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ATA  DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CINCO DE SETEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZASSEIS ============================================= 

ATA N.º 18/16 

========== Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, 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 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida no 1.º ponto do período antes da ordem do dia, 

da reunião ordinária, realizada no dia 19 de agosto, último, exarado a folhas 044, deste 

livro de atas, e cuja ordem do dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, 

dentro do prazo previsto no n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - 

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

aberta a reunião, quando eram 14H30. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. CONTRATAÇÃO PÚBLICA – O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA 
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COSTA COELHO, questionou o senhor Presidente sobre a adjudicação com recurso à 

figura de ajuste direto de diversas obras de pavimentação de betuminoso, publicitada em 

07 de junho, último, em www.base.gov.pt, no âmbito da contratação pública, 

designadamente onde serão efetuadas e respetivos prazos de execução. -------------------- 

----- Em resposta, o Senhor Presidente afirmou que o procedimento em causa contempla 

o valor unitário por metro quadrado e restantes condições de execução de obras 

daquela natureza, designadamente caminhos agrícolas. ======================== 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

01.04. GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL/COM 

042 - 340/395/000 – PROTEÇÃO CÍVIL - Plano Prévio de Intervenção da Expodemo 

do ano de 2016 – Mostra de Atividades, Produtos e Serviços da Região – Pedido de 

parecer ============================================================= 

========== Presente à reunião uma Proposta do Senhor Presidente, datada de 29 de 

agosto, último, com o seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------- 

----- “Considerando que o Plano Prévio de Intervenção (PPI) é um instrumento destinado aos Agentes 

de Proteção Civil (APC), possibilitando o desencadeamento sistematizado da resposta a operações de 

proteção e socorro, permitindo conhecer antecipadamente os cenários e os meios, garantindo-se assim 

uma melhor gestão integrada de recursos e que no âmbito dos objetivos, domínios de atuação e 

competências dos SMPC (art.º 10º da Lei n.º65/2007, de 12 de novembro), o PPI é elaborado em 

conjunto com os Agentes de Proteção Civil, em conformidade com o Caderno Técnico PROCIV n.º 11 – 

“Guia para a Elaboração de Planos Prévios de Intervenção – Conceito e Organização”, da Autoridade 
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Nacional de Proteção Civil (setembro de 2009); -------------------------------------------------------------- 

----- Considerando ainda que o presente PPI é para aplicação exclusiva na EXPODEMO e vigora durante 

o período de realização da mesma, devendo ser atualizado anualmente, na sequência de um evento 

crítico, na sequência de alterações ao recinto ou alteração na gestão da segurança interna e que a 

atualização é efetuada pelo SMPC de Moimenta da Beira e tem por base o Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil (PME); -------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando finalmente que a Expodemo é um evento que ano após ano recebe milhares de 

pessoas num local aberto, devendo ser planeadas soluções de emergência de proteção civil, para dar 

resposta aos cenários mais prováveis, organizando a resposta a situações de emergência geradas por 

acidentes graves cuja dimensão ultrapasse a capacidade dos meios disponíveis internamente, 

sistematizando os procedimentos institucionais de resposta a situações de emergência que ultrapassem 

a capacidade dos meios vocacionados para a proteção e socorro no interior do recinto da exposição ou 

que tenham reflexos no exterior, proponho: ------------------------------------------------------------------ 

----- Que a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, de forma a complementar o Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil de Moimenta da Beira já elaborado, emita parecer favorável ao Plano 

Prévio de Intervenção da Expodemo – Mostra de Atividades, produtos e Serviços da Região, a realizar 

em Moimenta da Beira nos próximos dias 16, 17 e 18 de setembro.” --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Plano Prévio 

de Intervenção. ======================================================= 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

043 – 120/129/000 – CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES 

DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O ANO LETIVO DE 2016/2017 – 

Procedimento concursal de contratação – Aprovação e escolha das atividades – 



 Fl.55 
____________ 

 

____________ 

2016.09.05 
 

L iv º .  153  
                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 

                                                                   

 

Horários – Constituição do Júri ========================================= 

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

22 de julho, último, exarada a folhas 18 e 19, ponto 012, deste livro de atas, em que foi 

deliberado aprovar a abertura do procedimento concursal de contratação acima 

identificado, presente à reunião uma Proposta do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, datada de 29 de agosto, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, que formaliza o desenvolvimento de 

atividades de enriquecimento curricular para o ano letivo 2016/2017 nos domínios do 

Inglês (três horários), da Música (quatro horários) e da Expressão Artística (sete 

horários). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais é proposto que o conjunto de condições e critérios de seleção sejam os 

mesmos do ano letivo anterior, e que o Júri do procedimento seja constituído pelos 

seguintes elementos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- PRESIDENTE: RICARDO INÁCIO DE CASTRO, Chefe da Unidade Orgânica de 

Desenvolvimento Social, Cultural e Educação; -------------------------------------------------------- 

----- VOGAIS: JOSÉ DE JESUS TORCATO, Adjunto do Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Moimenta da Beira, e MARIA MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO, 

Técnica Superior; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- SUPLENTES: TERESINHA DE JESUS ALVIM CARDOSO AGUIAR, Adjunta do 

Diretor do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira e VICTOR MANUEL DE 

PAIVA SANTOS, Técnico Superior. ---------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de 

técnicos no âmbito do desenvolvimento de atividades de enriquecimento curricular para 

o ano letivo 2016/2017, nos exatos termos da proposta supra mencionada. ========== 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

044 - 210/207/000 – UNICEF – Comité Português para a Unicef – Pedido de subsídio 

para ajudar as crianças sírias =========================================== 

========== Oriundo do Comité referenciado em epígrafe, presente à reunião uma 

circular, com a referência EMS16DEERP-120738, datada do mês de junho, último, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao apoio e auxilio às inúmeras 

crianças refugiadas da Síria, que, neste momento, continuam a abandonar o seu país de 

origem, devido aos seus conflitos brutais internos. --------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 100,00 (cem euros), na 

respetiva rubrica orçamental, assim como informa da existência de fundos disponíveis 

para assunção do compromisso da despesa, nos termos legais. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 

€ 100,00 (cem euros), para os fins propostos. ================================ 

045 – 210/207/000 – FREGUESIA DE ALVITE - FESTA EM HONRA DE NOSSA 

SENHORA DAS QUEIMAS – Pedido de subsídio ============================ 

========== Oriundo da autarquia referida em epígrafe, presente à reunião um ofício, 
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datado de 24 de agosto, último, solicitando a atribuição de um subsídio no montante de 

€ 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) à Comissão de Festas de Alvite 2016, para 

fazer face às despesas com a aquisição de um palco. ---------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros), na respetiva rubrica orçamental, assim como informa da existência 

de fundos disponíveis para assunção do compromisso da despesa, nos termos legais. --- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência para a 

Junta de Freguesia de Alvite no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para 

os fins propostos. ===================================================== 

046 - 210/207/000 – IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ADRIÃO DE CABAÇOS – 

Construção de Centro Paroquial - Pedido de apoio financeiro ================= 

========== Oriundo da entidade referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 31 de março, último, dando conta que está já em curso a construção do 

Centro Paroquial de Cabaços, um pouco deslocada para o interior do terreno, de forma a 

assegurar o alargamento da via pública, informando que esta situação encarece o custo 

geral da obra, pelo que, pelas razões ali descritas, solicita um apoio financeiro para 

minimizar as respetivas despesas. ------------------------------------------------------------------------ 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil 

euros), na respetiva rubrica orçamental, assim como informa da existência de fundos 
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disponíveis para assunção do compromisso da despesa, nos termos legais. ----------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente informou que o apoio financeiro eventualmente a 

atribuir deveria acomodar duas situações que vão ocorrer na referida obra. A primeira 

tem a ver com o estrangulamento que se verifica naquela zona, em termos de 

circulação, verificando-se, assim, a necessidade de demolição de um edifício para 

permitir o alargamento da estrada de acesso ao centro da povoação de Cabaços, e a 

segunda relacionada com o apoio financeiro a conceder em termos regulamentares, à 

construção da obra em questão. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após análise do processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir um apoio global no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), divido em duas 

tranches de 12.500,00 (doze mil e quinhentos), para cada uma das situações acima 

descritas. =========================================================== 

047 - 210/207/000 – 610/600/000 – ASSOCIAÇÃO DE FRUTICULTORES DA BEIRA 

TÁVORA – Apresentação do novo centro de inspeção periódica obrigatória de 

equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos - Pedido de apoio 

financeiro =========================================================== 

========== Oriundo da associação referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 11 de julho, último, dando conta da criação do Centro de Inspeções 

referido em epígrafe, o único existente e certificado, à data, nos Distritos de Viseu e Vila 

Real. Informa, ainda, que o valor deste projeto ronda os € 48.000,00 (quarenta e oito mil 

euros), dos quais € 30.000,00 (trinta mil euros) foram conseguidos através de um 
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financiamento junto da CGD, pelo que, vem solicitar a esta Câmara Municipal, um apoio 

financeiro no montante remanescente, ou seja, € 18.000,00 (dezoito mil euros). ------------ 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 18.000,00 (dezoito mil euros), 

na respetiva rubrica orçamental, assim como informa da existência de fundos 

disponíveis para assunção do compromisso da despesa, nos termos legais. ----------------- 

----- No âmbito deste processo, o Senhor Presidente informou que o eventual apoio 

financeiro a atribuir deveria ter na base as seguintes duas condições para os 

beneficiários do Concelho de Moimenta da Beira: a primeira, relacionada com o facto de 

não pagarem a deslocação do equipamento para realizarem as inspeções periódicas 

bem assim como para o serviço de calibração dos mesmos, e a segunda condição 

relacionada com a obrigação de pagar apenas 50% dos preços praticados nos serviços 

prestados no ato da calibração dos equipamentos. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após as explicações dadas pelo Senhor Presidente, com as quais a 

Câmara concordou, foi deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor 

de € 18.000,00 (dezoito mil euros), para os fins propostos. ----------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que este assunto seja objeto de um 

protocolo de colaboração a assinar pelo senhor Presidente, onde constem as condições 

acima mencionadas. =================================================== 

048 – 210/999/000 – NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Técnicos de Música ========================== 
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========== Presente à reunião uma proposta do Vereador, em regime de tempo 

inteiro, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, datada de 11 de 

agosto, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, onde, pelas razões ali expostas, propõe a contratação de três técnicos 

de música, em condições em tudo idênticas às do ano anterior, designadamente os 

preços a praticar, o objeto e as contrapartes. ---------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 30.331,80 (trinta mil trezentos 

e trinta e um euros e oitenta cêntimos), na respetiva rubrica orçamental, assim como 

informa da existência de fundos disponíveis para assunção do compromisso da 

despesa, nos termos legais. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se mantêm os pressupostos de contratação 

idênticos aos praticados no ano anterior, a Câmara deliberou, por maioria, com a 

abstenção dos Vereadores, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, aprovar a referida proposta de contratação de três 

técnicos, nos exatos termos da proposta acima mencionada. ------------------------------------- 

----- Os Vereadores acima referidos justificaram a abstenção por considerarem que esta 

matéria é da competência própria do Senhor Presidente da Câmara.  ==============  

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

049 – 130/151/100 – BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. – Alienação do prédio 

urbano composto de edifício para armazém, sito em “São Miguel”, lote n.º 35, 
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freguesia de Moimenta da Beira, descrito na conservatória do Registo Predial de 

Moimenta da Beira sob o n.º 1311, inscrito na matriz da mesma freguesia sob o 

artigo 2235 – Exercício de direito de preferência ============================  

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

email, datado de 17 de agosto, último, informando que prometeu vender o imóvel supra 

mencionado à empresa BEIRAPOMAR – Sociedade de Comercialização de Frutas da 

Beira Alta, Lda, com sede em Beira Valente, Freguesia de Leomil, pelo preço de € 

212.000,00 (duzentos e doze mil euros), pelo que vem solicitar a este Município a 

emissão de documento comprovativo sobre se a mesma pretende exercer o direito de 

preferência sobre o imóvel em causa. -------------------------------------------------------------------  

----- O processo vem acompanhado do parecer nº. 10.16, do Gabinete Jurídico, que 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência, devendo ser informado o requerente em conformidade. =============== 

050 – 130/151/200 – BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – Alienação do Lote n.º 17  

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

7 de abril de 2014, presente à reunião um requerimento do Senhor MAURÍCIO SOARES 

DE FIGUEIREDO, datado de 11 de abril, último, informando que se encontra interessado 

na compra do imóvel supra identificado, onde reside atualmente. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que o Senhor 

MAURÍCIO SOARES DE FIGUEIREDO celebre, no prazo de 30 dias úteis, a escritura de 
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compra e venda do referido lote n.º 17, pelo valor de € 3.990,38 (três mil, novecentos e 

noventa euros e trinta e oito cêntimos), nos termos da transação do Tribunal Judicial da 

Comarca de Moimenta da Beira, constante do processo. ======================== 

02.02.04. TESOURARIA 

051 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 2, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 321.182,06 (trezentos 

e vinte e um mil, cento e oitenta e dois euros e seis cêntimos), assim discriminado: ------- 

                              a) Dotações Orçamentais ……………….. €  217.257,61 

                              b) Dotações não Orçamentais ………….. €  103.924,45 

                                                              TOTAL: ………….…..€  321.182,06 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 

052 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2016/2017 =========================================================== 

========== Oriunda da UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 07.RIC/UODSCE/2016, 

datada de 25 de agosto, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, dando conta da necessidade da Câmara Municipal 

aprovar a listagem dos alunos que vão frequentar o 1ª. ano, apenas na componente 
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“refeições”, assim como aprovar a listagem dos alunos que vão frequentar os 2º, 3º. e 4º. 

anos, na componente “livros e material escolar e refeições”, bem como definir os valores 

da comparticipação a cada aluno, nos termos legais. -----------------------------------------------

----- A informação vem acompanhada da listagem dos referidos alunos, referente aos 

auxílios económicos para o ano letivo 2016/2017, cujo encargo a assumir, no período de 

setembro a dezembro do corrente ano, é no montante de € 14.814,02 (catorze mil, 

oitocentos e catorze euros e dois cêntimos), sendo o encargo relativo ao fornecimento 

de “refeições” de € 10.952,92 (dez mil, novecentos e cinquenta e dois euros e noventa e 

dois cêntimos), e “material escolar” de € 3.861,10 (três mil, oitocentos e sessenta e um 

euros e dez cêntimos), sendo acompanhada da respetiva informação da SECÇÃO DE 

CONTABILIDADE, referente à assunção dos inerentes encargos. ------------------------------- 

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

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, nos termos da informação supra 

mencionada. ========================================================= 

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 e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

Câmara e Vereadores, e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo 

seguidamente distribuída, por fotocópia, a todos os membros da Câmara. -------------------- 
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---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

15H40. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


