líquidas, remetido pela entidade mencionada em epígrafe, que 

nesta ata se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, 

que obriga o beneficiário a entregar ao Fundo de Eficiência Energética, um montante de 

partilha que não pode ser inferior a 50% do valor do montante de apoio comunitário 

concedido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O referido ofício do PNAEE traz inserto o seguinte despacho do Senhor Presidente:  

----- “1. Responder afirmativamente; -------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. À reunião de Câmara para ratificação.” ---------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho, 

nos termos do nº. 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovando a 

referida minuta de protocolo e autorizando o Senhor Presidente a proceder à respetiva 

assinatura. ========================================================== 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

 “OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

086 - 310/301/027 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO RURAL EM 514 S. MIGUEL - 

PARADINHA - Libertação de caução ===================================== 

===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP008/DPOUA/2015, 

datada de 11 do corrente mês, que acompanha o auto de vistoria para efeitos de 

libertação de caução, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer integrante, com o seguinte teor: -------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo 

e Ambiente e respetivo Chefe de Divisão, exarado no Requerimento da Firma “João Augusto Pinto 

Aveleira & Filho, Lda”, adjudicatária da Empreitada, foi esta contactada 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 da caução; -------- 

----- - Tendo em conta que já decorreram 5 anos após a data da Receção Provisória da Empreitada, de 
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acordo com o D.L. nº 190/2012 de 22 de agosto, é feita libertação total da caução; ---------------------- 

----- - No entanto, de acordo com o Artº 397 do D.L. nº 18/2008, conjugado com o Despacho 

Normativo nº 9/2014, a garantia da obra mantêm-se por mais 5 anos, isto é, até perfazer os 10 anos 

contados da data da Receção Provisória da Empreitada.” --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação técnica atrás transcrita, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, proceder à libertação total da referida caução. ========== 

“OBRAS PARTICULARES” 

087 - 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, último, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “TELAS FINAIS 

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

Delegação e Subdelegação de 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. --------------------------- 

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

----- JOSÉ VALENTE DE CARVALHO, para construção de um muro de vedação com 

48m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Canal, na localidade de 

Peravelha, União de Freguesias de Peravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se 

refere o Proc.º n.º 14.15. ------------------------------------------------------------------------------------- 

TELAS FINAIS DEFERIDAS: ============================================ 
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----- ASSOCIAÇÃO MOIMENTENSE DE APOIO À INFÂNCIA, para requalificação de um 

edifício destinado a creche e centro de atividades de tempos livres, sito na Rua Duarte 

Madeira Arrais, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 49.14. ------ 

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

----- CRÓNICA D’AVENTURA – TURISMO NATUREZA, LDA, para ampliação de um 

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. -------------------------------------------------------------- 

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 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em virtude de o 

assunto a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão de 

indeferimento por si proferida. ============================================ 

088 – 360/337/18.10 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia – 

Construção de uma habitação unifamiliar – Recurso ======================== 

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

reunião realizada em 28 de outubro, de 2011, exarada a folhas 196, ponto 179, do livro 

de atas 143, onde, relativamente ao pedido de informação prévia para construção de 

uma moradia unifamiliar, que a Senhora MARIA ADÉLIA pretende levar a efeito no lugar 
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denominado Fraguinha, na Freguesia de Arcozelos, foi deliberado não dar provimento 

ao recurso apresentado e manter o indeferimento, manifestando, no entanto, a 

disponibilidade para vir a equacionar, em conjunto com a requerente, uma implantação 

que possa não colidir com o traçado em estudo, logo que seja possível determinar com 

rigor qual a área a ocupar por aquela infraestrutura rodoviária, novamente presente à 

reunião o referido processo, acompanhado de um novo pedido de recurso à Câmara 

Municipal, nos termos dos n.ºs 2 e 3, do art.º 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 33-SV 

/DPOUA/15, de 18 de fevereiro, último, 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: A Câmara deliberou, por unanimidade, admitir vir a viabilizar a 

construção pretendida, desde que a requerente diligencie no sentido de adquirir mais 

área de terreno, de forma a que a área mínima sobrante da pretensão passe a ser de 

3.000 m2, ou que aguarde pela aprovação da Revisão do Plano Diretor Municipal, que 

neste momento se encontra em curso. ------------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que, caso a pretensão venha a ser 

viabilizada, a implantação da construção deverá ser definida pelos serviços técnicos 

desta Câmara Municipal. ================================================ 
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REGRESSO À REUNIÃO: ============================================== 

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

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

089 - 360/338/407.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de libertação de garantia 

bancária ============================================================ 

========== No seguimento do Despacho do Chefe DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido informar a Firma MONDISUPER 

COMÉRCIO ALIMENTAR, LDA sobre o teor da informação n.º 01-LS/DPOUA/2015, 

relativamente ao pedido de libertação de uma garantia bancária, presente à reunião o 

referido processo acompanhado de um requerimento, em que, solicita que seja 

considerada a data de emissão da autorização de utilização do edifício, como sendo a 

data da receção provisória das obras de urbanização. ---------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 53-

SV/DPOUA/15, de 09 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: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar as obras 

provisoriamente recebidas na data da emissão da licença de utilização, e libertar a 

garantia bancária, assim que se confirmar a reparação do lancil mencionado na 

informação técnica, supra referida. ======================================== 
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090 – 360/338/43.12 – OBRAS PARTICULARES – Construção do Sub-Parque de 

Moimenta da Beira – Projeto de alterações ================================ 

========== Oriundo da Firma Parque Eólico do Douro Sul, S.A., presente à reunião um 

projeto de alteração à localização / implantação do aerogerador AG5 do Sub-Parque de 

Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 22-LS 

/DEP/2015, de 11 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

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

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Desporto” 

091 – 710/713/000 – CULTURA E DESPORTO – Gala do Desporto de Moimenta da 

Beira - Normas de Atribuição de Prémios - Aprovação ======================= 

========== Oriundas da UODSCE – UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL, CULTURAL E EDUCAÇÃO, presentes à reunião as Normas de Atribuição de 

Prémios na Gala do Desporto de Moimenta da Beira, que nesta ata se consideram 

integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas Normas de 

Atribuição de Prémios na Gala do Desporto de Moimenta da Beira. ================ 



 Fl.103 
____________ 

 

____________ 

2015.03.23 
 

L iv º .  150  
                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 

                                                                   

 

“Educação” 

092 – 710/714/300 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Ano letivo 2014/2015 – Transportes 

Escolares, Refeições do 1.º Ciclo, Ensino Pré-Escolar - Mapa de Encargos – 

Minutas dos Protocolos =============================================== 

========== Oriunda da UODSCE – UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL, CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a informação n.º 

01/UODSCE/2015, datada de 13 do corrente mês, acompanhada das minutas dos 

protocolos a celebrar com as Instituições parceiras no que se refere aos Transportes 

Escolares, Refeições do 1.º Ciclo e Ensino Pré-Escolar relativo ao ano letivo 2014/2015, 

assim como o mapa que traduz os encargos a assumir pela Câmara Municipal, e das 

respetivas informações de cabimento, que nesta ata se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante. ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os encargos previstos 

no mapa acima mencionado, assim como as respetivas minutas de protocolos, 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a proceder à sua assinatura. ========== 

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

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

12H15. =============================================================  

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


