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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SEIS DE JULHO DO ANO DE DOIS 

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

   ATA N.º 15/12 

========== Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, nesta Vila de 

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

Municipal, comigo, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Técnico Superior (que, 

nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de novembro de 2009, 

elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ EDUARDO 

LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, 

ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA 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 09H34. ===================================== 

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

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

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

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

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

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

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

050 – 110/114/000 – INSPEÇÃO ORDINÁRIA AO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA 

BEIRA – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU – Prestação de 

informações – Prorrogação do prazo ===================================== 

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

30 de março, último, exarada a folhas 175, ponto 169, do livro de atas 144, em que foi 

deliberado prestar as informações solicitadas no prazo de 60 dias, presente novamente 

à reunião o processo acompanhado do ofício nº. 242, do Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu, datado de 30 de maio, último, a comunicar que o referido prazo foi novamente 

prorrogado por mais 60 dias. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Património” 

051 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – LOJA N.º 
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20 – Rendas em atraso ================================================ 

========== Oriundo do GABINETE JURÍDICO, presente à reunião o Parecer n.º 17.12, 

datado de 15 de maio, último, com o seguinte teor: -------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho, da Senhora Dr.ª Alexandra Marques, datado de 8 de maio de 

2012, cumpre emitir o seguinte parecer: ---------------------------------------------------------------------- 

----- Analisado todo o processo referente à adjudicação da loja n.º 20, do Mercado Municipal de 

Moimenta da Beira, ao senhor Rui Miguel Casimiro Loureiro, dois factos “saltam a vista”, por serem 

demasiadamente relevantes: ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1.º - Por deliberação camarária, tomada em reunião do Executivo Camarário, de 27.02.2008, foi 

determinado o arrendamento da loja em causa, bem como a cedência do equipamento nela existente, 

para ser prestado o serviço de metrologia. Devendo a Secção de Património, fazer o cálculo da renda a 

pagar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O valor que a Secção de património apurou foi de € 2,50 x 31 metros = € 77,50 – valor da 

renda a pagar. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.º - O Senhor Rui Miguel Casimiro Loureiro, desde essa data, até ao dia da assinatura do 

presente parecer, tem vindo a ocupar a loja n.º 20 (utiliza o equipamento existente na dita loja), sem 

que, para o efeito, tenha pago qualquer renda, não obstante as inúmeras notificação que os serviços 

lhe fizeram para regularizar a situação em falta. ------------------------------------------------------------- 

----- Por tudo quanto se disse, julgamos que a Câmara Municipal de Moimenta da Beira terá toda a 

legitimidade em exigir ao aqui requerente o pagamento das rendas em atraso, caso pretenda 

manter o teor da deliberação já mencionada, ou, em alternativa, poderá, sempre, revogar a 

deliberação camarária de 27.02.2008, exigindo a entrega imediata das chaves do arrendado, com 

a cominação do pagamento das rendas em atraso até ao presente mês de maio.” ------------------------- 

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

o Senhor Presidente para efetuar os contactos necessários no sentido de estabelecer 
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um acordo quanto ao valor da dívida e à forma de pagamento, de modo a submeter a 

este órgão uma proposta concreta para a resolução deste assunto. ================ 

052 – 130/151/700 – CONCESSÃO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DO PARQUE DE CAMPISMO DA BARRAGEM 

DO VILAR ========================================================== 

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

de 22 de junho, último, exarada a folhas 43, ponto 041, deste livro de atas, em que foi 

deliberado acionar novo concurso para a concessão, em regime de locação de 

estabelecimento comercial, do Parque de Campismo da Barragem do Vilar, 

perspetivando a possibilidade de haver simplificação dos procedimentos, presente à 

reunião uma Proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datada de 06 do 

corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------- 

----- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Que a Câmara Municipal, em sua reunião realizada em 25 de maio, último, aprovou o 

lançamento de um procedimento concursal público destinado à concessão do Parque de Campismo, sito 

na Barragem do Vilar, em regime de locação de estabelecimento, pelo período de cinco anos, 

eventualmente prorrogável, tendo como base de licitação o valor de € 18.000,00 (dezoito mil euros); -- 

----- 2. Que o Edital respeitante ao referido procedimento foi publicitado no “Jornal de Notícias”, de 

expansão nacional, cujo encargo ascendeu a € 551,04, bem como no “Jornal Terras do Demo”, de cariz 

local e regional, com um encargo de € 147,60, verificando-se uma despesa total de € 698,64 

(seiscentos e noventa e oito euros e sessenta e quatro cêntimos)  só na publicitação do 

lançamento deste concurso; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Que a ata da comissão de abertura e análise das propostas consigna que não foi apresentada 
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nenhuma proposta, dentro do prazo legal, verificando-se, ainda, a existência de uma proposta que não 

foi aceite por ter dado entrada fora do prazo e por não respeitar as condições patenteadas a concurso; - 

----- 4. Que, em consequência, a Câmara Municipal, em sua reunião realizada em 22 de junho, último, 

aprovou o lançamento de um novo procedimento, com vista à locação do aludido Parque de Campismo, 

pelo período de um ano, eventualmente prorrogável, tendo como base de licitação o valor de € 

1.800,00 (mil e oitocentos euros), correspondente a uma prestação mensal de € 150,00 (cento e 

cinquenta euros), acrescida de IVA à taxa legal em vigor, assumindo também que se estudasse a 

possibilidade de haver simplificação dos procedimentos, no âmbito do quadro legal vigente nesta 

matéria; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5. Que no dia 04 do corrente mês – antes da publicitação do novo concurso – deu entrada nos 

serviços de uma proposta, sob o nº. 4009, apresentada pelos Senhores António Fernando Cardoso do 

Nascimento e Paulo Jorge Nunes Gomes, ambos residentes na Freguesia do Vilar, comunicando a 

aceitação da proposta da base de licitação o valor de € 1.800,00 (mil e oitocentos euros), 

correspondente a uma prestação mensal de € 150,00 (cento e cinquenta euros), acrescida de IVA à 

taxa legal em vigor; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 6. O manifesto interesse em rentabilizar o dito Parque de Campismo, atendendo à rápida 

aproximação do período estival propício a este tipo de atividade; ------------------------------------------ 

----- 7. Que este interesse público poderá ser prejudicado pelas delongas administrativas inerentes à 

publicitação de novo concurso, mormente porque poderá por em crise o mês de julho, bem como pelo 

excessivo valor a pagar pela publicitação de novo edital; ---------------------------------------------------- 

----- 8. Que a proposta agora apresentada respeita integralmente os termos e condições deliberadas 

pela Câmara Municipal, em sua reunião realizada em 22 de junho, último, nomeadamente o prazo da 

concessão, a base de licitação e a renda mensal; ------------------------------------------------------------- 

----- PROPONHO: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Que a Câmara Municipal revogue a deliberação tomada em sua reunião realizada em 22 de 

junho, último, que aprovou o lançamento de novo procedimento concursal destinado à concessão do 

Parque de Campismo, sito na Barragem do Vilar, em regime de locação de estabelecimento; ------------ 
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----- b) Que a Câmara Municipal adjudique, por ajuste direto, com efeitos imediatos, a dita concessão 

aos Senhores António Fernando Cardoso do Nascimento e Paulo Jorge Nunes Gomes, ambos residentes 

na Freguesia do Vilar, em regime de locação de estabelecimento, nos termos das disposições 

conjugadas nos artigos 1022º., 1023º., 1108º. e 1109º., do Código Civil, com uma base de licitação no 

valor de € 1.800,00 (mil e oitocentos euros), correspondente a uma prestação mensal de € 150,00 

(cento e cinquenta euros), acrescida de IVA à taxa legal em vigor, por um ano, eventualmente 

prorrogável, podendo ser livremente denunciado, por qualquer uma das partes, com a antecedência 

mínima de sessenta dias. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) Que as restantes condições do contrato a celebrar sejam, em tudo o que for aplicável, 

semelhantes às do último contrato celebrado para o mesmo equipamento.” ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se reconhece interesse público na abertura 

imediata do equipamento em causa, para o colocar à disposição dos interessados na 

sua utilização, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, devendo ser 

celebrado o respetivo contrato de locação, nos termos e condições supra referidas. === 

 “Tesouraria” 

053 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 5, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 142.609,79 (cento e 

quarenta e dois mil, seiscentos e nove euros e setenta e nove cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   23.968,49 

                            b) Dotações não Orçamentais............ € 118.641,30 

                           TOTAL……………...... € 142.609,79 
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03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

054 - 340/996/000 - 150/192/000 – POLIMAGRA – Granitos, S.A. – Pedido de licença 

de pesquisa para a pedreira denominada de “PEDRA DA NAVE” =============== 

========== Oriundo da Direção Regional da Economia do Norte, presente à reunião 

um oficio, registado nesta Câmara em 04 de junho, último, sob o n.º 3396, a enviar em 

formato digital o pedido de licença de pesquisa para a pedreira acima mencionada, da 

requerente Polimagra – Granitos, S.A. ------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PROJETOS, o mesmo prestou a informação n.º 26LS/DEP/2012, datada de 06 do 

mesmo mês, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------ 

----- “A presente informação refere-se ao processo que foi remetido a esta Câmara Municipal pela 

Direção Regional de Economia do Norte, para que, nos termos do n.º 3, do art.º 21.º, do Decreto-Lei 

n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de 

outubro, esta autarquia possa emitir o seu parecer. ---------------------------------------------------------- 

----- Em causa está o pedido de licenciamento apresentado pela POLIMAGRA – Granitos, S.A. destinado 

à pesquisa de granitos numa determinada área, junto à localidade de Carapito, na Freguesia de 

Peravelha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o Plano Diretor Municipal em vigor, a área identificada encontra-se em área considerada 

“Espaço Florestal”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O art.º 33.º do Regulamento do P.D.M. aponta as restrições ao uso do solo em “Espaço Florestal”. 

Por sua vez, no art.º 34.º do mesmo Regulamento encontram-se definidas as condições de 

edificabilidade nestes mesmos espaços. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Neste capítulo, atenda-se que a alínea c), do n.º 1, do art.º 34.º, estipula que “Nas áreas 

mailto:cmmbeira@mail.telepac.pt�


 Fl.62 
____________ 

 

____________ 

2012.07.06 
Liv º .  1 4 5  

                MUNICÍP IO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    
 

               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 
                                                                   
 
integradas na classificação de espaços florestais, podem, com o parecer favorável dos serviços 

camarários e sendo preenchidas as condições do n.º 2, ser edificados os seguintes tipos e construção:… 

----- c) Equipamentos públicos ou privados, de interesse central, regional ou municipal devidamente 

reconhecido, desde que não existam alternativas viáveis e se assegure um nível mínimo de perturbação 

das características e potencialidades da parcela”. ------------------------------------------------------------ 

----- Assim, desde que a Câmara Municipal entenda que a pretensão se considera um equipamento 

privado que reúne as condições descritas, poderá emitir parecer favorável à pretensão da firma 

requerente.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar esta atividade de 

interesse municipal e emitir parecer favorável. ================================ 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

055 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

reunião realizada em 13 de novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do livro 

de atas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a seguir se 

identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA DEFERIDO”, “PROJETO DE ARQUITETURA 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 
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Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. --------------------------------------------------------- 

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

----- FLÁVIO DA SILVA SANTOS, para construção de um muro de vedação, com 23m, 

que pretende levar a efeito na localidade de Espinheiro, Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 62.12; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MÁRIO JOSÉ MARTINS DA SILVA, para construção de um muro de vedação, com 

1m, que pretende levar a efeito na Av. Dr. Amadeu Batista Ferro, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 64.12; --------------------------------------------- 

----- FAUSTINO GOMES DA SILVA, para ocupação da via pública com materiais, em 

4m2, na Rua do Forno, Freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 65.12. ------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO: ============================ 

----- FRUPOMAR, UNIPESSOAL, LDA, para construção de um armazém agrícola, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Coito, Freguesia de Sever, a que se refere 

o Proc.º n.º 7.12. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- ACÁCIO DE OLIVEIRA BERNARDO, para reconstrução de uma habitação, sita na 

Rua da Calçada, na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Proc.º n.º 57.12. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- JOSÉ MANUEL BENTINHO PAIS, para alteração de uma habitação unifamiliar, sita 

na Rua do Outeiro, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 509.01; ----------------- 
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----- FERNANDO AMADO DE FRIAS CORREIA, para ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Lameiro da Igreja, Freguesia de Caria, a que se 

refere o Proc.º n.º 145.11; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA DO CARMO E OUTROS, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Alagoa, Freguesia de Rua, a que se refere 

o Proc.º n.º 13.12. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

056 - 360/344/18.10 – OBRAS PARTICULARES – Constituição de propriedade 

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

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LDA, presente 

à reunião um pedido de emissão de certidão de constituição de propriedade horizontal 

de um edifício sito no lugar denominado Poço Novo, Lote 14, do loteamento a que se 

refere o alvará nº. 01/2009, nesta Vila de Moimenta da Beira. ----------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 175-SV/DOP/12, de 19 de junho, 

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

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

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

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

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

057 - 360/344/1.12 – OBRAS PARTICULARES – Constituição de propriedade 
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horizontal =========================================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA INÊS DOS SANTOS, presente à reunião um 

pedido de emissão de certidão de constituição de propriedade horizontal de um edifício 

sito no lugar denominado Largo do Tabolado, nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------ 

----- Submetido o processo à comissão de vistorias a mesma elaborou o auto nº. 1/12, 

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

DELIBERAÇÃO: Face ao auto de vistoria favorável atrás referido, a Câmara deliberou, 

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

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

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

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, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

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

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

10H05. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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