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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA ONZE DO MÊS DE 

NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ================ ================ 

ACTA N.º 24/11 

========== Aos onze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e onze, 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 acta 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 actas 139, cuja ordem do 

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

previsto no n.º 3, do art.º. 84º., 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 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
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 “Gabinete Jurídico e de Contencioso” 

190 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N. º 26/2007  - ANTÓNIO 

JOSÉ DA SILVA  ====================================================== 

========== Oriunda do Serviço de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 20/2011, datada de 21 de Setembro, último, do seguinte teor: --------------- 

----- “Relativamente ao processo de contra-ordenação referido em epígrafe, informa-se V.ª Ex.ª Sr. 

Presidente o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- DOS FACTOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1- Em 29 de Janeiro de 2007, os Serviços de Fiscalização Municipal levantaram o auto de notícia 

de contra-ordenação n.º 10/2007, ao Sr. António José da Silva, residente no Beco do Mirante, n.º 30, 

1.º, localidade e freguesia S. Vicente de Fora, Município de Lisboa, por proceder à reconstrução de um 

edifício para habitação, composta por rés-do-chão e andar, com 100 m2, sem que para isso estivesse 

munido do respectivo alvará de licença de construção passado pela Câmara Municipal. ------------------- 

----- 2 - Em 05 de Março de 2007, notificou-se o arguido para prestar declarações, tendo o mesmo 

referido na sua defesa que, tinha dado entrada do projecto de arquitectura, a fim de licenciar a obra. --- 

----- 3 - No dia 03 de Abril de 2008, notificou-se o arguido para, no prazo de 60 dias, licenciar a obra 

irregularmente edificada, sob pena da aplicação da coima. -------------------------------------------------- 

----- 4 - Em 16 de Dezembro de 2008, notificou-se o arguido para, no prazo de 60 dias, licenciar a obra 

irregularmente edificada, sob pena da aplicação da coima. -------------------------------------------------- 

----- 5 - Em 28 de Outubro de 2009, notificou-se o arguido para, num último prazo de 60 dias, licenciar 

a obra irregularmente edificada, sob pena da aplicação da coima. ------------------------------------------ 

----- 6 - Acresce que, até à presente data o arguido não licenciou a obra irregularmente erigida. -------- 

----- DO DIREITO: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 7 - De harmonia com o disposto no art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, 

alterado pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, que regula o Regime Geral das Contra-Ordenações, 
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quando se trate de contra-ordenação a que seja aplicável uma coima de montante máximo igual ou 

superior a 49.879,79 euros, o procedimento por contra-ordenação extingue-se por efeito da prescrição 

logo que sobre a prática da contra-ordenação hajam decorridos 5 anos. ----------------------------------- 

----- 8 - Segundo o art.º 28.º do citado diploma, a prescrição do procedimento por contra-ordenação 

interrompe-se com a notificação ao arguido para exercício do direito de audição ou com as declarações 

por ele prestadas no exercício desse direito. ------------------------------------------------------------------ 

----- 9 - No caso sub judice, o arguido fez defesa em 26 de Março de 2007, pelo que, o processo irá 

prescrever em 26 de Março de 2012. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, dado que, foram concedidos 3 prazos de 60 dias, no decurso de 5 anos, e o 

arguido não deu entrada do processo de licenciamento, se submete o presente processo de 

contra-ordenação à apreciação de V.ª Ex.ª para decisão”. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando que o arguido não licenciou a construção referida no 

Auto de Notícia, a Câmara deliberou, por unanimidade, aconselhar o Senhor Presidente 

da Câmara a aplicar a coima mínima, no valor de € 500,00 (quinhentos euros), acrescida 

das respectivas custas, nos termos do n.º 10, do artigo 98.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, na redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04 de 

Junho. ============================================================== 

02.01 –DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Recursos Humanos” 

191 – 120/197/000 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – Ponde ração Curricular em 

2010 – Aprovação dos Critérios  ========================================= 

========== Presente à reunião o Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado 

de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 
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fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, aprova o procedimento de 

ponderação curricular aos trabalhadores municipais, no ano de 2010. -------------------------

----- O processo vem acompanhado da Acta número dois, do Conselho de Coordenação 

de Avaliação, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, que procede à aprovação dos respectivos critérios. --------------------------- 

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

“Secção de Expediente Taxas e Licenças” 

192 – 110/500/000 – REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL – Contributo da Junta 

de Freguesia de Peva  ================================================= 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Peva, presente à reunião o ofício nº. 

55/2011, datado de 29 de Outubro, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, informando das considerações importantes 

a ter em conta no processo referido em epígrafe. ---------------------------------------------------- 

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

estes contributos ao respectivo processo, para serem tomados em consideração na 

discussão que continuará a desenvolver-se sobre esta matéria. =================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Secção de Contabilidade” 

193 – 210/200/200 – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – Parti cipação variável no IRS no 

ano de 2012  ========================================================= 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 
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reunião a Informação n.º 23/DEF/PF, datada de 07 do corrente mês, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “ De acordo com o estipulado na alínea g) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei 169/99 de 18 de 

Setembro compete à Assembleia Municipal, pronunciar-se, no prazo legal, sobre o reconhecimento, pelo 

Governo, de benefícios fiscais no âmbito de impostos cuja a receita reverte exclusivamente para os 

Municípios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Lei das Finanças Locais aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, prevê, nos seus artigos 

19º, n.º 1, alínea c) e 20º, uma participação variável de 5% dos Municípios no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativamente aos rendimentos do 

ano imediatamente anterior, calculada sobre a respectiva colecta liquida das deduções legais. ----------- 

----- Caso a percentagem do imposto em que o Município decida participar seja inferior àquela taxa 

máxima de 5%, o produto da diferença de taxas e a colecta liquida é considerado como dedução à 

colecta do IRS. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim a participação a fixar anualmente relativamente à variável até 5% no IRS, depende de 

deliberação do município, a qual deverá ser comunicada por via electrónica pela respectiva Câmara 

Municipal à Direcção Geral dos Impostos, até 31 de Dezembro do ano anterior àquele a que respeitam 

os rendimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A ausência da comunicação, ou a comunicação para além do prazo equivale à falta de 

deliberação.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a participação variável 

de 5% no IRS, no ano de 2012, devendo ser dado conhecimento desta decisão à 

Direcção-Geral dos Impostos, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 

20.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais -, após aprovação 

pela Assembleia Municipal. ============================================== 

194 – 210/200/400 – TMDP – TAXA MUNICIPAL DE DIREIT OS DE PASSAGEM – 
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Taxa a aplicar no ano de 2012  =========================================== 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 22/DEF/PF, datada de 07 do corrente mês, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “O preceituado na Lei n.º 5/2004 de 10 de Fevereiro “Lei das Comunicações Electrónicas” e o 

Regulamento 38/2004 de 29 de Setembro criou e implementou os procedimentos em relação à Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O artigo 106 da Lei n.º 5/2004, n.º 2 refere o seguinte; Alínea a) a TMDP é determinada com base 

na aplicação de um percentual sobre cada factura emitida pelas empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo para todos os clientes finais 

do correspondente município; Alínea b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente 

por cada município até ao fim do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência, e 

não pode ultrapassar os 0,25%. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, de acordo com o estipulado na alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei 169/99 de 18 de 

Setembro compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o percentual até 0,25%, pelo que cabe a 

digníssima Câmara Municipal propor a definição das taxas a aplicar para o ano de 2012.” ---------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar a referida taxa municipal 

de direitos de passagem em 0,25 %, no ano de 2012, devendo este assunto ser 

submetido à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto na alínea e), 

do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ==================== 

195 – 210/201/000 – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – DERRA MA ================= 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 24/DEF/PF, datada de 07 do corrente mês, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- “ De acordo com o estipulado na alínea f) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro 

compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o lançamento da derrama para reforço da capacidade 

financeira do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Está ainda previsto na Lei das Finanças Locais - Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que uma das 

receitas possíveis das Autarquias Locais é a DERRAMA conforme conta no artigo 14.º.-------------------- 

----- 1 - Os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 

1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 

colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por 

sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de 

natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território.  

----- 2 - Para efeitos de aplicação do disposto no número anterior, sempre que os sujeitos passivos 

tenham estabelecimentos estáveis ou representações locais em mais de um município e matéria 

colectável superior a 50.000 euros, o lucro tributável imputável à circunscrição de cada município é 

determinado pela proporção entre a massa salarial correspondente aos estabelecimentos que o sujeito 

passivo nele possua e a correspondente à totalidade dos seus estabelecimentos situados em território 

nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3 - Quando o volume de negócios de um sujeito passivo resulte em mais de 50% da exploração de 

recursos naturais que tornem inadequados os critérios estabelecidos nos números anteriores, podem os 

municípios interessados, a título excepcional, propor, fundamentalmente, a fixação de um critério 

específico de repartição da derrama, o qual, após audição do sujeito passivo e dos restantes municípios 

interessados, é fixado por despacho conjunto do Ministro das Finanças e do ministro que tutela as 

autarquias locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4 - A assembleia municipal pode, por proposta da câmara municipal, deliberar lançar uma taxa 

reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não 

ultrapasse 150.000 euros. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 - Nos casos não abrangidos pelo n.º 2, considera-se que o rendimento é gerado no município em 

que se situa a sede ou a direcção efectiva do sujeito passivo ou, tratando-se de sujeitos passivos não 
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residentes, no município em que se situa o estabelecimento estável onde, nos termos do artigo 117.º 

do Código do IRC, esteja centralizada a contabilidade. ------------------------------------------------------- 

----- 6 - Entende-se por massa salarial o valor das despesas efectuadas com o pessoal e escrituradas 

no exercício a título de remunerações, ordenados ou salários. ----------------------------------------------- 

----- 7 - Os sujeitos passivos abrangidos pelo n.º 2 indicam na declaração periódica de rendimentos a 

massa salarial correspondente a cada município e efectuam o apuramento da derrama que seja devida.  

----- 8 - A deliberação a que se refere o n.º 1 deve ser comunicada por via electrónica pela câmara 

municipal à Direcção-Geral dos Impostos até ao dia 31 de Dezembro do ano anterior ao da cobrança 

por parte dos serviços competentes do Estado. --------------------------------------------------------------- 

----- 9 - Caso a comunicação a que se refere o número anterior seja recebida para além do prazo nele 

estabelecido, não há lugar à liquidação e cobrança da derrama. -------------------------------------------- 

----- 10 - O produto da derrama paga é transferido para os municípios até ao último dia útil do mês 

seguinte ao do respectivo apuramento pela Direcção-Geral dos Impostos. --------------------------------- 

----- Tal como definido no n.º 1, os municípios podem deliberar pela aplicação da taxa anual de 

derrama a incidir no lucro tributável, até ao limite de 1,5% para os sujeitos passivos em sede de IRC.”-  

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, não aplicar o procedimento de 

lançamento da derrama, no ano de 2012. =================================== 

196 – 210/202/000 – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO – ANO DE 2012 ========== 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 25/DEF/PF, datada de 07 do corrente mês, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “A Câmara Municipal e Assembleia Municipal ao longo dos anos anteriores, tem como prática 

habitual, autorizar a contratualização de um empréstimo de curto prazo, tendo como finalidade o apoio 

a dificuldades de tesouraria pontuais do Município. ----------------------------------------------------------- 

----- De acordo com o artigo 38.º número 7 da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, Lei das Finanças 
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Locais (LFL), a mesma refere respectivamente que: A aprovação de empréstimos a curto prazo pode ser 

deliberada pela Assembleia Municipal, na sua sessão anual de aprovação do orçamento, para todos os 

empréstimos que o município venha a contrair durante o período de vigência do orçamento. ------------- 

----- Por sua vez, o mesmo artigo refere nos números 2 e 3 da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, Lei das 

Finanças Locais (LFL) o seguinte: 2 - Os empréstimos e a utilização de aberturas de crédito que, para 

efeitos da presente lei são designados por empréstimos, são obrigatoriamente denominados em euros e 

podem ser a curto prazo, com maturidade até 1 ano,....; 3 - Os empréstimos a curto prazo são 

contraídos apenas para ocorrer a dificuldades de tesouraria, devendo ser amortizados no prazo máximo 

de um ano após a sua contracção.------------------------------------------------------------------------------ 

----- O artigo 39.º número 1 da Lei das Finanças Locais, limite geral dos empréstimos dos municípios, 

estipula o seguinte: O montante dos contratos de empréstimos a curto prazo e de aberturas de crédito 

não pode exceder, em qualquer momento do ano, 10% da soma do montante das receitas provenientes 

dos impostos municipais, das participações do município no FEF e da participação no IRS referida na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º, da derrama e da participação nos resultados das entidades do sector 

empresarial local, relativas ao ano anterior. ------------------------------------------------------------------- 

----- De acordo com o estipulado no artigo anterior, e após análise do valor das receitas arrecadadas 

até à data de 07/11/2011 relativamente a IMI, IMT e IUC, bem como às estimativa anual do FEF+IRS 

para o ano 2011, conclui-se que o valor correspondente a 10% das receitas municipais, é de 

639.581,56 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Porém, até ao final de 2011, nos meses de Novembro e Dezembro, é expectável que o Município 

ainda receba mais cerca de 60.000,00 €, de IMI, IMT e IUC, pelo que, caso se entenda esse valor 

poderá ser adicionado às receitas já recebidas até à data e consideradas para efeito do valor do 

empréstimo a contratar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, na eventualidade de a Câmara Municipal e Assembleia Municipal considerarem a hipótese 

da manutenção deste tipo de empréstimo, deverão decidir da possibilidade da contratação do mesmo, 

para o ano 2012, sendo o valor estimado legalmente autorizado até 645.581,56 euros.”------------------ 
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de um 

novo empréstimo a curto prazo, para o ano de 2012, até ao montante de € 600.000,00 

(seiscentos mil euros), nos termos legais, com consulta às instituições de crédito, com 

sucursais/agências em Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, submeter o assunto à apreciação 

da Assembleia Municipal, nos termos da conjugação da alínea a), do n.º 6, do artigo 

64.º, com a alínea d), do n.º 2, do artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com vista à aprovação da autorização genérica tendente à contratação desta 

modalidade de empréstimo. ============================================= 

197 – 210/207/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE PEVA – Re stauração do forno 

público da Freguesia de Peva, na localidade de Sout osa – Pedido de subsídio  === 

========== Oriundo da Junta de Freguesia referenciada em epígrafe, presente à 

reunião um ofício com o n.º 49, datado de 10 de Outubro, último, solicitando um apoio 

financeiro e os serviços técnicos deste Município, para a recuperação do forno público 

da Freguesia de Peva, na localidade de Soutosa. --------------------------------------------------- 

----- 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 0303/08050102, onde, em 03 

do corrente mês, existia um saldo disponível de € 108.178,48 (cento e oito mil cento e setenta e oito 

euros e quarenta e oito cêntimos) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 

2.4.6, código 05 e n.º 30/2011, com a dotação de € 1.000,00 (mil euros), tendo sido feita a proposta 
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de cabimento n.º 1738.”---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Junta de 

Freguesia um subsídio no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para os fins 

propostos, devendo este encargo ser totalmente assumido no orçamento do próximo 

ano, dada a actual situação disponível. ============================== ======= 

198 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA TERR AS DO DEMO – 

Pedido de colaboração financeira  ======================================= 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

comunicação registada nesta Câmara Municipal em 29 de Julho, último, sob o n.º 4985, 

informando que, após ter assumido recentemente funções, é intenção desta 

colectividade proceder à limpeza das margens e leito do Rio Paiva, bem como à 

reparação de alguns açudes e respectivo repovoamento piscícola, condições essenciais 

para manter um ambiente ecologicamente equilibrado, atractivo e susceptível de ser 

adequadamente usufruído. Para tal, vem por este meio solicitar a esta Câmara Municipal 

que participe das despesas estimadas em cerca de 70%, sendo que os custos 

estimados se cifram em € 5.300,00 (cinco mil e trezentos euros). ------------------------------- 

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

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

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

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 03 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 137.663,01 (cento e trinta e sete mil seiscentos e 

sessenta e três euros e um cêntimo), estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 
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3.1. código 04 e n.º 48/2011, com a dotação de € 4.000,00 (quatro mil euros)”, tendo sido feita a 

proposta de cabimento com o n.º 1735.” ---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, mandatar o Senhor Presidente 

para estudar com a referida Associação o melhor enquadramento a dar aos apoios a 

atribuir, eventualmente apenas com a disponibilização de mão-de-obra e materiais. ==== 

199 – 210/999/000 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514, ENTRE  MOIMENTA DA BEIRA E 

O LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO  ================================== 

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma proposta, datada 

de 8 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------ 

----- “Na Reunião de Câmara datada de 22/06/2011 foi deliberado por unanimidade, autorizar o 

pagamento à empresa adjudicatária do montante global de 330.375,01 €; -------------------------------- 

----- Acontece, que o Orçamento da Câmara Municipal contempla no Plano de Actividades Municipais 

(PAM), com a classificação orgânica 0303 e económica 08050104, projecto n.º 2011/A/53 com a 

designação Beneficiação da E.M. 514 (Moimenta da Beira/Paradinha/Nagosa/Longa), Transferência para 

A.R.M.V.T, que o valor a pagar seja transferido pela Câmara Municipal para a Associação Regional de 

Municípios do Vale do Távora (ARMVT); ----------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, depreende-se que o descritivo mencionado na deliberação de Câmara, pressuponha que a 

autorização do pagamento à empresa, (Higino Pinheiro & Irmão SA) seja realizado através da ARMVT; - 

----- Porém, considerando que a Associação Regional de Municípios do Vale do Távora, (ARMVT), 

actualmente, está em fase de normalização dos seus Órgãos Sociais, não estando ainda reunidas as 

formalidades para que os mesmos sejam titulares e detentores de poderes para movimentar as contas 

bancárias da mesma Associação, pretende-se que a titulo extraordinário o pagamento possa ser feito 

directamente pela Câmara Municipal à Empresa Higino Pinheiro & Irmão AS, salvaguardando-se todos 

os procedimentos contabilísticos entre as diferentes entidades; --------------------------------------------- 

----- Considerando que a resolução encontrada, teve como objectivo ultrapassar uma situação de litígio 
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judicial, com vantagens financeiras para a ARMVT e Câmara Municipal, após negociação com o 

fornecedor Higino Pinheiro & Irmão SA, pretende-se apenas com este processo de pagamento, agilizar e 

minimizar os custos financeiros directos para a ARMVT e indirectos para a Câmara Municipal, dado que 

estamos a ser pressionados pelo fornecedor e pelo seu Advogado para a resolução do problema 

inerente à realização dos pagamentos.” ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por maioria , com a abstenção dos Vereadores 

do Partido Socialista, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, 

ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES e ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 

bem como dos Vereadores da Coligação PSD/PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, aprovar a 

proposta do Senhor Presidente, assumindo o pagamento à empresa adjudicatária das 

verbas acordadas na aludida reunião ordinária, realizada em 22 de Junho do corrente 

ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, os VEREADORES DA COLIGAÇÃO PSD/PP ditaram para acta a 

seguinte declaração: “Na verdade, trata-se de um encargo da exclusiva responsabilidade da Câmara 

Municipal de Moimenta Beira, tendo esta deliberado autorizar a transferência da referida verba. No 

entanto, a despesa que lhe está inerente deverá onerar os instrumentos de gestão financeira da 

Associação Regional de Municípios do Vale do Távora. Torna-se necessário, tão rapidamente quanto 

possível, reanimar a actividade da Associação, devendo, para o efeito, serem eleitos os respectivos 

corpos sociais, por forma a cumprir os objectivos para que foi criada”. =====================  

200 - 230/260/000 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2011 –  

5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 12.ª Alteraçõ es – Conhecimento  ================= 

========== No âmbito da competência delegada fixada pela deliberação tomada na 
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primeira reunião deste Executivo, realizada em 04 de Novembro de 2009, exarada a 

folhas 91, ponto 087, do livro de actas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do 

artigo 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, presentes à reunião as 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 12.ª Alterações ao 

Orçamento e às Grandes Opções do Plano, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, aprovadas por 

Despachos do Senhor Presidente da Câmara, respectivamente datados de 1 de Abril, 

10 de Maio, 1 de Junho, 27 de Junho, 5 de Agosto, 18 de Agosto, 21 de Setembro e 11 

de Outubro, últimos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

201 – 230/270/000 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  =========================== 

========== Por iniciativa do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião a 

relação de todos os pagamentos autorizados durante os meses de Julho, Agosto, 

Setembro e Outubro, últimos, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e 

dela ficam a fazer parte integrante, nos montantes de € 877.499,51 (oitocentos e setenta 

e sete mil quatrocentos e noventa e nove euros e cinquenta e um cêntimos), € 

708.284,29 (setecentos e oito mil duzentos e oitenta e quatro euros e vinte e nove 

cêntimos), € 845.454,84 (oitocentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e 

quatro euros e oitenta e quatro cêntimos) e de € 1.329.779,33 (um milhão trezentos e 

vinte e nove mil setecentos e setenta e nove euros e trinta e três cêntimos), 

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

“Património” 

202 – 130/151/200 – JUNTA DE FREGUESIA DE PARADINHA  – Pedido de cedência 

do edifício da escola  ================================================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia referenciada em epígrafe, presente à 

reunião um ofício, datado de 31 de Outubro, último, informando que é ambição desta 

Junta de Freguesia dotar um espaço onde possa, através da recolha junto de alguns 

habitantes, expor alguns objectos ou outros elementos antigos, no sentido de preservar 

a memória dos antepassados. Nesse sentido vem por este meio, mesmo sabendo da 

existência de um protocolo de uso deste edifício, entre esta Câmara Municipal e uma 

associação, então existente, mas que nunca foi levada a cabo quaisquer actividades 

previstas no referido protocolo, solicitar a cedência da antiga escola primária. --------------- 

------- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo emitiu o Parecer n.º 37.11, 

datado de 8 do corrente mês, segundo o qual foi celebrado entre esta Câmara Municipal 

e a Associação Recreativa e Cultural “Os Unidos de Paradinha”, em 1 de Setembro de 

2005, um contrato de comodato referente à Escola EB1 de Paradinha, para que nela 

fossem exercidas as actividades inerentes aos estatutos da dita associação. Assim, 

tendo em conta que, segundo o ofício da Junta de Freguesia de Paradinha, esta 

associação não levou a cabo qualquer actividade no referido espaço, o referido Gabinete 

Jurídico é de opinião, caso assim o entender esta Câmara Municipal, poder-se-á dar 

cumprimento ao estatuído na cláusula terceira do contrato de comodato, e determinar a 
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entrega imediata das chaves do imóvel. ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando que a Associação Recreativa e Cultural “Os Unidos de 

Paradinha”, não levou a cabo nenhuma actividade do imóvel em questão, e que, por 

esse facto, a Câmara se inclina para denunciar o respectivo contrato de comodato, 

determinando a entrega imediata das chaves, a mesma deliberou, por unanimidade, 

notificar a referida associação, para, querendo, em sede de audiência prévia do 

interessado, se pronunciar. ============================================== 

203 – 130/151/200 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIV A DE SEGÕES – 

Pedido de Cedência / Doação da Escola de Segões  ========================= 

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

30 de Setembro, último, exarada a folhas 149 e 150, ponto 134, deste livro de actas, em 

que foi deliberado solicitar à Junta de Freguesia de Segões para, querendo, se 

pronunciar sobre esta matéria, presente à reunião um ofício da Junta de Freguesia de 

Segões, com a referência 8/11, datado de 26 de Outubro, último, informando que, em 

virtude de esta freguesia ter em curso um protocolo de colaboração relativo às 

instalações acima referidas, não será aconselhável neste momento a sua cedência à 

Associação Cultural e Recreativa de Segões. ---------------------------------------------------------

----- O processo vem acompanhado do parecer n.º 34.11, do GABINETE JURÍDICO, 

datado de 10 do corrente mês, informando que, segundo as normas e critérios a 

observar para os empréstimos das Escolas do 1.º CEB, aprovadas por deliberação do 

Executivo Camarário em 28 de Março de 2007, poderá ser celebrado protocolo de 
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empréstimo dos imóveis acima referidos com Associações Culturais e Recreativas. 

Nesse sentido, deverá o processo ser submetido à Comissão de Análise de 

Candidaturas, no sentido de indagar se a Associação em epígrafe preenche os 

requisitos necessários para a celebração do protocolo de empréstimo da escola. ---------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, informar a Associação Cultural 

e Recreativa de Segões da disponibilidade para avaliar a cedência solicitada, após a 

conclusão do protocolo celebrado com a Junta de Freguesia que integra o mesmo 

imóvel. ============================================================= 

“Tesouraria” 

204 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 10, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 144.629,10 (cento e 

quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove euros e dez cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €    33.127,45 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €  111.501,65 

                           TOTAL……………...... €  144.629,10 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

205 - 020/030/000 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O IGESPAR, I.P. E A 



 F lF lF lF l.224 
____________ 

 

____________ 

2011.11.11 
L i v º .  1 4L i v º .  1 4L i v º .  1 4L i v º .  1 4 3333     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL     

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA, PARA DIGITAL IZAÇÃO E 

GEORREFERENCIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS COM PROTECÇÃO LE GAL ======= 

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

reunião realizada em 19 de Agosto, último, exarada a folhas 96, ponto 092, deste livro 

de actas, em que foi deliberado aprovar a minuta do protocolo de colaboração acima 

identificado, presente novamente à reunião o respectivo processo, acompanhado do 

protocolo acima identificado, devidamente assinado. ------------------------------------------------ 

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

206 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS  JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Finan ceira com a Junta de 

Freguesia de Caria – Aprovação  ========================================= 

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

16 de Setembro último, exarada a folhas 128 a 130, ponto 120, deste livro de actas, 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 64º., 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o qual foi igualmente aprovado pela Assembleia 

Municipal, em sessão realizada em 14 de Outubro, último, presente à reunião a 

candidatura da Junta de Freguesia de Caria, com vista à elaboração do referido 

Protocolo relativo às obras de “VALORIZAÇÃO DO SANTUÁRIO DE N.ª Sr.ª DAS 

ANGÚSTIAS, EM MILEU”, apresentando uma estimativa orçamental no montante de € 

58.492,71 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois euros e setenta e um 
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cêntimo), a que corresponde um valor máximo de comparticipação de € 35.095,63, 

(trinta e cinco mil, noventa e cinco euros e sessenta e três cêntimos). ------------------------- 

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

----- A – Parecer da Divisão de Estudos e Projectos: “Em termos técnicos, as intervenções julgam-

se urbanisticamente adequadas para os locais em causa e, por isso, entendem-se em condições de ser 

aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto às estimativas orçamentais que acompanham os estudos apresentados, julgam-se 

adequadas aos trabalhos, materiais e equipamentos previstos”. -------------------------------------------- 

----- 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 0303/08.05.01.02., onde, existe uma dotação orçamental disponível de 

107.178,48 €, e estando previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo.4.2., código 03, e 

com o nº. 66/2011, onde existe uma dotação de 92.867,50 €”. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando as informações favoráveis atrás referidas, a Câmara 

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

elegível de despesa de € 58.492,71 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois 

euros e setenta e um cêntimo), a que corresponde um valor de comparticipação de € 

35.095,63, (trinta e cinco mil, noventa e cinco euros e sessenta e três cêntimos), 

correspondente a 60 % do valor elegível. ==================================== 

207 - 500/501/000 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O  PARQUE EÓLICO 

DO DOURO SUL, S.A. (PEDS) E A CÂMARA MUNICIPAL DE M OIMENTA DA BEIRA  

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 
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reunião realizada em 30 de Setembro, último, exarada a folhas 155, ponto 142, deste 

livro de actas, em que foi deliberado aprovar os termos e condições da minuta do 

protocolo de cooperação supra identificado, presente novamente à reunião o respectivo 

processo, acompanhado do protocolo acima identificado, devidamente assinado. ---------- 

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

208 - 500/501/000 – PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL, S.A . – Sub-Parque de 

Moimenta da Beira  - Declaração  ======================================== 

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

datada de 31 de Outubro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde declara que a Câmara Municipal de Moimenta da 

Beira assume o compromisso de gerir e aplicar de forma justa e equilibrada os 

benefícios sócio-económicos resultantes do projecto supra identificado. ----------------------- 

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

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

209 - 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 actas 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 redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 
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seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PEDIDOS DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE ARQUTECTURA 

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

----- JOÃO RIBEIRO TEIXEIRA, para ocupação da via pública, com materiais, em 10 m2, 

na Rua Dr. Sá Carneiro, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 

139.11; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL DOMINGOS GOMES LOPES, para ocupação da via pública, com 

andaimes, em 10 m2, no Largo da Igreja, Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º 

n.º 142.11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDOS:  ========================== 

----- MANUEL JOÃO DE SÁ OLIVEIRA, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Vilar – Alto da Portela, Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 10.11. -------------------------------------------------------------- 

----- EDUARDO JOSÉ PEREIRA ROCHA, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Vilar – Alto da Portela, Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 11.11. -------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS:  ============================ 
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----- JOSÉ MANUEL BENTINHO MORAIS, 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; ------------ 

----- JOÃO DA CONCEIÇÃO SANTOS, para construção / legalização de um anexo à 

habitação, sita no lugar denominado Penedo do Mosteiro, Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 331.06; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO LUÍS DOS SANTOS GOMES, para licenciamento de uma cozinha para 

fumeiro, que pretende levar a efeito no lugar denominado Mártir, nesta Vila de Moimenta 

da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 123.11. --------------------------------------------------------- 

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

respeito directamente ao Senhor Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da 

reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto na alínea a), do 

n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do 

art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, assumindo a Presidência da mesma o 

Vice-Presidente, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA. ===== 

----- PLACOBEIRA – PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES DA BEIRA, LDA, para 

reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado S. Mamede, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 136.11. ---------------------------------- 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Senhor Presidente regressou à reunião, 

retomando a presidência da mesma. ======================================= 
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----- ANTÓNIO PEREIRA GOMES, para legalização das alterações de um edifício, sito 

no Bairro do Aguiar, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 

137.11. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS:  =========================== 

----- MAURO FILIPE BERNARDINO DA SILVA, para alteração e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita na Rua do Vale, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 

n.º 67.11; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ FERNANDO BESSA DE SOUSA OLIVEIRA, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Zamedas, 

Freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 96.11; --------------------------------------- 

----- MIGUEL MARTINHO GOMES, para construção de um armazém destinado a 

arrumos, que pretende levar a efeito no lugar denominado Serrado, na localidade de 

Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 82.11. ---------------------------------- 

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

210 – 130/151/200 – Construção de um centro de insp ecções automóveis  ======== 

========== No seguimento do Despacho do Vice-Presidente, em que decidiu proceder 

à audiência escrita da Firma TORRES E FILHO, LDA, relativamente ao pedido 

apresentado para construção de um centro de inspecções automóveis, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado Solveira, Freguesia de Arcozelos, presente à reunião 

o referido processo, acompanhado da resposta à audiência, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali 
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descritos, requer o deferimento da pretensão. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Concordando com a informação do técnico, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, informar a Firma requerente não ser viável a instalação de um Centro de 

Inspecção Técnica no local, porque, nomeadamente, a Câmara Municipal não 

reconhece este equipamento de interesse central, regional ou municipal neste local, 

além do mais, este equipamento pode ser construído no lote 5 do Parque Industrial de 

Moimenta da Beira, nos termos que são do conhecimento da empresa requerente. ==== 

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

========== O Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ausentou-se da reunião 

por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, 

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

n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude dos assuntos a que se referem os pontos 

seguintes estarem relacionados com a decisão de indeferimento por si proferida. ===== 

211 – 360/336/54.11 – OBRAS PARTICULARES – Projecto  de arquitectura –  

Legalização de uma moradia unifamiliar - Recurso  ========================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o projecto de arquitectura 

referente à legalização de uma moradia unifamiliar, sita na localidade de Espinheiro – 

Porto da Nave, Freguesia de Alvite, pertencente à Senhora MARIA DOS ANJOS 

ASSUNÇÃO TEIXEIRA, presente à reunião o referido processo, acompanhado de um 

pedido de recurso à Câmara Municipal, que nesta acta se considera integralmente 
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transcrito e dela fica a fazer parte integrante, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 155-SV/DOP/2011, de 02 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Dado que as construções foram efectuadas em data anterior ao PDM – 

Plano Director Municipal, e o que a requerente pretende é efectuar a legalização das 

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

projecto de arquitectura. ================================================  

212 – 360/336/94.11 – OBRAS PARTICULARES – Projecto  de arquitectura –  

Construção de um armazém para arrumos - Recurso  ======================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o projecto de arquitectura 

para construção de um armazém destinado a arrumos, que o Senhor DAMIÃO PAULO 

DA SILVA MARTINHO pretende levar a efeito no lugar denominado Estrada Municipal, 

Freguesia de Paçô, presente à reunião o referido processo, acompanhado de um pedido 

de recurso à Câmara Municipal, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 
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169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 154-SV/DOP/2011, de 02 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o indeferimento e 

recomendar ao requerente a compra de mais terreno, de forma a obter a área que 

permita a construção. ==================================================   

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ 

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

213 – 360/338/112.11 – OBRAS PARTICULARES – Constru ção de um muro de 

vedação – Pedido de isenção do pagamento de taxas  ======================= 

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

reunião realizada em 28 de Outubro, último, exarada a folhas 197, ponto 181, deste livro 

de actas, em que foi deliberado, relativamente ao pedido para construção de um muro 

de vedação e respectiva isenção do pagamento de taxas para realização desta 

operação urbanística, que o Senhor DANIEL NATÁRIO DO NASCIMENTO pretende 

levar a efeito na Rua Principal, na localidade de Granja dos Oleiros, Freguesia de Rua, 
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que o processo baixasse, novamente, ao Vereador, em Regime de tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, para efectuar mais uma tentativa de acordo com o 

requerente, novamente presente à reunião o referido processo. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de isenção de 

pagamento de taxas, por considerar que o benefício público assim o determina, e 

aprovar o pedido de construção do muro. =================================== 

214 – 360/991/82.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

Certidão de compropriedade  =========================================== 

========== Oriundo do Senhor LEONEL GOMES BARRADAS e Outros, presente à 

reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante da partilha 

de bens rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, 

que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

- AUGI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 152-SV/DOP/2011, datada de 31 

de Outubro, último, emitindo parecer favorável. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

pedido apresentado, e emitir a respectiva certidão em conformidade. =============== 

04 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓ MICO 

04.01 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

“Educação” 
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215 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transpor tes Escolares – Pedido 

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

========== Presente à reunião um pedido de isenção de pagamento do passe escolar 

de uma aluna, residente na localidade de Arcozelo do Cabo, respeitante ao ano lectivo 

em curso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Técnico Superior de Serviço Social, ALEXANDRE 

MONTEIRO, o mesmo prestou informação sem número, datada de 8 do corrente mês, 

segundo a qual e pelas razões ali descritas é de opinião que deverá ser deferido o 

pedido, por se evidenciar precariedade de rendimentos no respectivo agregado familiar.  

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/020210 onde 

existe um saldo disponível de € 67.252,62 (sessenta e sete mil duzentos e cinquenta e dois euros e 

sessenta e dois cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

Objectivo 2.1.2, Código 05 e nº. 17/2011, com a dotação de € 67.252,62 (sessenta e sete mil duzentos 

e cinquenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos).” ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  Considerando a informação técnica atrás referida, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, isentar a aluna do pagamento do respectivo passe escolar. ======== 

216 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

lectivo 2011/2012  ===================================================== 

========== Oriunda da DASE – Divisão de Acção Social e Educação, presente à 

reunião a Informação n.º 55/DASE/2011, datada de 7 do corrente mês, que nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente a 
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dois alunos residentes em Moimenta da Beira, onde, pelas razões ali descritas, deixa à 

consideração superior a decisão de os reposicionar no escalão A, para efeitos de 

atribuição de auxílios económicos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/040802, 

onde, existe um saldo disponível de € 12.012,50 (doze mil e doze euros e cinquenta cêntimos), e que o 

mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 04 e nº. 16/2011, 

com a dotação de € 8.512,50 (oito mil quinhentos e doze euros e cinquenta cêntimos). 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar os dois alunos em causa no escalão 

“A”. ================================================================ 

217 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

lectivo 2011/2012  ===================================================== 

========== Oriunda da DASE – Divisão de Acção Social e Educação, presente à 

reunião a Informação n.º 52/DASE/2011, datada de 25 de Outubro, último, que nesta 

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

relativamente a uma aluna residente em Soutosa, onde, pelas razões ali descritas, deixa 

à consideração superior a decisão de a reposicionar no escalão A, para efeitos de 

atribuição de auxílios económicos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/040802, 

onde, existe um saldo disponível de € 12.012,50 (doze mil e doze euros e cinquenta cêntimos), e que o 
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mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 04 e nº. 16/2011, 

com a dotação de € 8.512,50 (oito mil quinhentos e doze euros e cinquenta cêntimos). 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar a aluna em causa no escalão “A”. === 

218 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

lectivo 2011/2012  ===================================================== 

========== Oriunda da DASE – Divisão de Acção Social e Educação, presente à 

reunião a Informação n.º 54/DASE/2011, datada de 7 do corrente mês, que nesta acta 

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

dois alunos residentes em Nagosa, onde, pelas razões ali descritas, deixa à 

consideração superior a decisão de os reposicionar no escalão A, para efeitos de 

atribuição de auxílios económicos. ------------------------------------------------------------------------ 

----- O montante global ascende a € 449,60 (quatrocentos e quarenta e nove euros e 

sessenta cêntimos), sendo os encargos no período de Setembro a Dezembro do 

corrente ano, inclusive, de € 151,76 (cento e cinquenta e um euros e setenta e seis 

cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/040802 onde 

existe um saldo disponível de € 12.012,50 (doze mil e doze euros e cinquenta cêntimos) e que o 

mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 04 e nº. 16/2011, 

com a dotação de € 8.512,50 (oito mil quinhentos e doze euros e cinquenta cêntimos).” ----------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 
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Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar os dois alunos em causa no escalão 

“A”. ================================================================ 

219 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

lectivo 2011/2012  ===================================================== 

========== Oriunda da DASE – Divisão de Acção Social e Educação, presente à 

reunião a Informação n.º 53/DASE/2011, datada de 2 do corrente mês, que nesta acta 

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

um aluno residente em Vila da Rua, onde, pelas razões ali descritas, deixa à 

consideração superior a decisão de os reposicionar no escalão A, para efeitos de 

atribuição de auxílios económicos. ------------------------------------------------------------------------ 

----- O montante global ascende a € 233,95 (duzentos e trinta e três euros e noventa e 

cinco cêntimos), sendo os encargos no período de Setembro a Dezembro do corrente 

ano, inclusive, de € 85,03 (oitenta e cinco euros e três cêntimos). ------------------------------- 

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/040802 onde 

existe um saldo disponível de € 12.012,50 (doze mil e doze euros e cinquenta cêntimos) e que o 

mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 04 e nº. 16/2011, 

com a dotação de € 8.512,50 (oito mil quinhentos e doze euros e cinquenta cêntimos).” ----------------- 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar o aluno em causa no escalão “A”, com 

excepção da comparticipação nos encargos com a aquisição de manuais escolares. === 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA  ================ 
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========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, 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, 

 

 

 


