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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA NOVE DO MÊS DE 

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

ACTA N.º 26/11 

========== Aos nove dias do mês de Dezembro 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 e JOAQUIM ANTÓNIO DA 

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

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

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

exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de 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. ===================================== 

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

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR a falta do Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, ausente por razões 

pessoais. ============================================================ 

240 - 020/005/000 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - Marcaç ão de data  ============ 

========== Sob Proposta do Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, designar o próximo dia 16, pelas 09H30, para a realização de uma reunião 

extraordinária, a fim de ser discutido o seguinte assunto: "ORÇAMENTO, PLANO DE 

ACTIVIDADES e MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2012", ficando assim, deste 

modo, feita a respectiva convocatória, com dispensa de quaisquer outras formalidades. = 

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

02.01 –DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

 “Secção de Expediente Taxas e Licenças” 

241 – 160/186/000 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – Factura ção - Pedido de 

pagamento em prestações  ============================================= 

========== Oriundo do Senhor MANUEL JOÃO SILVA RIBEIRO, presente à reunião 

um requerimento, datado de 23 de Novembro, último, a solicitar o pagamento de duas 

facturas de água em atraso, no valor de € 443,48 (quatrocentos e quarenta e três euros 

e quarenta e oito cêntimos), em quatro prestações. -------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção de Expediente, Taxas e Licenças, a mesma prestou 

a informação n.º 24, datada de 23 de Novembro, último, do seguinte teor: -------------------- 
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----- “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 23 do corrente 

mês, cumpre-me informar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------ 

----- O pedido formulado pelo requerente para pagamento de água em atraso no valor de € 443,48 

(quatrocentos e quarenta e três euros e quarenta e oito cêntimos), enquadra-se com o disposto no nº. 

5, do Artigo 56º., do Regulamento de Distribuição de Água, em vigor neste Município, o qual refere 

“Em casos excepcionais e devidamente fundamentados, poderá ser autorizado o pagamento 

em prestações dos preços previstos neste Regulamento, num máximo de seis, com base num 

plano de pagamentos ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Quanto a saber da competência para deferir este pedido, se é da Câmara Municipal ou do Senhor 

Presidente da Câmara, mais se informa que o Regulamento é omisso.” ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo baixe ao 

Gabinete Jurídico para informar sobre a existência de um limite mínimo para o 

pagamento de dívidas resultantes de consumos de água, eventualmente equivalente a 

uma unidade de conta, assim como da necessidade de ajustar o respectivo regulamento.  

242 – B.03.22 – IGAL – INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTR AÇÃO LOCAL  -  

Exposição de Armando Macedo enviada ao Provedor de Justiça  =============== 

========== Oriundo da INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, presente 

à reunião o ofício, com a referência S-4841/2011, datado de 02 do corrente mês, a 

enviar cópia da exposição enviada pelo Senhor Armando Macedo, residente no 

Município de Tabuaço, ao Provedor de Justiça, sobre o funcionamento da Associação 

Regional de Municípios do Vale do Távora. ------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, recomendar ao Senhor 

Presidente para diligenciar, junto dos Presidentes das Câmaras de Sernancelhe e de 
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Tabuaço, uma resposta conjunta à exposição supra referenciada. ------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, no caso de não ser possível uma 

resposta conjunta dos três Municípios, que integram a Associação Regional de 

Municípios do Vale do Távora, mandatar o Senhor Presidente para dar resposta à supra 

mencionada exposição. =================================================  

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

243 – 210/999/000 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA  – Parecer prévio 

vinculativo  ==========================================================  

========== Presente à reunião uma Proposta do Senhor Vereador do PELOURO DA 

EDUCAÇÃO E DA CULTURA, datada do dia 05 do corrente mês, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões 

de facto ali transcritas, bem como pela necessidade de cumprimento do estabelecido 

nos nºs. 2 e 4, do artigo 22º., da Lei nº. 55-A/2010, de 31 de Dezembro – OE 2011 - 

propõe a contratação de sete técnicos, em regime de avença, para fazer face às 

dinâmicas do Município, nas actividades do desporto, da música e ludico-expressivas. --- 

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

da Coligação PSD/PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, aprovar a referida proposta de contratação de sete técnicos, em 

regime de avença, nos exactos termos e para os efeitos nela exarados. ============= 

“Património” 



 F lF lF lF l.264 
____________ 

 

____________ 

2011.12.09 
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 

                                                                   
 
244 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Construção 

de um Centro de Inspecção de Veículos em Moimenta d a Beira  ================ 

========== Oriunda da empresa MOIMENTAINSP – CENTRO DE INSPECÇÃO 

AUTOMÓVEL, LDA, presente à reunião uma comunicação, datada de 6 do corrente 

mês, e registada nesse mesmo dia, sob o nº. 7673, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que reuniu 

todas as condições junto do IMTT, para a construção de um Centro de Inspecção 

Automóvel em Moimenta da Beira, conforme cópia da ordenação de candidaturas para o 

Distrito de Viseu - Concelho de Moimenta da Beira, nos termos da Lei n.º 11/2011. -------- 

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

todo o apoio necessário à instalação do referido equipamento, no Parque Industrial. ===  

245 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Pedido de 

arrendamento  ======================================================= 

========== Oriunda da SECÇÃO DE PATRIMÓNIO, presente à reunião a Informação 

n.º NAJUR/16/2011, datada de 30 de Novembro, último, com o seguinte teor: --------------- 

----- “Através de requerimento, com data de entrada de 24 de Novembro, último, o peticionante, 

Joaquim de Jesus Fernandes, solicita o arrendamento da loja n.º 5, do Mercado Municipal de Moimenta 

da Beira para “(…) exposição de artigos de artesanato (…)”.------------------------------------------------- 

----- Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, 

“(...) a atribuição das lojas será efectuada por meio de propostas em carta fechada a potenciais 

interessados(...) – cfr. nesse sentido o artigo 5.º, do referido diploma legal.------------------------------- 

----- No entanto, o n.º 3 do mesmo normativo estabelece que, excepcionalmente, sem necessidade de 

recurso à publicação por meio de edital, quando a Câmara Municipal considerar a proposta de interesse 
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relevante poderá determinar a adjudicação de lojas, mediante o recurso à figura do ajuste directo, cujo 

preço não poderá ser inferior a € 2.50 m/2. ------------------------------------------------------------------- 

----- Por ser importante, chama-se a atenção para o artigo 3.º, do diploma legal acima citado, segundo 

o qual a actividade de abastecimento público a que se destina o comércio praticado no Mercado 

Municipal será exercida por particulares em regime de licença de utilização dos respectivos locais 

de venda, conferida pela Câmara Municipal e por contratos de arrendamento com esta 

celebrados (sublinhado nosso).” ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar ao requerente o 

arrendamento da Loja n.º 5, do Mercado Municipal, por ajuste directo, nos termos do 

disposto no n.º 3, do artigo 4.º, do Regulamento do Mercado Municipal, de Moimenta da 

Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, notificar o adjudicatário que deverá 

outorgar o respectivo contrato de arrendamento, com uma renda mensal de € 40,00 

(quarenta euros). ====================================================== 

 “Tesouraria” 

246 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 8, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 235.698,98 (duzentos 

e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito euros e noventa e oito cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   94.106,48 

                            b) Dotações não Orçamentais............ € 141.592,50 

                           TOTAL……………...... € 235.698,98 
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03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

247 - 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 

seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA INDEFERIDO”, 

“PROJECTO DE ARQUITECTURA / ESPECIALIDADES DEFERIDO” 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:  ===================================== 

----- CLAUDIO JORGE DE FREITAS COSTA, para reconstrução de um telhado e 

construção de um muro de vedação com 6m, que pretende levar a efeito na localidade 

de Barragem de Vilar, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 148.11; -------------- 

----- MANUEL RIBEIRO PENELA, para ocupação da via pública, com materiais, em 5 

m2, no Bairro do Peliteiro, Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 149.11. ------ 
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PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS:  ============================ 

----- ANTÓNIO FERNANDO DA SILVA, para alteração de uma habitação unifamiliar, sita 

no lugar denominado Bairro Novo, Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 

741.87; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- REGINA LÚCIA PARENTE RIBEIRO, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua do Forno, na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que 

se refere o Proc.º n.º 61.11; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- HELDER GOMES PEREIRA DA ROCHA, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Rua, a que se refere o 

Proc.º n.º 124.11; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANIBAL GOUVEIA DE CARDOSO, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Outeiro, na localidade de Mileu, 

freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 135.11. ---------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA INDEFERIDO:  ============================= 

----- ANTÓNIO DOS SANTOS SUBERINO, para legalização de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Curral, na localidade de Arcas, Freguesia de 

Sever, a que se refere o Proc.º n.º 126.11. ------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA / ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ============== 

----- MANUEL DA CRUZ MARCELINO, para legalização de uma habitação unifamiliar, 

sita na Rua da Nogueira, Freguesia de Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 138.11. ----------- 

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

248 – 360/337/1.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  informação prévia para 

construção de uma moradia unifamiliar - Recurso  ========================== 

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

reunião realizada em 19 de Agosto, último, exarada a folhas 99, ponto 94, deste livro de 

actas, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de informação prévia para 

construção de uma moradia unifamiliar, que o Senhor JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA 

pretende levar a efeito no lugar denominado Barracal, na freguesia de Peravelha, 

recomendar ao Vereador ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, que se deslocasse ao 

local no sentido de informar a Câmara em conformidade, novamente presente à reunião 

o referido processo, acompanhado da informação do Vereador, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Dada a ausência do Vereador da coligação do PSD/PP, JORGE DE 

JESUS COSTA, a Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo volte à próxima 

reunião de Câmara. ==================================================== 

249 – 360/337/24.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e informação prévia  para 
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construção de uma habitação unifamiliar - Recurso  ========================= 

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

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o pedido de informação 

prévia para construção de uma habitação unifamiliar, que a Senhora MARIA DO CARMO 

pretende levar a efeito no lugar denominado Alagoa, Freguesia de Rua, 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 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 323-RJ/DOP/2011, de 06 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:  Considerando a existência de algumas construções, já edificadas na 

mesma área, situação que permite a adopção do princípio da colmatação para o caso 

presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso apresentado 

e aprovar o pedido de informação prévia, sendo da responsabilidade da requerente a 

execução de todas as infra-estruturas no local. =============================== 

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ 
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TEIXEIRA CAIADO, regressou à reunião. =================================== 

04 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓ MICO 

04.01 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

250 - 370/356/000 – HABITAÇÃO SOCIAL – Arrendamento  Social  =============== 

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

reunião realizada em 27 de Maio, último, exarada a folhas 263, ponto 235, deste livro de 

actas, em que foi deliberado aprovar a actualização das rendas inerentes à habitação 

social, presente à reunião a informação n.º 71/DASE/2011, datada de 6 do corrente mês, 

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

onde, pelas razões ali descritas, informa que deverá ser mantida a renda no montante 

de € 4,75 (quatro euros e setenta e cinco cêntimos), relativamente à Senhora MARIA 

ALZIRA DE JESUS NASCIMENTO BERNARDO, residente no Bairro da Formiga, nesta 

Vila. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação 

técnica supra mencionada, devendo ser mantido o montante de € 4,75 (quatro euros e 

setenta e cinco cêntimos), para a renda supra mencionada. ====================== 

“Educação” 

251 - 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 Baldos, respeitante ao ano lectivo em curso. --- 
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----- Submetido o assunto ao Técnico Superior de Serviço Social, ALEXANDRE 

MONTEIRO, o mesmo prestou informação n.º 61/DASE/2011, datada de 17 de 

Novembro, último, segundo a qual e pelas razões ali descritas, é de opinião que deverá 

ser deferido o pedido, a partir do mês de Dezembro do corrente ano, inclusive, por se 

evidenciarem dificuldades económicas. -----------------------------------------------------------------  

----- 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:  A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o aluno do pagamento 

do respectivo passe escolar, nos termos da informação técnica. ================== 

252 – 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 72/DASE/2011, datada de 6 do corrente mês, que nesta acta 

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

uma aluna residente em Moimenta da Beira, onde, pelas razões ali descritas, deixa à 

consideração superior a decisão de conceder os auxílios económicos. ------------------------ 

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/040802, 
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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 n.º 16/2011, 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à aluna em causa os 

auxílios económicos de acordo com o escalão “A”, nos termos da informação técnica. == 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA  ================ 

========== 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 

11H15. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


