
 F lF lF lF l.224 
____________ 

 

____________ 

2013.05.24 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 64 64 64 6     

                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 

                                                                   
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E QUATR O DE MAIO DO 

ANO DE DOIS MIL E TREZE ============================================ 

ATA N.º 11/13 

========== Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, nesta 

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

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

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

novembro de 2009, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os outros na de 

Vereadores para realizarem a presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por 

deliberação tomada na reunião ordinária, realizada no dia 04 de novembro de 2009, 

exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de atas 139, cuja ordem do dia havia sido 

previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no nº 3, do 

art.º 87º., da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. =============================== 

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

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA  ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artº. 64º., 

conjugado com o nº. 2, do artº. 78º., ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, a 

Câmara tomou conhecimento do pedido de JUSTIFICAÇÃO de falta a esta reunião, 

apresentado pelo Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, deferido por Despacho do 

Senhor Presidente, nos termos da competência delegada pela Câmara Municipal, em 

reunião realizada em 13 de outubro de 2009. ================================= 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. VOTO DE PESAR:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um 

“Voto de Pesar” pelo falecimento do trabalhador, FLORIANO DE SÁ BERNARDO, que o 

Executivo lamenta profunda e sentidamente, devendo ser dado conhecimento à família.  

----- 2. REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL : O Senhor Presidente informou o Executivo que 

vai integrar uma comitiva que se irá deslocar à República Popular de Angola, durante os 

dias 10 a 15 do próximo mês de Junho, inclusive, cujo principal objectivo é o de 

promover naquele território os nossos melhores produtos e abrir caminho à captação e 

entrada de potenciais investidores em áreas de grande interesse, no município de 

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

----- 3. SETOR DA AGRICULTURA : O Senhor Presidente informou o Executivo que, 

juntamente com as associações de fruticultores e agricultores do município, tem estado 

a acompanhar de perto a elaboração de um novo instrumento, para vigorar no ano de 

2014, no sentido de serem melhorados os seguros de colheitas que viabilizem melhores 

garantias em situação de calamidade, que espera ser melhor ajustado à nossa realidade 
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depois de acolher as sugestões e ou as propostas que forem sugeridas, esperando que 

o referido instrumento de colheitas possa vir a beneficiar de fontes de financiamento 

externo, nomeadamente de fundos comunitários. No âmbito deste assunto, mais 

informou que ainda não foi marcada a audiência com a Senhora Ministra da Agricultura, 

solicitada há mais de um mês, para falar dos avultados prejuízos provocados neste setor 

pela ocorrência das geadas. ============================================= 

ORDEM DO DIA 

2 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

196 – 210/207/000 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VILA DA RUA – Apoio 

para as obras de reabilitação da Igreja Paroquial d e Vila da Rua  =============== 

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

ofício, sem número, datado 14 de janeiro, último, a solicitar um apoio financeiro, a fim de 

poder concluir as obras de reabilitação da “Igreja Paroquial de Vila da Rua”. ----------------- 

----- O processo foi analisado pela respetiva comissão de análise de candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de novembro de 2009, que emitiu o 

respetivo parecer. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “Este encargo não 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, não tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/080701 e no Plano de 

Actividades Municipais, no Objectivo 2.5.3., Código 01 e Projecto nº 51/2013, onde, em 21 do corrente 
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mês, não existe qualquer saldo disponível.” ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

atribuir à referida entidade um apoio financeiro no montante de € 12.500,00 (doze mil e 

quinhentos euros), para os fins propostos, devendo, para o efeito, serem criadas as 

necessárias condições orçamentais. ======================================= 

197 – 210/207/000 – UNIVERSIDADE SÉNIOR INFANTE D. HENRIQUE – Apoio à 

publicação do Livro “Ofélia vai à Universidade”  – Aquisição de exemplares  ====== 

========== Oriundo da Universidade Sénior Infante D. Henrique, presente à reunião o 

ofício n.º 7, datado de 7 do corrente mês, a solicitar apoio à publicação do livro referido 

em epígrafe, através da aquisição de 150 exemplares, ao custo 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 21 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 31.123,54 (trinta e um mil 

cento e vinte e três euros e cinquenta e quatro cêntimos)”. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Reconhecendo o interesse cultural da referida obra, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, adquirir 50 exemplares, ao preço unitário de € 9,00 (nove 

euros), a distribuir pelas escolas, biblioteca e associações diversas. =============== 

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

========== A Vereadora, em Regime de Tempo Inteiro, ALEXANDRA MARIA 
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FONSECA MARQUES, ausentou-se da reunião por se encontrar impedida de participar 

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

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

198 – 210/207/000 – CASA DO POVO DE LEOMIL – Apoio à publicação do Livro 

“ Leomil” , de António de Seves – Aquisição de exemplares  =================== 

========== Oriundo da Casa do Povo de Leomil, presente à reunião um ofício, datado 

de 6 do corrente mês, a solicitar apoio à publicação do livro referido em epígrafe, através 

da aquisição de exemplares, ao custo unitário de € 10,00 (dez 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 21 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 30.673,54 (trinta mil seiscentos 

e setenta e três euros e cinquenta e quatro cêntimos).” ----------------------------------------------------- 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir 50 exemplares, ao preço unitário € 10,00 

(dez euros), a distribuir pelas escolas, biblioteca e associações diversas. =========== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, a Vereadora, ALEXANDRA MARIA 

FONSECA MARQUES, regressou à reunião. =================================  

199 – 210/207/000 – JACIRA FÉLIX GALHARDO – Apoio à  publicação do Livro 

“Poesia Popular, Rezas e Ditos da Beira” – Aquisição de exemplares  =========== 
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========== Oriundo da autora referenciada em epígrafe, presente à reunião um ofício, 

datado de 9 de abril, último, a solicitar apoio à publicação do livro referido em epígrafe, 

através da aquisição de 150 exemplares, ao custo unitário de € 15,00 (quinze euros). ----

----- Informa também que, por motivos pessoais, gostaria que a apresentação do mesmo 

fosse feita no Salão Nobre da Câmara Municipal ou na Biblioteca Municipal, integrada 

nas Festas de S. João 2013, sugerindo os dias 22 ou 29 de Junho para o efeito. ----------- 

----- 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 21 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 987,92 (novecentos e oitenta e 

sete euros e noventa e dois cêntimos).” ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

15,00 (quinze euros), a distribuir pelas escolas, biblioteca e associações diversas. ==== 

200 – 210/207/000 – EDITORA EDIÇÕES ESGOTADAS – Apo io à publicação do 

Livro “Olhares de Aquilino sobre Alvite e os Alvitanos”  – Aquisição de exemplares   

========== Oriunda da editora em epígrafe, presente à reunião um email, datado de 

19 de abril, último, a solicitar apoio à publicação do livro referido em epígrafe, através da 

aquisição de 100 exemplares, ao preço unitário de € 15,00 (quinze euros). Em 

contrapartida, sugerem inscrever na contracapa, o logótipo da Câmara Municipal como 

patrocinador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 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 21 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 30.173,54 (trinta mil cento e 

setenta e três euros e cinquenta e quatro cêntimos).” ------------------------------------------------------- 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir 30 exemplares do referido livro, ao preço 

unitário de € 15,00 (quinze euros), a distribuir pelas escolas, biblioteca e associações 

diversas. ============================================================ 

201 – 210/207/000 – DEMO MOTOCLUBE – Pedido de subs ídio e apoio logístico  == 

========== Oriundo do clube referenciado em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 

001/2013, datado de 26 de abril, último, informando que, englobado no programa de 

Festas de S. João 2013, vai organizar o “1.º Encontro Motociclista de Moimenta da 

Beira”, pelo que solicita a atribuição de um apoio financeiro, bem como apoio logístico 

que possa vir a precisar. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 21 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 74.482,44 (setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e 

dois euros e quarenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais, no Objectivo 2.5.2., Código 01 e Projecto nº 1/2013, no montante de € 42.150,00 



 F lF lF lF l.231 
____________ 

 

____________ 

2013.05.24 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 64 64 64 6     

                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 

                                                                   
 
(quarenta e dois mil cento e cinquenta euros).” -------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido clube um 

apoio financeiro no montante de € 1.000,00 (mil euros), para os fins propostos, bem 

como prestar o apoio logístico que for solicitado, na medida do possível. ============ 

202 – 210/207/000 – UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES C OM CANCRO – Pedido 

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

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

ofício, sem número, datado de 13 do corrente mês, a solicitar a atribuição de um 

donativo até € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para fazer face aos encargos que 

tem com o “Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico”, um espaço de âmbito nacional e 

gratuito, com as seguintes valências: “apoio médico, apoio multidisciplinar a crianças 

com cancro, apoio psicológico, biblioteca, centro de documentação e informação, grupos 

de entreajuda, serviço de voluntariado e terapia de grupo”. Acrescenta, ainda, que o 

referido núcleo tem um atendimento imediato, simples, anónimo e sem burocracias, e 

que foi criada uma linha de apoio contra o cancro, através da qual é prestado apoio a 

centenas de doentes, inclusive acamados, de norte a sul do país. ------------------------------ 

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

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 21 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 2.679,22 (dois mil seiscentos e setenta e nove euros e 

vinte e dois cêntimos).” ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida associação 

um apoio financeiro no montante de € 100,00 (cem euros), para os fins propostos. ==== 

203 – 210/207/000 – CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SEV ER – Pedido de 

subsídio extraordinário, por mérito desportivo  ============================= 

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

ofício, sem número, datado de 11 de março, último, solicitando um subsídio 

extraordinário, por mérito desportivo, uma vez que a equipa de juvenis sagrou-se 

campeã distrital de futsal. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respetiva comissão de análise de candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de novembro de 2009, que emitiu o 

respetivo parecer. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701 onde, em 21 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 73.482,44 (setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e 

dois euros e quarenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, 

no Objetivo 2.5.2., Código 01 e Projeto nº 1/2013, no montante de € 41.150,00 (quarenta e um mil 

cento e cinquenta euros).” ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida coletividade 

um subsídio extraordinário, por mérito desportivo, no montante de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros). ===================================================== 

204 – 210/207/000 – CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SEV ER – Pedido de 
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subsídio extraordinário  ================================================ 

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

ofício, sem número, datado de 11 de março, último, solicitando uma comparticipação 

monetária, para que a equipa de juvenis possa participar na taça nacional de futsal, uma 

vez que esta implica deslocações longínquas e despesas de logística bastante elevadas.  

----- O processo foi analisado pela respetiva comissão de análise de candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de novembro de 2009, que emitiu o 

respetivo parecer. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701 onde, em 21 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 73.482,44 (setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e 

dois euros e quarenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, 

no Objetivo 2.5.2., Código 01 e Projeto nº 1/2013, no montante de € 41.150,00 (quarenta e um mil 

cento e cinquenta euros).” ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, que o valor a atribuir para os 

fins aqui solicitados esteja incluído no apoio financeiro concedido na deliberação do 

ponto anterior. ======================================================== 

205 – 210/207/000 – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ANDEBOL  – Jogos de 

qualificação para o Campeonato da Europa de Seniore s Femininos - Atribuição de 

apoio financeiro  ====================================================== 

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma proposta, datada 
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de 20 do corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------- 

----- “Considerando que durante o ano de 2012, o Município teve a seu cargo a co-organização de dois 

jogos de andebol feminino, Portugal – Grécia no dia 24 de Março e Portugal – Roménia a 30 de Maio, no 

âmbito da qualificação para o campeonato da Europa de seniores femininos. ------------------------------ 

----- Considerando que neste trabalho conjunto com a Federação de Andebol de Portugal, foi assumido 

o compromisso de liderar a organização local que implicou deslocações, contratação de refeições e 

alojamento, produção/pagamento de publicidade, preparação do recinto desportivo e recolha de 

patrocínios, enfim, todo o processo logístico necessário para a realização dos dois jogos e ainda que a 

preparação destes eventos envolveu um trabalho prévio que começou com a atempada recolha de 

patrocínios, sendo que no acaso em apreço, os dois jogos foram colocados aos patrocinadores com um 

pacote, sendo que, só o primeiro teria transmissão televisiva e o valor monetário obtido foi de 4.100€ 

(quatro mil e cem euros). -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando finalmente que da responsabilidade da Federação de Andebol de Portugal ficou o 

pagamento do alojamento e refeições, à excepção dos lanches VIP no final dos jogos, os quais foram 

parcialmente patrocinados, como oferta em géneros, proponho que a Câmara Municipal conceda à 

Federação de Andebol de Portugal o apoio financeiro de € 2.500 por cada um dos jogos referidos, com 

vista a minimizar o esforço daquela Federação, com a realização dos aludidos jogos, no município de 

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

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

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 21 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 79.482,44 (setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e 

dois euros e quarenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais, no Objectivo 2.5.2., Código 01 e Projecto nº 1/2013, no montante de € 47.150,00 

(quarenta e sete mil e cento e cinquenta euros).” ------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta 

apresentada pelo Senhor Presidente, autorizando a transferência para a Federação de 

Andebol de Portugal de um apoio financeiro, no montante total de 5.000,00 (cinco mil 

euros). ============================================================= 

206 – 230/270/000 – ANTÓNIO AGUIAR SERRALHEIRO, ALU GUER DE MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES, LDA – Reclamação de valores em dívida  = 

========== Oriunda da empresa em epígrafe, presente à reunião uma comunicação, 

datada de 17 de abril, último, informando que levou a efeito vários trabalhos para esta 

Câmara Municipal, que importam no valor de € 80.839,00 (oitenta mil, oitocentos e trinta 

e nove euros), bem como outros trabalhos, nos anos de 2004, 2005 e 2006, dos quais 

apenas possui “talões de controlo de serviço diário”, no montante de € 65.070,10 

(sessenta e cinco mil e setenta euros e dez cêntimos), o que totaliza um valor de € 

145.909,10 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e nove euros e dez cêntimos), 

pelo que solicita o respectivo pagamento. --------------------------------------------------------------  

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E 

AMBIENTE, a mesma prestou a Informação n.º JP026/DOM/2013, datada de 29 de abril, 

último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

aprovar e autorizar o pagamento do valor máximo de € 110.000,00 (cento e dez mil 

euros), nos termos do acordo alcançado para liquidação total da dívida agora reclamada, 
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livre de quaisquer ónus, aqui se incluindo os de natureza fiscal, devendo, para o efeito, 

serem criadas as necessárias condições orçamentais. ========================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

207 – 130/151/700 – CONCESSÃO, EM REGIME DE LOCAÇÃO  DE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DO RESTAURANTE SNACK/BAR , SITO NA 

BARRAGEM DO VILAR – Apresentação de potenciais inte ressados  ============ 

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

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

datada de 6 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, dando conta que foram realizados encontros com dois 

potenciais interessados na concessão do equipamento supra mencionado. ------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, que os serviços elaborem um 

caderno de encargos adequado à exploração da actividade de restauração, para a qual 

estas instalações estão vocacionadas, com vista à abertura de procedimento público 

tendente à conceção, em regime de locação de estabelecimento comercial, com uma 

base de licitação de € 2.400,00 (dois mil e quatrocentos euros), correspondente a uma 

prestação mensal de € 200,00 (duzentos euros), acrescida de IVA, à taxa legal em vigor, 

pelo prazo de um ano, eventualmente prorrogável por iguais períodos. ============= 

208 – 130/151/700 – CONCURSO PÚBLICO, PARA A CONCES SÃO, EM REGIME DE 

LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DO PARQUE DE CAMPISMO 

SITO NA BARRAGEM DO VILAR  ======================================== 
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========== No seguimento das deliberações tomadas em reuniões ordinárias, 

realizadas em 22 de Junho de 2012, exarada a folhas 43, ponto 041, do livro de atas 

145, e em 20 de Julho de 2012, exarada a folhas 76, ponto 068, do mesmo livro de atas, 

presente à reunião uma informação, oriunda da Vereadora, em Regime de Tempo 

Inteiro, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, datada de 3 do corrente mês, com 

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

----- “Decorrente de solicitação via ofício com o nº de registo 1832, datado do dia 5 de Abril de 2013 e 

apurados os factos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. O Parque de Campismo da Barragem do Vilar foi adjudicado, por ajuste direto, a Paulo Gomes e 

António Nascimento, nos termos das deliberações que se anexam de 22 de Junho de 2012, 6 e 20 de 

Julho de 2012, pelo prazo de 6 meses, com valor de 150€/mês acrescido de IVA; ------------------------- 

----- 2. O contrato deveria ter o seu início em Julho de 2012; ----------------------------------------------- 

----- 3. Foi apresentado o valor de 900€ de caução e, embora tenham sido encetadas diversas 

diligências para que os locatários procedessem à assinatura do contrato, tal não aconteceu até à data; - 

----- 4. No ofício datado de 5/4/2013, os requerentes solicitam: o licenciamento (parque e piscinas); 

água e luz como no ano anterior; obras no bar e sala de convívio como estipulado no concurso público; 

proposta de abertura para 1 de Junho de 2013. -------------------------------------------------------------- 

----- Assim em conclusão, o parque encontra-se devidamente licenciado, faltando apenas obras no bar 

que estão a decorrer. A água e a luz ficaram da responsabilidade dos locatários. Os valores estão ainda 

em dívida - eletricidade de Junho a Dezembro 1195,74€, água no período em causa 1284,97€. Uma vez 

que não houve lugar ao pagamento da conta de eletricidade a EDP procedeu à desativação da mesma. - 

----- A atual signatária é de opinião que não foram cumpridos os pressupostos para os quais foi 

deliberado o ajuste direto, pelo que se sugere que seja considerado o parecer do Gabinete Jurídico, que 

segue em anexo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 
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----- 1) Accionar um procedimento concursal, nos termos legais, tendente à concessão, 

em regime de locação de estabelecimento comercial, com uma base de licitação de € 

1.200,00 (mil e duzentos euros), correspondente a uma prestação mensal de € 100,00 

(cem euros), acrescida de IVA, à taxa legal em vigor, pelo prazo de um ano, 

eventualmente prorrogável por iguais períodos; ------------------------------------------------------- 

----- 2) Designar a seguinte Comissão para o procedimento concursal: ------------------------ 

----- PRESIDENTE: ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, Vereadora em regime 

de tempo inteiro; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- VOGAIS EFETIVOS:  PAULO ALEXANDRE MATOS FIGUEIREDO, Chefe da 

Divisão Económica e Financeira, que substitui o Presidente nas suas faltas e 

impedimentos, e NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, Técnico Superior; ------------------------ 

----- VOGAIS SUPLENTES : ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, Vereador em regime 

de tempo inteiro, e PAULO MIGUEL RODRIGUES SOARES, Coordenador Técnico; ------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, incluir no caderno de encargos 

deste procedimento uma cláusula referente à obrigatoriedade do locatário assumir os 

encargos decorrentes da prestação de serviços de electricidade e de fornecimento de 

água pública, bem como de todos os outros encargos que decorram da presente 

concessão que lhe sejam legalmente imputáveis. ============================= 

209 – 130/151/700 – OBJECTIVO RADICAL BARES UNIPESS OAL – Bar/Esplanada 

na Praia Fluvial da Barragem do Vilar - Período de carência  =================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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22 de Junho do ano de 2011, exarada a folhas 10 e 11, ponto 010, do livro de actas 143, 

em que foi deliberado o prolongamento do período de carência por mais dois anos, 

devendo, nas rendas a pagar nos anos seguintes, ser incluído o valor correspondente 

aos dois anos do referido período de carência, presente à reunião uma comunicação, 

registada nesta Câmara Municipal, em 15 do corrente mês, sob o n.º 2631, informando 

que o respectivo período de carência termina em 31 do corrente mês e que, pelo facto 

de vivermos um período de grande crise económica, com acentuado decréscimo de 

consumo, bem como por se tratar de um bar com características de exploração sazonal, 

solicita que o valor a pagar, no montante anual de € 660,00 (seiscentos e sessenta 

euros), resultante do período de carência, seja diluído pelos 10 anos que faltam no 

contrato de direito de superfície. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, que o montante global de € 

1.320,00 (mil trezentos e vinte euros), correspondente às rendas referentes aos dois 

anos supra mencionados, seja diluído e pago cumulativamente com a renda actual a 

pagar, em cinco anos, com início no próximo mês de junho. ====================== 

210 – 130/151/700 – POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBU STÍVEIS, SITO NA 

AVENIDA 25 DE ABRIL, NESTA VILA – CEPSA PORTUGUESA,  PETRÓLEOS S.A. –  

Concessão de ocupação de terreno municipal onde est á instalado um posto de 

abastecimento de carburantes líquidos e lubrificant es – Renovação do Contrato  == 

========== O Senhor Presidente informou o Executivo dos termos e condições a que 

chegaram as negociações com a empresa CEPSA-PORTUGUESA PETRÓLEOS, S. A., 
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no âmbito da renovação do contrato de concessão de ocupação de terreno municipal 

onde está instalado um posto de abastecimento de carburantes líquidos e lubrificantes, 

sito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila. ------------------------------------------------------------------ 

----- Neste contexto, apresentou dois documentos, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, onde é proposto o valor 

global de € 236.043,75 (duzentos e trinta e seis mil e quarenta e três euros e setenta e 

cinco cêntimos), como preço para a renovação do contrato por mais cinco anos, 

prorrogáveis por igual período, num total de dez anos, acrescentando, também que, no 

plano de pagamentos, se prevê o pagamento de € 190.000,00 (cento e noventa mil 

euros) no início da renovação do contrato, devendo o valor remanescente de € 

46.043,75 (quarenta e seis mil e quarenta e três euros e setenta e cinco cêntimos) ser 

pago em três prestações de valor igual, a cada dois anos. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Atento que apenas se alterou o preço da concessão, mantendo-se em 

vigor todas as restantes condições contratuais, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aceitar os termos e condições do acordo alcançado com a empresa CEPSA-

PORTUGUESA PETRÓLEOS, S. A., no âmbito da renovação do contrato de concessão 

de ocupação de terreno municipal para instalação de um posto de abastecimento de 

carburantes líquidos e lubrificantes, sito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila. ========== 

02.02.04. TESOURARIA 

211 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 23, que 
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acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 354.283,05 (trezentos 

e cinquenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três euros e cinco cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €  286.866,41 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €    67.416,64 

                              TOTAL…………..….... €  354.283,05 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

212 - 310/302/404 - CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVOS A O AR LIVRE EM 

SOUTOSA E PERAVELHA - Libertação de garantia bancár ia e restituição de 

depósitos em dinheiro  ================================================= 

========== Oriunda da Técnico Superior, ANA PAULA CARVALHO SOARES 

COUTINHO, presente à reunião a informação n.º 2/2013, datada de 13 de abril, último, 

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

----- “No âmbito da empreitada em epígrafe, a firma adjudicatária - Norte Ténis – Construção de 

Complexos Desportivos, Lda -, apresentou, aquando a assinatura do contrato, uma garantia bancária no 

montante de 3.072,15 € (três mil, setenta e dois euros e quinze cêntimos). ------------------------------- 

----- Nos pagamentos efetuados foi retido o valor de 2.721,79 € (dois mil, setecentos e vinte e um 

euros e setenta e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------- 

----- O auto de recepção definitiva foi apresentado à Câmara Municipal, em sua reunião realizada em 12 
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de Abril do corrente ano, na qual foi deliberado proceder à recepção definitiva da empreitada, bem 

como proceder ao cancelamento da garantia bancária apresentada e restituir os depósitos de garantia 

efetuados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entretanto, em 22 de Fevereiro do corrente ano, foi esta Câmara notificada, através da Agente de 

Execução Sónia Sá Afonso, para pagamento de penhora de crédito no valor de 2.721,29 €, resultante 

do processo 716/11.6TTVCT-A, no Tribunal de Trabalho de Viana do Castelo. ------------------------------ 

----- Face ao exposto, e para cumprimento da deliberação de Câmara, tomada em 12 de Abril último, 

importa saber a quem vai ser restituído os depósitos de garantia. ------------------------------------------ 

----- Assim, solicita-se que o Gabinete Jurídico desta Câmara se pronuncie sobre o assunto.” ----------- 

---------- Relativamente a este assunto, o GABINETE JURÍDICO prestou o parecer n.º 

11.13, datado de 13 do corrente mês, com o seguinte teor: --------------------------------------- 

----- “Por despacho do Senhor Vereador, Eng.º António Caiado, datado de 13 de maio do corrente ano, 

é solicitado que este gabinete se pronuncie sobre a informação n.º 2/2013, datada de 13 de Abril de 

2013, elaborada pela Técnica Superior Paula Coutinho. ------------------------------------------------------ 

----- Dando aqui como reproduzida todo o teor da informação atrás identificada, bem como o conteúdo 

do ofício n.º 1849, datado 10 de Julho de 2012, resulta que o valor de € 2.721,79 já não é pertença da 

firma Norte Ténis – Construção de Complexos Desportivos, Lda. -------------------------------------------- 

----- Explicando melhor. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Se o processo de penhora estivesse a decorrer antes da fase em que nos encontramos, julgamos 

que a quantia de € 2.721,79, prestada a título de garantia bancária (até sua pela própria natureza) não 

poderia ser considerado como bem penhorável. -------------------------------------------------------------- 

----- Contudo, estando a recepção definitiva elaborada, e tendo o Executivo Camarário deliberado 

proceder ao cancelamento da garantia bancária, a partir desse momento o valor em causa passa a ser 

um crédito que a firma Norte Ténis – Construção de Complexos Desportivos, Lda tem perante a Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira e, como tal, sujeito a penhora. --------------------------------------------- 

----- Assim sendo o valor de € 2.721,79 deverá ser entregue ao Agente de Execução, no âmbito do 
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processo n.º 716/11.6TTVCT-A, a correr termos junto do Tribunal de Trabalho de Viana do Castelo. ---- 

----- Mais se adverte que, tendo a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, e bem, reconhecido a 

existência do crédito, e se por alguma razão não proceder ao depósito do mesmo, o reconhecimento 

atrás citado constitui título bastante para que o exequente ou o adquirente possam exigir, sem mais, 

desta Edilidade o pagamento em falta – cfr. artigo 860.º, n.º 3, do Código de Processo Civil.” ----------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando o parecer jurídico acima transcrito, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, proceder ao pagamento do valor de € 2.721,79 (dois mil, setecentos e 

vinte e um euros e setenta e nove cêntimos), à Agente de Execução Sónia Sá Afonso, 

no âmbito do processo 716/11.6TTVCT-A, no Tribunal de Trabalho de Viana do Castelo. 

213 - 310/302/419 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E PAISAGÍ STICA DE VILA DA RUA 

- Trabalhos a mais - Auto de receção provisória  ============================ 

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

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP022/DPOUA/2013, 

datada de 23 de abril, último, que acompanha o auto de receção provisória, que nesta 

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

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

----- “Em cumprimento dos Artigos nº(s) 217 , 218 e 219 , do Decreto-Lei nº 59/99 de 2 de Março, 

junto se anexa o respectivo Auto de Recepção Provisória para os devidos efeitos legais. -------------- 

----- Acrescenta-se ainda que a presente Obra já se encontra concluída a algum tempo, foi levada a 

efeito através da adjudicação ao Consórcio «DURVIA/ASCOP», tendo sido convocadas as partes do 

Consórcio para a elaboração do presente acto, no entanto verificou-se a ausência de representante da 

Firma DURVIA.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, considerar a obra recebida provisoriamente. ======================= 

214 - 310/302/419 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E PAISAGÍ STICA DE VILA DA RUA 

- Conta final e auto de vistoria  ========================================== 

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

RODRIGUES, presente à reunião a informação com a referência JP023/DPOUA/2013, 

datada de 23 de Abril do corrente ano, que acompanha o mapa de conta final e auto de 

vistoria da empreitada em epígrafe, que nesta ata se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o seguinte teor: -------------------------- 

----- “Tendo sido já levada a efeito a Recepção Provisória da Empreitada, apresenta-se o Mapa de Conta 

Final da mesma, devidamente assinado pelas partes, assim como o Auto De Vistoria. --------------------- 

----- Decorrente da vistoria levada a efeito para elaboração do respectivo Auto de Recepção Definitiva 

da Empreitada, verificou-se a existência de anomalias e deficiências na Empreitada, foi assim elaborado 

um Mapa de Trabalhos e Estimativa Orçamental dos mesmos, pelo que a Empreitada apenas será 

recebida definitivamente após a correcção destas anomalias. ----------------------------------------------- 

----- Acrescenta-se ainda que a presente Obra foi levada a efeito através da adjudicação ao Consórcio 

«DURVIA/ASCOP», tendo sido convocadas as partes do Consórcio para a elaboração do presente acto, 

no entanto verificou-se a ausência de representante da Firma DURVIA.” ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra, 

que deverá ser remetida ao Consórcio «DURVIA/ASCOP», nos termos e para efeitos do 

disposto no nº.1, do artº. 222º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de março. ---------------------  

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

----- 1 – Considerando que a empresa Durvia – Construção e Obras Públicas, Lda se 

encontra em processo de insolvência, e não tendo respondido às notificações efetuadas, 
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accionar junto das instituições de crédito, nos termos do n.º 2, do art.º 112.º, do regime 

de empreitadas de obras públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março, 

o pedido para dispor das cauções prestadas no valor correspondente à parte dos 

trabalhos que lhe cabem. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2 - Notificar a firma ASCOP – Construção Civil e Obras Públicas, Lda para proceder 

às reparações referidas no auto de vistoria, sendo esta ressarcida do valor dos trabalhos 

que cabem à empresa Durvia – Construção e Obras Públicas, Lda; ---------------------------- 

----- 3 - Notificar a mandatária da massa falida desta decisão. ==================== 

215 - 310/302/419 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E PAISAGÍ STICA DE VILA DA RUA 

- Conta final e auto de vistoria  ========================================== 

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

RODRIGUES, presente à reunião a informação com a referência JP024/DPOUA/2013, 

datada de 23 de abril, último, que acompanha o mapa de conta final e auto de vistoria da 

empreitada em epígrafe, que nesta ata se consideram integralmente transcritos e dela 

ficam a fazer parte integrante, com o seguinte teor: -------------------------------------------------- 

----- “Tendo sido já levada a efeito a Recepção Provisória da Empreitada, apresenta-se o Mapa de Conta 

Final da mesma, devidamente assinado pelas partes, assim como o Auto de Vistoria. --------------------- 

----- Decorrente da vistoria levada a efeito para elaboração do respectivo Auto de Recepção Definitiva 

da Empreitada, verificou-se a existência de anomalias e deficiências na Empreitada, foi assim elaborado 

um Mapa de Trabalhos e Estimativa Orçamental dos mesmos, pelo que a Empreitada apenas será 

recebida definitivamente após a correcção destas anomalias. ----------------------------------------------- 

----- Acrescenta-se ainda que a presente Obra foi levada a efeito através da adjudicação ao Consórcio 

«DURVIA/ASCOP», tendo sido convocadas as partes do Consórcio para a elaboração do presente acto, 
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no entanto verificou-se a ausência de representante da Firma DURVIA.” ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra, 

que deverá ser remetida ao Consórcio «DURVIA/ASCOP», nos termos e para efeitos do 

disposto no nº.1, do artº. 222º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de março. ---------------------  

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

----- 1 – Considerando que a empresa Durvia – Construção e Obras Públicas, Lda se 

encontra em processo de insolvência, e não tendo respondido às notificações efetuadas, 

accionar junto das instituições de crédito, nos termos do n.º 2, do art.º 112.º, do regime 

de empreitadas de obras públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março, 

o pedido para dispor das cauções prestadas no valor correspondente à parte dos 

trabalhos que lhe cabem. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2 - Notificar a firma ASCOP – Construção Civil e Obras Públicas, Lda para proceder 

às reparações referidas no auto de vistoria, sendo esta ressarcida do valor dos trabalhos 

que cabem à empresa Durvia – Construção e Obras Públicas, Lda; ---------------------------- 

----- 3 - Notificar a mandatária da massa falida desta decisão. ==================== 

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

========== O Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, ausentou-se da 

reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea d), do art.º 44.º, do 

Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================== 

216 - 310/302/422 - DRENAGEM FINAL DA REDE DE ÁGUAS  PLUVIAIS DE 
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MOIMENTA DA BEIRA - BAIRRO DA FORMIGA - VALE DO MOI NHO - Auto de 

receção definitiva  ==================================================== 

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

RODRIGUES, presente à reunião a informação com a referência JP028/DPOUA/2013, 

datada de 30 de Abril do corrente ano, que acompanha 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: ---------------------------------------------------------- 

----- “Tendo sido já levada a efeito a Recepção Provisória da Empreitada e decorrido o prazo legal de 

garantia, apresenta-se o Auto de Recepção Definitiva.” ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

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

cancelamento da garantia bancária prestada. ================================ 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, regressou à reunião. ===================================== 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E A MBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

 “OBRAS PARTICULARES” 

217 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento  ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 
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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, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “ PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PREVIA DEFERIDO”, “PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS”, “TELAS FINAIS 

DEFERIDAS”, “PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO” e 

“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. ------------------------------------------- 

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

----- PAULO JORGE DA COSTA DIAS, para construção de um muro de vedação, com 

42m, que pretende levar a efeito na Rua Sr. dos Caminhos, na localidade de Vila Chã, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 36.13; --------------------------------------------- 

----- ISMAEL PARENTE AFONSO, para ocupação da via pública com materiais e 

andaimes, em 40m2, no Largo da Igreja, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 

37.13; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO ASCENÇÃO COELHOS & FILHOS, SA, para ocupação da via pública 

com materiais e um contentor, em 15m2, na Av. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 40.13. ---------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÂO PRÉVIA DEFERIDO:  ============================ 
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----- MANUEL BATISTA GOMES, para construção de uma habitação, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado Várzea, Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 

4.13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- NORBERTO FERNANDO AGUIAR ANTUNES, para reconstrução e ampliação de 

uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Barra, na localidade de Beira 

Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 124.12; ------------------------------ 

----- JOAQUIM DOS SANTOS AMARO, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

sita no lugar denominado Lages, Freguesia de Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 26.13. --- 

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

----- ROGÉRIO PIMENTA DE JESUS, para reconstrução de uma casa de habitação, sita 

na Rua do Serrado, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 127.11. --------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ================ 

----- JORGE FERNANDES, para construção de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado Lage Pequena, Freguesia de Castelo, a que se refere 

o Proc.º n.º 111.12. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- FÁBIA LISANDRA LOPES MACIEIRA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Campos, na localidade de 

Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 14.13; ----------------------------- 

----- FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA, para construção de um edifício destinado a 
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restaurante e café, que pretende levar a efeito na Rua do Eirô, Freguesia de Alvite, a 

que se refere o Proc.º n.º 17.13. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado 

com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, em virtude de o assunto 

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

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

218 – 360/337/2.13 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – construção de uma 

habitação unifamiliar – Recurso  ========================================= 

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

CAIADO, onde foi decidido indeferir o pedido de informação prévia para construção de 

uma habitação unifamiliar, que o Senhor ANTÓNIO JOSÉ DOS SANTOS PENELA 

pretende levar a efeito no lugar denominado Alto, Freguesia de Baldos, presente à 

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

Municipal, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 151-SV/DPOUA/13, de 15 do 
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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 : Considerando a existência de algumas construções, já edificadas na 

mesma área, que permite adoptar, para o presente caso, o princípio da colmatação, a 

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

pedido de informação prévia. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

02.04 – UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,  CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

02.04.01 – SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO  

“Educação” 

219 – 710/714/100 – EDUCAÇÃO – DIREÇÃO-GERAL DOS ES TABELECIMENTOS 

ESCOLARES – Proposta de reordenamento da rede escol ar para o ano lectivo 

2013/2014 =========================================================== 

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

12 de abril, último, em que foi deliberado discordar com o conteúdo da proposta de 

reordenamento da rede escolar para o ano lectivo 2013/2014, novamente presente à 

reunião o referido processo, acompanhado de um email da entidade supra referenciada, 
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datado de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, a apresentar nova proposta relativa ao reordenamento 

da rede escolar da EPE e do 1.º CEB, para ano lectivo 2013/2014. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após profunda análise do assunto em causa, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, apresentar uma nova proposta de reordenamento, traduzida no mapa em 

anexo, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, assente em premissas de agregação/extinção de estabelecimentos 

escolares, que melhor assegurem os superiores interesses das crianças/alunos. Na 

verdade, é entendimento do Executivo Camarário que esta proposta, além de permitir a 

consolidação e funcionamento dos estabelecimentos escolares em regime normal, 

possibilita uma adequada gestão racional de meios humanos, materiais e financeiros, 

sem prejuízo de garantir a todas as crianças/alunos condições de efectiva igualdade no 

acesso a espaços educativos. ============================================  

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

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

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

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

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

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

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

----- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 
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11H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 


