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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOZE DE OUTUB RO DO ANO DE 

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

ATA N.º 22/12 

========== Aos doze dias do mês de outubro 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, 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. ===================================== 

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, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 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  

“Secção de Expediente Taxas e Licenças” 

120 – 110/105/000 – INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS – LIMITES ENTRE A 

JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL E AS JUNTAS DE FREGUES IA DE MOIMENTA 

DA BEIRA, ARCOZELOS E PARADINHA  ================================== 

========== Oriundo do INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS, presente à reunião 

o ofício n.º 2708/DSIC/DAIC/12, datado de 25 de setembro, último, que nesta ata se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a informar que 

foram suspensos temporariamente todos os trabalhos relativos aos procedimentos de 

delimitação administrativa referentes aos limites administrativos entre a Freguesia de 

Leomil e as Freguesias de Moimenta da Beira, Arcozelos e Paradinha. ------------------------ 

----- A propósito, o Senhor Presidente deu conhecimento que deu entrada nos serviços 

um “e-mail”, em 10 do corrente mês, sob o nº. 6164, que acompanha o ofício circular da 

DIREÇÃO GERAL DO TERRITÓRIO, datado de 08 do corrente mês, a informar que, no 
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âmbito do processo de fusão do aludido INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS com 

a DIREÇÃO-GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 

URBANO, sucederam-lhe as respetivas competências e atribuições. --------------------------- 

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

121 – 110/105/000 – LIMITES ENTRE A JUNTA DE FREGUE SIA DE LEOMIL E A 

JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA – Códigos P ostais  =========== 

========== Presente à reunião o ofício da Junta de Freguesia de Leomil, nº. 138/12, 

datado de 23 de agosto, último, solicitando que a Câmara Municipal informe os serviços 

dos CTT de que na Freguesia de S. João Batista, de Moimenta da Beira, não é 

conhecido qualquer local designado por “Quinta da Ribeira”, sendo que qualquer 

referência a esta designação se refere a um local dentro dos limites da Freguesia de 

Leomil, ao qual deverá ser atribuído um respetivo código postal. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Dada a ausência de um dos Vereadores da Coligação PSD/PP, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, que este assunto seja novamente agendado para a 

próxima reunião, a realizar no dia 26 do corrente mês. ========================== 

122 – 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 
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à reunião o processo acompanhado do ofício n.º 381, do Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu, datado de 26 de setembro, 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” 

123 – 130/151/100 – EDÍFICIO DO TRIBUNAL JUDICIAL D E MOIMENTA DA BEIRA –  

Ex-Conservatória do Registo Predial – Protocolo de Cedência das Instalações  === 

========== Oriundo do INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE 

INFRAESTRUTURAS DA JUSTIÇA, presente à reunião o ofício S-IGFIJ/2012/17057, 

datado de 12 de setembro, último, informando nada ter a opor à data sugerida por esta 

Câmara Municipal - 31 de dezembro de 2012 -, para a entrega dos espaços objeto do 

protocolo em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais informa que a receção dos referidos espaços será feita pelo Senhor Secretário 

da Justiça, mediante um auto assinado por ambas as partes. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento, não se opondo à tramitação do 

processo acima descrito. ================================================ 

124 – 130/151/700 – PRÉDIO URBANO, SITO NO LUGAR DA S QUEIMADAS NA 

BARRAGEM DO VILAR – Pedido de arrendamento  ========================== 

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

datada de 26 de setembro, último, do seguinte teor: ------------------------------------------------ 
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-----“ a) A Câmara Municipal de Moimenta da Beira é titular de um prédio urbano, sito no lugar das 

queimadas, freguesia de Vilar, Concelho de Moimenta da Beira, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 220.º, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Moimenta da Beira, sob o número 

0095/141190; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) O prédio urbano em causa é constituído por dois pavilhões, os quais se encontram, na presente 

data, desocupados e com sinais de degradação; -------------------------------------------------------------- 

----- c) Nos últimos anos não deu entrada qualquer proposta para rentabilizar aqueles espaços; --------- 

----- d) No passado dia 24 de julho de 2012, sob o n.º 4419, deu entrada uma proposta, apresentada 

pelo Senhor Durval Gil Carvalho, para o arrendamento dos dois pavilhões, na freguesia de Vilar, 

Concelho de Moimenta da Beira, para lá produzir cogumelos, sob condição da aprovação de uma 

candidatura, entretanto feita ao Instituto de Emprego e Formação Profissional; --------------------------- 

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

----- 1) Que a Câmara Municipal adjudique, por ajuste direto, ao Senhor Durval Gil Carvalho os dois 

pavilhões, que fazem parte do prédio urbano, sito no lugar das queimadas, freguesia do Vilar, Concelho 

de Moimenta da Beira, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 220.º, e descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Moimenta da Beira sob o n.º 0094/1411990, nas seguintes condições: ------------- 

----- 1.1 Que a adjudicação seja feita sob a forma de contrato de arrendamento; ------------------------- 

----- 1.2 O contrato de arrendamento tenha a duração de 10 anos; ---------------------------------------- 

----- 1.3 O valor da renda mensal será de € ____; ----------------------------------------------------------- 

----- 1.4 Será atribuído um período de carência de ____ meses, que corresponderá ao valor das 

benfeitorias que o arrendatário terá de fazer no imóvel objeto do presente arrendamento; -------------- 

----- 1.5 O adjudicatário, para garantir o integral cumprimento do presente contrato, deverá prestar 

uma bancária/caução correspondente a ___ ano(s) de renda; ----------------------------------------------- 

----- 1.6 O contrato de arrendamento só deverá iniciar a produção dos seus efeitos quando o Senhor 

Durval Gil Cardoso, prove, junto da Câmara Municipal, que a candidatura acima referida foi aprovada. – 

----- 2) A Câmara Municipal arroga-se no direito de revogar a deliberação de adjudicação, caso o 

Senhor Durval Gil Cardoso, no prazo de 1 (um) ano, a contar da presente deliberação, não faça 
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prova da aprovação da candidatura. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração do 

contrato de arrendamento nos termos e condições da proposta supra referida, que 

deverá ser apresentado em próxima reunião para aprovação final. =================  

“Tesouraria” 

125 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 11, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 159.348,92 (cento e 

cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e oito euros e noventa e dois cêntimos), 

assim discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   59.902,70 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €   99.446,22 

                           TOTAL…………….... €   159.348,92 

03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

“Fiscalização Municipal” 

126 – 380/374/000 – QUEIXAS OU DENÚNCIAS – CAMINHO PÚBLICO – Sebe viva 

(Cedros)  ============================================================ 

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

reunião ordinária realizada em 20 de julho, último, exarada a folhas 78, ponto 071, deste 

livro de atas, em que foi deliberado notificar o Senhor António Lourenço Gomes, para 

querendo, no prazo de 30 dias, se pronunciar sobre o assunto em questão, presente à 
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reunião a comunicação/defesa do munícipe supra identificado, datada de 14 de agosto, 

último, e registada em 16 do mesmo mês, sob o n.º 5025, onde alega que a situação em 

causa está resolvida, estando as sebes cortadas e limpas relativamente à via pública. --- 

----- Sobre o mesmo assunto, presente à reunião de Câmara uma adenda ao parecer n.º 

20.12, do Gabinete Jurídico, datada de 03 de setembro, último, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual, e 

pelas razões ali descritas, verifica-se que o prédio em causa está integrado em zona de 

Reserva Agrícola Nacional, facto que não torna possível levantar o auto de 

contraordenação, na medida em que o art.º 71.º, do Regulamento de Gestão de 

Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, se aplica apenas a terrenos localizados em espaço 

urbano. Nesta conformidade, o Gabinete Jurídico entende que se está perante um vazio 

legislativo e que a Câmara Municipal carece de legitimidade para intervir neste tipo de 

situações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, dar conhecimento ao Senhor 

HENRIQUE DE SOUSA PINTO, na qualidade de reclamante, de todas as diligências e 

informações efetuadas no âmbito deste processo, para que, querendo, possa tomar as 

iniciativas que considerar adequadas para a resolução deste caso. ================ 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

127 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento  ========================= 
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========== 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”, “PROJETOS DE ARQUITETURA 

DEFERIDOS”, “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:  ===================================== 

----- MANUEL AUGUSTO TEIXEIRA REBELO, para ocupação da via pública com 

materiais, em 30m2, na Rua da Torre, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 

97.12; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5m2, na Av. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 

98.12; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL SOARES DA ROCHA, para ocupação da via pública com grua, em 35m2, 

no Largo Durval Barros Gomes, Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 

105.12; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA ALICE COSTA, para ocupação da via pública com materiais, em 5m2, na 

Rua do Forno, Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 106.12; -------------------- 
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----- ISMAEL PARENTE AFONSO, para ocupação da via pública com grua, em 60m2, na 

Rua Central, na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 

107.12; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- CÂNDIDA MARIA DIAS PARÍCIO FERREIRA, para construção de um muro de 

vedação com 27m, que pretende levar a efeito na Rua dos Nabais, Freguesia de Ariz, a 

que se refere o Proc.º n.º 108.12; ------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA JOSÉ DE LEMOS PEREIRA, para construção de um muro de vedação com 

14m, que pretende levar a efeito na Rua da Costa, na localidade de Vila Cova, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 109.12; ------------------------------------------- 

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

----- TERESA MARIA TEIXEIRA AGUIAR SANTOS, para construção de um edifício 

destinado a queijaria, que pretende levar a efeito no lugar denominado Alho ou Hortas, 

na localidade de Semitela, freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 80.12; -------- 

----- RUI PEDRO MOTA ALMEIDA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Espinheira, Freguesia de Segões, a que se 

refere o Proc.º n.º 99.12. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- JOSÉ AUGUSTO MATIAS FIDALGO, para alteração de uma habitação unifamiliar, 

sita no lugar denominado Outeiro, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 

110.98; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- INOBUR IRMÃOS ASSOCIADOS, LDA, projeto de alteração para construção de um 
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edifício habitacional e comercial, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

Rebolal, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 3.09; ----------------------------- 

----- ANA BELA MARTINS DA SILVA RODRIGUES, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua do Outeiro, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 

28.12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

128 – 360/338/43.12 – OBRAS PARTICULARES – Construç ão do Sub-Parque de 

Moimenta da Beira, do Parque Eólico do Douro Sul  ========================= 

========== 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 proceder à audiência do interessado da Firma 

PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL, LDA, relativamente à construção do Sub-Parque 

de Moimenta da Beira, presente à reunião o referido processo acompanhado da 

respetiva resposta à audiência e de uma alteração ao processo. -------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 52-LS/DEP/2012, de 19 de 

setembro, último, 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, devendo a emissão da licença de construção ser condicionada à 

apresentação da Declaração de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução com a 
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DIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto e emitir a 

respetiva licença de construção, devendo a requerente apresentar a Declaração 

Ambiental do Projeto de Execução com a DIA até ao ato do levantamento da mesma. ==  

129 - 360/344/17.99 – OBRAS PARTICULARES – Constitu ição de propriedade 

horizontal – Alteração à Certidão  ======================================== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO FIDALGO PEREIRA, presente à reunião um 

pedido de emissão de alteração à certidão de constituição de propriedade horizontal de 

um edifício sito no lugar denominado Poça Nova, Lote n.º 2, do loteamento a que se 

refere o alvará nº. 3/97, nesta Vila de Moimenta da Beira. ----------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 245-SV/DOP/12, de 10 de 

setembro, 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 alteração à certidão, em 

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

130 – 360/347/2.06 – LOTEAMENTOS URBANOS – Receção provisória das obras de 

urbanização  ========================================================= 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES IRMÃO BARRADAS, LDA, presente à 
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reunião um pedido de receção provisória da garantia bancária respeitante às obras de 

urbanização do loteamento urbano, sitas no lugar denominado Nozedo, Freguesia de 

Leomil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o processo à Comissão de Vistorias, a mesma elaborou o auto de 

Vistoria n.º 02, datado de 24 de setembro, último, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali 

descritos, emite parecer favorável à pretensão. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a receção provisória das 

obras de urbanização, reduzindo o valor de € 101.195,82 (cento e um mil, cento e 

noventa e cinco euros e oitenta e dois cêntimos), ficando, assim, retidos 10% do valor da 

garantia bancária inicial, correspondendo ao valor de € 11.243,98 (onze mil, duzentos e 

quarenta e três euros e noventa e oito cêntimos), pelo período de 5 (cinco) anos. ---------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dar conhecimento do auto vistoria 

ao Gabinete do Ambiente, para que se proceda à gestão e transferência das zonas 

verdes, de acordo com a alínea f), do artigo 18.º do Regulamento de Funcionamento da 

Estrutura Orgânica do Município de Moimenta da Beira. ========================= 

131 – 360/347/1.08 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento –  

Alteração ao alvará nº. 03/2009  ========================================== 

========== Oriundo dos Senhores MÁRIO JOSÉ MARTINS DA SILVA, ISABEL 

MARIA LOPES RIBEIRO, MARIA MARGARIDA REBELO DE SÁ SILVA E JOSÉ LUÍS 

REBELO DE SÁ, presente à reunião um pedido de alteração ao loteamento com o 
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alvará nº. 03/2009, sito no lugar denominado Lagoa, Freguesia de Moimenta da Beira. --- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 11-LS/DOP/2012, de 19 de 

setembro, último, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 

loteamento e emitir o respetivo alvará. ------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que a presente alteração ao 

loteamento seja remetida ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, uma vez que 

corrige todas as irregularidades detetadas no âmbito da Inspeção Ordinária ao 

Município, feita pela IGAL, devendo os serviços jurídicos solicitarem ao Tribunal 

Administrativo supra mencionado a confirmação da resolução definitiva do assunto. === 

04 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓ MICO 

GABINETE DE CULTURA / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

132 - 710/707/000 – GABINETE DE CULTURA/BIBLIOTECA MUNICIPAL – 

Classificação de Monumento de Interesse Municipal ( Solar Correia Alves)  ======= 

========== Oriunda do GABINETE DE CULTURA, presente à reunião a informação n.º 

01-10/12, datada de 08 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativa à classificação do “Solar dos 

Correia Alves” enquanto Monumento de Interesse Municipal. ------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 57.º, do Decreto-Lei nº. 309/2009, de 23 de outubro, classificar como 

“monumento de interesse municipal” o Solar dos Correia Alves, sito nesta Vila de 

Moimenta da Beira, devendo ser instruídos os procedimentos administrativos com vista à 

respetiva classificação nos termos legais. =================================== 

04 – DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

“Habitação” 

133 – 370/356/000 – HABITAÇÃO SOCIAL – Contrato de Arrendamento –  

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

========== Presente à reunião a comunicação da Senhora MARIA DO CÉU SOARES 

PAIS, registada sob o nº. 4338, em 19 de julho, último, onde, pelas razões ali descritas, 

solicita a reavaliação do valor mensal da renda da habitação social n.º 6, sita no Bairro 

Social de Leomil. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, a mesma 

elaborou a Informação n.º 40/DASE/2012, datada de 12 de setembro, último, que nesta 

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

qual, pelas razões de facto e de direito ali transcritas, é de opinião que a renda deverá 

manter-se no montante de € 42,11 (quarenta e dois euros e onze cêntimos), de acordo 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido, mantendo a 

renda anteriormente fixada, no montante de € 42,11 (quarenta e dois euros e onze 
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cêntimos), de acordo com o preço técnico definido no n.º 1, do art. 3.º, do Contrato de 

Arrendamento. ======================================================= 

 “Educação” 

134 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Pedidos 

de isenção de pagamento de passe escolar  ================================ 

========== Presentes à reunião vários pedidos de isenção de pagamento de passes 

escolares de alunos residentes no concelho, para o ano letivo em curso. --------------------- 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, a mesma 

elaborou as Informações n.ºs 51, 52, 53 e 54/DASE/2012, datadas de 03 do corrente 

mês, onde, pelas razões ali descritas, é de parecer que os alunos ali referenciados 

devem ser isentos de pagamento dos respetivos passes escolares, com efeitos a partir 

do corrente mês. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar os referidos alunos do 

pagamento do respetivo passe escolar, nos termos da informação técnica atrás referida.  

135 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Pedido de 

isenção de pagamento de passe escolar  ================================== 

========== Presente à reunião o pedido de isenção de pagamento de passe escolar 

de dois alunos, residente na localidade de Peravelha, para o ano letivo em curso. --------- 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, a mesma 

elaborou a Informação n.º 50/DASE/2012, datada de 03 do corrente mês, onde, pelas 

razões ali descritas, deixa à consideração superior a decisão. ------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar os referidos alunos do 

pagamento do respetivo passe escolar, nos termos da informação técnica atrás referida.  

136 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para alunos do 1º. 

Ciclo no ano letivo 2012/2013 – 2ª. Listagem  =============================== 

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

reunião a Informação n.º 55/DASE/2012, datada de 03 do corrente mês, que nesta ata 

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

da 2ª. listagem de alunos do 1º. ciclo do ensino básico, que solicitaram auxílios 

económicos para o ano letivo 2012/2013 posteriormente à matrícula, cujos encargos a 

assumir com refeições, livros e material escolar, no período de setembro a dezembro do 

corrente ano, são no montante de € 2.275,32 (dois mil, duzentos e setenta e cinco euros 

e trinta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 € 8.750,00 (oito mil e setecentos e cinquenta euros), e que o 

mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 05 e nº. 14/2012, 

com a dotação de € 8.750,00 (oito mil e setecentos e cinquenta euros), tendo sido efetuado o respetivo 

cabimento.”------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 2.ª listagem, 

com referência aos escalões ali indicados. =================================== 

137 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

letivo 2012/2013  ====================================================== 
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========== Presente à reunião um pedido de reposicionamento no escalão “A”, de 

alunos residentes no concelho, para o ano letivo em curso. --------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, a mesma 

elaborou a Informação n.º 41/DASE/2012, datadas de 18 de setembro, último, onde, 

pelas razões ali descritas, não resultam clara e objetivamente razões em termos dos 

rendimentos apresentados que justifiquem o reposicionamento solicitado. Todavia, mais 

é informado de que se trata de um agregado com várias problemáticas associadas, pelo 

que deixa à consideração superior a decisão, a qual, em caso de deferimento, deverá 

ser assumida apenas no que respeita à componente da refeição. ------------------------------- 

----- 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 € 8.750,00 (oito mil e setecentos e cinquenta euros), e que o 

mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 05 e nº. 14/2012, 

com a dotação de € 8.750,00 (oito mil e setecentos e cinquenta euros), tendo sido efetuado o respetivo 

cabimento.”------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica supra mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de reposicionamento solicitado. = 

138 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

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

========== Presentes à reunião pedidos de reposicionamento no escalão “A” de três 

alunos residentes no concelho, para o ano letivo em curso. --------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, a mesma 
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elaborou as Informações n.ºs 42 e 44/DASE/2012, datadas de 24 e 25 de setembro, 

último, respetivamente, onde, pelas razões ali descritas, enquanto durar a situação de 

desemprego involuntário, é de parecer que se justifica o reposicionamento no escalão A, 

com exceção da comparticipação dos encargos com a aquisição de manuais escolares. - 

----- 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 € 8.750,00 (oito mil e setecentos e cinquenta euros), e que o 

mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 05 e nº. 14/2012, 

com a dotação de € 8.750,00 (oito mil e setecentos e cinquenta euros), tendo sido efetuado o respetivo 

cabimento.”------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar os alunos 

referenciados no escalão “A”, mantendo o posicionamento no escalão “B”, no que 

respeita à comparticipação dos encargos com a aquisição de manuais escolares, com 

efeitos a partir do corrente mês. =========================================== 

139 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

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

========== Oriundo do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, presente à 

reunião uma listagem dos alunos com necessidades educativas especiais. ------------------ 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, a mesma 

elaborou a Informação n.º 43/DASE/2012, datada de 25 de setembro, último, onde, pelas 

razões ali descritas, é de parecer que apenas três dos alunos mencionados na referida 

lista devem ser posicionados no escalão “A”, com efeitos desde o início do ano letivo. ---- 
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, posicionar os alunos no 

escalão “A” nos termos da informação técnica atrás mencionada. ================= 

140 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR– Au xílios económicos para 

os alunos no ano letivo 2012/2013  ======================================= 

========== Presente à reunião pedidos de reposicionamento no escalão “A”, de alunos 

residentes no concelho, para o ano letivo em curso. ------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, a mesma 

elaborou a Informação n.º 47/DASE/2012, datada de 03 do corrente mês, onde, pelas 

razões ali descritas, enquanto durar a situação de desemprego involuntário, é de parecer 

que se justifica o reposicionamento no escalão A, com exceção da comparticipação dos 

encargos com a aquisição de manuais escolares, chamando, no entanto, à atenção para 

o facto de um dos alunos estar a frequentar o ensino pré-escolar, e que a Câmara 

Municipal já transfere para a respetiva instituição os montantes legalmente previstos 

para o prolongamento de horário de fornecimento de refeições. --------------------------------- 

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

Câmara deliberou, por unanimidade: ---------------------------------------------------------------------

a) Reposicionar os alunos que frequentam o 1º. Ciclo do Ensino Básico no escalão “A”, 

mantendo o posicionamento no escalão “B”, no que respeita à comparticipação dos 

encargos com a aquisição de manuais escolares, com efeitos a partir do próximo mês de 

outubro, inclusive; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Indeferir o pedido de comparticipação relativa ao Ensino Pré-Escolar, uma vez que a 
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Câmara Municipal já transfere as verbas legalmente previstas, no âmbito dos protocolos 

anuais celebrados com as instituições que colaboram no programa de expansão e 

desenvolvimento da educação pré-escolar, sendo que, neste caso, a ARCA – 

Associação Recreativa e Cultural Arcozelense, não estará a cobrar qualquer valor 

referente à comparticipação da componente de apoio à família, devendo esta decisão 

ser aplicada a todos os casos similares. =====================================   

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 

11H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 


