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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CATORZE DE SETEMBRO DO ANO 

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

ATA N.º 20/12 

========== Aos catorze dias do mês de setembro 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, 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, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO E JORGE DE JESUS COSTA, o primeiro na qualidade de Presidente 

da Câmara e os outros na de Vereadores para realizarem a presente reunião ordinária, a 

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

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

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

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

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

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

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

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
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 “Contabilidade” 

094 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Clube de Desporto e 

Recreio de Moimenta da Beira” – Candidatura para aquisição de uma viatura de 

nove lugares – Atribuição de apoio financeiro ============================== 

========== Oriunda do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro para aquisição de uma viatura de nove 

lugares, solicitando uma comparticipação financeira da Câmara Municipal no montante 

de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). ----------------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

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

seguinte parecer: “A aquisição de uma viatura contribui para a promoção do desporto junto das 

camadas mais jovens da população”. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 01.02/080701, onde, em 11 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 72.969,99 (setenta e dois mil, novecentos e sessenta e 

nove euros e noventa e nove cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, 

no objetivo 2.5.1., código 03 e n.º 35/2012, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 

7.215,00 (sete mil, duzentos e quinze euros), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 1383 no 

montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros).” ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 
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regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Clube um 

apoio financeiro no montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para os fins 

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

095 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Comissão 

Fabriqueira Paroquial do Sarzedo” – Candidatura para arranjo dos altares da Igreja 

Paroquial do Sarzedo – Atribuição de apoio financeiro ======================= 

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro para arranjo dos altares da Igreja 

Paroquial do Sarzedo, solicitando uma comparticipação financeira da Câmara Municipal 

no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros). ---------------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

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

seguinte parecer: “Trata-se de um projeto de interesse na preservação do património cultural e 

religioso da freguesia e do município”. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 01.02/080701, onde, em 11 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 65.754,99 (sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta 

e quatro euros e noventa e nove cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades 

Municipais, no objetivo 2.5.3., código 01 e n.º 47/2012, onde, na mesma data, existia um saldo 
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disponível de € 16.249,99 (dezasseis mil, duzentos e quarenta e nove euros e noventa e nove 

cêntimos), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 1384 no montante de € 5.000,00 (cinco mil 

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

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Instituição um 

apoio financeiro global no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), para os fins 

propostos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

presente ano, o valor de € 1.000,00 (mil euros), bem como assumir o encargo de € 

4.000,00 (quatro mil euros) no orçamento do próximo ano, dada a atual situação 

disponível. =========================================================== 

096 - 400/411/000 - Abertura de nova conta bancária ========================= 

========== Presente à reunião a informação nº. 14/DEF/PF, datada de 11 do corrente 

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

----- “No ano 2011 foi feita uma candidatura no âmbito do “QREN 2011”, que contemplou a aquisição 

de equipamentos para episódios de neve. Recentemente a operação referida com o código NORTE-09-

0136-FEDER000060 transitou para o Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT). 

Contudo, a aceitação da transição ficou condicionada a apresentação de alguns documentos, 

designadamente o NIB de uma conta bancária específica para esta operação, para transferência 

bancária dos apoios financeiros. Assim, sugere-se que a Câmara Municipal autorize a criação de uma 

nova conta bancária numa instituição financeira para o efeito, bem como, defina as respetivas 

condições de movimentação da conta. Será necessário apresentar no organismo (POVT), o termo de 

abertura e condições de movimentação da conta. Adicionalmente informa-se que na reunião de Câmara 
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de 04/11/2009 já foram definidas as condições e os intervenientes para movimentar as contas 

bancárias do Município”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

movimentada pelos Senhores, Presidente da Câmara, JOSÉ EDUARDO LOPES 

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

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

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

097 - 400/999/000 - Definição do Fundo Fixo de Caixa – Numerário ============= 

========== Presente à reunião a informação nº. 15/DEF/PF, do Chefe da DIVISÃO 

ECONÓMICA E FINANCEIRA, do seguinte teor: ----------------------------------------------------- 

----- “A norma de sistema de controlo interno da câmara Municipal aprovada em reunião de 

30/11/2001, estipula no artigo 30.º n.º 1 que “a importância em numerário existente em caixa no 

momento do seu encerramento diário não deve ultrapassar o montante adequado às necessidades 

diárias da autarquia, sendo este montante definido pela Câmara ”. Face ao exposto, entende-se que o 

Órgão executivo deverá definir um montante máximo para o numerário em caixa, de acordo com as 

necessidades diárias de pagamentos a realizar pela Autarquia. Considerando o fluxo histórico da 

tesouraria, sugere-se que o montante em causa possa ser de aproximadamente 3.000,00 € (três mil 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Fundo Fixo de Caixa 

no valor máximo de € 3.000,00 € (três mil euros). =============================  

“Tesouraria” 
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098 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 13, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 232.933,97 (duzentos 

e trinta e dois mil, novecentos e trinta e três euros e noventa e sete cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €  133.226,01 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €    99.707,96 

                           TOTAL…………….... €  232.933,97 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

099 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira com a Junta de 

Freguesia de Segões – Aprovação ======================================= 

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

16 de setembro de 2011, exarada a folhas 128, ponto 120, do livro de atas 143, em que 

foi deliberado aprovar o novo Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira, a celebrar 

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

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

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

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

“REMODELAÇÃO DA CANTINA DA ESCOLA PRIMÁRIA DE SEGÕES”, apresentando 
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uma estimativa orçamental no montante de € 22.606,62 (vinte e dois mil, seiscentos e 

seis euros, e sessenta e dois cêntimos), a que corresponde um valor máximo de 

comparticipação de € 15.824,63 (quinze mil, oitocentos e vinte e quatro euros e sessenta 

e três cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

trabalhos, materiais e equipamentos preconizados”. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

orgânica-económica 0102/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 79.328,03 

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

65/2012, onde existe uma dotação de 52.687,89 €”. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente candidatura, considerando o valor 

elegível de despesa de € 22.606,62 (vinte e dois mil, seiscentos e seis euros, e sessenta 

e dois cêntimos), a que corresponde um valor de comparticipação de € 15.824,63 

(quinze mil, oitocentos e vinte e quatro euros e sessenta e três cêntimos), 

correspondente a 70 % do valor elegível. ====================================  

100 - 310/399/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE CABAÇOS – Propostas de alteração 
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às regras de trânsito na Rua Horácio Gonçalves Pureza ====================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Cabaços, presente à reunião um “e-

mail”, datado de 13 de agosto, último, a solicitar alterações às regras de trânsito na Rua 

Horácio Gonçalves Pureza. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

PROJETOS, o mesmo prestou a informação n.º 47-LS/DEP/2012, datada de 04 do 

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

----- “A presente informação surge perante a proposta da Junta de Freguesia de Cabaços para a 

alteração às regras de trânsito na Rua Horácio Gonçalves Pureza, em Cabaços, (nomeadamente, no seu 

troço compreendido entre a Rua de S.Lourenço/EM515 e a recém requalificada Rua Benjamim dos 

Santos Pinto). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo em conta que o referido troço da Rua Horácio Gonçalves Pureza não possui largura que 

permita o trânsito de viaturas nos dois sentidos em simultâneo, e, tendo em conta que a Rua Benjamim 

dos Santos Pinto apresenta-se agora como uma alternativa viária a esse troço da Rua Horácio 

Gonçalves Pureza, a Junta de Freguesia de Cabaços, propõe limitar a circulação viária a apenas um 

sentido nesse troço. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, a referida autarquia propõe que na via em causa apenas seja permitido circular no sentido 

Rua de S.Lourenço/EM515 ⇒ Rua Benjamim dos Santos Pinto. --------------------------------------------- 

----- Logicamente, é proposto que o sentido inverso seja inviabilizado, transitando então os veículos 

pela recém requalificada Rua Benjamim dos Santos Pinto. -------------------------------------------------- 

----- O signatário entende que a proposta da Junta de Freguesia de Cabaços é viável e pertinente. ----- 

----- Entretanto, alerta-se que, na opinião do signatário, as alterações às regras de trânsito são 

competência da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------

----- Alerta-se ainda que, para a eventual implementação desta nova regra de trânsito, será necessária 

a implantação no local de um sinal de sentido proibido, um sinal de sentido único e um sinal de STOP.”- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta, 

dado que fica reforçada a segurança das pessoas que podem usufruir daquele espaço. = 

101 - 380/382/000 - TOPONÍMIA – Pedido de informação de denominação 

toponímica ========================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS DA CRUZ, presente à 

reunião um requerimento, datado de 02 de agosto, último, a solicitar o nome do 

arruamento sito no lugar de Abrunhais, Ribeira, Nozedo ou Alto do Facho, na 

urbanização construída pelos Irmãos Barradas, paralela à EN 226. ----------------------------- 

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

PROJETOS, o mesmo prestou a informação n.º 44-LS/DEP/2012, datada de 10 do 

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

----- “A presente informação surge perante a solicitação do requerente para que seja informado quanto 

ao nome do arruamento construído pela empresa Irmãos Barradas, no “lugar de Abrunhais, Ribeira, 

Nozedo ou Alto do Facho”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em causa está o arruamento da urbanização recentemente construída pela empresa Irmãos 

Barradas, e que a Câmara Municipal se prepara agora para completar até à Av. da Liberdade, no Lugar 

de Nozedo, na Vila de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo em conta o que é solicitado pelo requerente, e tendo em conta que a esta via urbana ainda 

não foi atribuída qualquer denominação toponímica, urge pois estipular um nome para a mesma. ------- 

----- Aproveita-se a oportunidade para reafirmar a necessidade de atribuir denominações toponímicas 

às artérias das urbanizações construídas no lugar de Lugar de Poço Novo, (nas imediações do Bairro do 

Salvador), na Vila de Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------------------- 

----- Atenda-se que têm sido alguns os pedidos de informações quanto a estas denominações 
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toponímicas, já que os residentes necessitam das suas moradas corretas em várias circunstâncias.”=== 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que os serviços façam uma 

sugestão para este caso concreto e para os que ainda carecem de denominação 

toponímica, na vila de Moimenta da Beira, tendo em conta as artérias circundantes e os 

nomes tradicionais utilizados nestas áreas do território. ========================= 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

102 - 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”, “PROJETO DE 

ARQUITETURA INDEFERIDO”, “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: ===================================== 

----- RAUL LOUREIRO DOS SANTOS, para ocupação da via pública com andaimes, em 
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7m2, no Largo da Igreja, Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 94.12; --------- 

----- LUÍS MIGUEL AZEVEDO PORTELA, para ocupação da via pública com materiais, 

em 5m2, no lugar denominado Ranha, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 

95.12; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS, para ocupação da via pública com andaimes, em 

5m2, na Rua D. João II, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 

96.12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- JAIME RICARDO TEIXEIRA GOUVEIA, para construção de um armazém agrícola, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Portela de Baixo, Freguesia de Leomil, 

a que se refere o Proc.º n.º 9.12. -------------------------------------------------------------------------- 

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

----- COMISSÃO FABRIQUEIRA DA PARÓQUIA DE ALVITE, para reconstrução e 

ampliação de uma habitação unifamiliar, sita na Rua do Santos, Freguesia de Alvite, a 

que se refere o Proc.º n.º 21.12. --------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA INDEFERIDO: =============================== 

----- MÁRIO VEIGA DOS SANTOS ROCHA, para alteração e ampliação de um armazém 

agrícola para habitação, sito no lugar denominado Corgacia, Freguesia de Leomil, a que 

se refere o Proc.º n.º 198.1. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- JOÃO DA CONCEIÇÃO SANTOS, para construção / legalização de um anexo, sito 
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no lugar denominado Penedo do Mosteiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 

n.º 331.06; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- RUI AMÂNDIO DE FIGUEIREDO CLEMENCIO, para construção de uma habitação 

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

a que se refere o Proc.º n.º 16.12; ------------------------------------------------------------------------ 

----- FAUSTO LOURENÇO , para construção de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado Alangão, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º 

n.º 26.12; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- AVIAPAIVA – AVICULTURA, LDA, para construção de uma exploração avícola, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Avenal, na localidade de Granja do Paiva, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 52.12. --------------------------------------------- 

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

103 – 360/338/133.99 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura – 

Construção de um hotel - Ampliação ===================================== 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PROJETOS, no exercício das funções de Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, por força do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

31 de janeiro, último, em que decidiu solicitar à Firma DIAS & FILHOS – 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, relativamente ao pedido de ampliação de um hotel 

sito no Lugar denominado Verdeal, Freguesia de Arcozelos, os elementos / 

esclarecimentos referidos da informação técnica, presente à reunião o referido processo 
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acompanhado dos respetivos elementos / esclarecimentos, pelos motivos ali descritos 

requer o deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 220-SV/DOP/2012, de 03 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 favorável à 

pretensão, desde que a requerente efetue a anexação de todos os artigos. ----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 

arquitetura, devendo o requerente entregar, aquando dos projetos de especialidades, a 

Certidão do Registo Predial com todos os artigos anexados. =====================   

104 – 360/338/24.11 – OBRAS PARTICULARES – Projetos de especialidades – 

Construção de um anexo - Legalização =================================== 

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

reunião realizada em 05 de maio, último, exarada a folhas 259, ponto 234, do livro de 

atas 144, em que foi deliberado aprovar o projeto de arquitetura para construção / 

legalização de um anexo que o Senhor MANUEL FERNANDO DE JESUS FERREIRA 

pretende levar a efeito no lugar denominado Leiras, na localidade de Granja do Paiva, 

Freguesia de Caria, novamente presente à reunião o referido processo acompanhado 

dos projetos de especialidades, em que, pelos motivos ali descritos, requer o 

deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE OBRAS 
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PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 231-SV/DOP/12, datada de 27 de 

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

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

especialidades e emitir a respetiva licença de construção. ======================= 

105 - 360/344/228.09 – OBRAS PARTICULARES – Constituição de propriedade 

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

========== Oriundo da Firma NELSON OLIVEIRA GOMES – SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA, presente à reunião um pedido de emissão de certidão de 

constituição de propriedade horizontal de um edifício sito no lugar denominado Solveira, 

Freguesia de Arcozelos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 224-SV/DOP/12, de 23 de agosto, 

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. ======================================================== 

04 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO 

106 - 610/639/000 – EXPODEMO – Mostra de Produtos, Atividades e Serviços da 

Região – Proposta de denominação das “Jornadas Agro-Frutícolas Eng.º 

Cartageno Ferreira” =================================================== 
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========== Presente à reunião uma Proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 do corrente mês, do seguinte teor: ----------------------------------------------------- 

----- “António Júlio Cartageno Ferreira, engenheiro Agropecuário, tem uma longa vida dedicada à 

agricultura de Moimenta da Beira e da região. ---------------------------------------------------------------- 

----- Com residência em Moimenta da Beira desde 1960, aqui se dedicou de corpo e alma à agricultura, 

e especialmente à fruticultura, tendo no âmbito do seu desempenho profissional sido um grande 

impulsionador da fruticultura e da viticultura na região, nomeadamente incrementando novas 

tecnologias e apelando à modernização das explorações. ---------------------------------------------------- 

----- Exerceu funções de chefe da Zona Agrária Beira Douro e Távora tendo-lhe sido atribuído um 

louvor, publicado em Diário da República, pelo seu desempenho no Ministério da Agricultura, sempre ao 

serviço desta região. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----- Durante o seu longo percurso profissional empenhou-se na participação em inúmeras jornadas 

técnicas, colóquios, simpósios, festas e feiras da maçã e da castanha, bem como em ações dirigidas à 

qualidade e ao desenvolvimento rural no âmbito das escolas profissionais. --------------------------------- 

----- Estamos convictos da sua contribuição determinante para a evolução da agricultura em Moimenta 

da Beira e na região, sendo certo que muito do que hoje somos, a este nível, se deve a este grande 

senhor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, PROPONHO que as Jornadas Agro-Frutícolas a realizar no âmbito da Expodemo - Mostra de 

Produtos, Atividades e Serviços da Região - sejam denominadas “Jornadas Agro-Frutícolas Eng.º 

Cartageno Ferreira”, sendo assim prestada uma singela mas justa e merecida homenagem, que seja a 

tradução do reconhecimento pelo seu contributo significativo para a excelência de alguns dos nossos 

produtos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Proposta de 

designação das aludidas Jornadas, em homenagem ao Senhor Engenheiro 

mailto:cmmbeira@mail.telepac.pt�


 Fl.126 
____________ 

 

____________ 

2012.09.14 
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 
                                                                   
 
Agropecuário, António Júlio Cartageno Ferreira. ============================== 

107 - 610/639/000 – EXPODEMO – Mostra de Produtos, Atividades e Serviços da 

Região – Proposta de denominação do “Festival de Acordeão Vítor Ferreira” ===== 

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

datada de 11 do corrente mês, do seguinte teor: ----------------------------------------------------- 

----- “Vítor da Assunção Ferreira, acordeonista de Moimenta da Beira e do mundo, nasceu em Arcas, 

freguesia de Sever, concelho de Moimenta da Beira, há quase 65 anos. ------------------------------------ 

----- Com 20 de idade começou a aprender a arte de tocar acordeão. Um ano depois vai para o Instituto 

de Música Vitorino Matono, em Lisboa, e ali está um ano a aprender noções de música e novas técnicas.  

----- A incorporação no exército interrompe-lhe a aprendizagem, mas não a prática nem a vontade de 

tocar. Essas conservam-se e solidificam-se de tal ordem que passa a dedicar-se e a viver em exclusivo 

da música, dos concertos dos espetáculos. Sempre de acordeão. Uma vezes sozinho, outras com 

bandas que formou. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Gravou discos, escreveu originais, tocou ao lado de Max, de Tino Costa e de tantos outros 

acordeonistas de renome, e deu concertos em centenas de salas de espetáculo, em Portugal e no 

estrangeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Viver exclusivamente da música, a partir do interior de Portugal, durante mais de quarenta e três 

anos de carreira, é tarefa só ao alcance dos melhores na sua área de atuação. ---------------------------- 

----- Esta determinação e vontade férrea que o carateriza pode bem servir de exemplo a tantos jovens, 

que, como ele, devem ir sempre à procura do sonho, mesmo com um acordeão às costas. --------------- 

----- Assim, PROPONHO que o Festival de Acordeão a realizar no âmbito da Expodemo – Mostra de 

Produtos, Atividades e Serviços da Região - seja denominado “Festival de Acordeão Vítor Ferreira”, 

sendo assim prestada uma singela mas justa e merecida homenagem a este Homem que realizou mais 

de seis mil concertos, no país e no estrangeiro, mantendo um desejo sem fim em manter-se no mundo 

do espetáculo, constituindo-se um verdadeiro embaixador de Moimenta da Beira.” ---------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Proposta de 

designação do aludido Festival de Acordeão, em homenagem ao Senhor Vítor da 

Assunção Ferreira. ==================================================== 

108 - 610/639/000 – 020/030/000 – EXPODEMO – Mostra de Produtos, Atividades e 

Serviços da Região – Protocolo de Cooperação entre o Município de Moimenta da 

Beira e a Beiradouro – Associação de Desenvolvimento do Vale do Douro ======= 

========== No âmbito da organização da EXPODEMO – Mostra de Produtos, 

Atividades e Serviços da Região, presente à reunião a minuta do Protocolo de 

Cooperação acima identificado, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, para apreciação e eventual aprovação. --------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta de 

protocolo. =========================================================== 

04 – DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

“Habitação” 

109 – 370/356/000 – HABITAÇÃO SOCIAL – Contrato de Arrendamento – 

Atualização de renda ================================================= 

========== Presente à reunião a comunicação do Senhor LUÍS ALBERTO ANDRADE 

LOUREIRO, registada sob o nº. 4529, em 30 de julho, último, onde, pelas razões ali 

descritas, solicita a reavaliação do valor mensal da renda da habitação social, n.º 4, sita 

no Bairro da Formiga, em Moimenta da Beira. ---------------------------------------------------------

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, a mesma 
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elaborou a Informação n.º 37/DASE/2012, datada de 3 do corrente mês, que nesta ata 

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

razões de facto e de direito ali transcritas, é de opinião que a renda deverá manter-se no 

montante de € 110,88 (cento e dez euros e oitenta e oito cêntimos), de acordo com o 

preço técnico definido no n.1, do art. 3º, do Contrato de Arrendamento. ----------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido, pelo que a renda deverá se 

manter no montante de € 110,88 (cento e dez euros e oitenta e oito cêntimos). ======= 

“Educação” 

110 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para os alunos no ano 

letivo 2012/2013 ===================================================== 

========== Oriunda da DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, presente à 

reunião a Informação n.º 35/DASE/2012, datada de 21 de agosto, último, que nesta ata 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente a 

uma aluna residente na localidade de Moimenta da Beira, a frequentar o 1º ciclo, que 

pretende ser reposicionada no Escalão “A” ------------------------------------------------------------- 

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

----- “O respetivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040802, 

onde, existe um saldo disponível de € 15.900,00 (quinze mil e novecentos euros), e que o mesmo está 

previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 05 e n.º 14/2012, com a dotação 

de € 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta euros).”----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 
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Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar a aluna em causa no escalão “A”. === 

111 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para os alunos no ano 

letivo 2012/2013 ===================================================== 

========== Oriunda da DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, presente à 

reunião a Informação n.º 38/DASE/2012, datada de 6 do corrente mês, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente a 

uma aluna residente na localidade de Moimenta da Beira, a frequentar o 1º ciclo, que 

pretende a atribuição do Escalão “A”. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à aluna em causa os auxílios económicos 

de acordo com o escalão “A”. ============================================ 

112 – 710/714/400 – ENSINO PRÉ-ESCOLAR – Auxílios económicos para os alunos 

no ano letivo 2012/2013 =============================================== 

========== Oriunda da DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, presente à 

reunião a Informação n.º 36/DASE/2012, datada de 31 de agosto, último, que nesta ata 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente a 

uma aluna residente na localidade de Moimenta da Beira, que pretende ser 

reposicionada no Escalão “A”. ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à aluna em causa os auxílios económicos 

de acordo com o escalão “A”. ============================================ 
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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 

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

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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