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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM QUATRO DE NOV EMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E TREZE ================================================ 

ATA N.º 22/13 

========== Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, 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, LUÍS 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 por deliberação tomada na primeira reunião, 

realizada no dia 25 de outubro, último, exarada a folhas 110, ponto 092, 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. ====== 

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

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

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  
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02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

095 – 110/992/00 – POSTURAS E REGULAMENTOS - REGULA MENTO MUNICIPAL 

DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE MÉRITO ESTUDANTIL - Comu nicação de 

deliberação  ========================================================= 

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

2 de agosto, último, exaradas a folhas 37, ponto 033, deste livro de atas, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 31, datado de 05 de setembro, último, 

acompanhado da minuta da ata – parte respetiva -, informando que, em sua sessão 

ordinária realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar o referido Regulamento, nos 

precisos termos apresentados e propostos pela Câmara Municipal. ---------------------------- 

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

096 – 610/611/000 – REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE T ERRADO DA FEIRA –  

Pedido de pagamento em prestações  ===================================== 

========== Presente à reunião um requerimento do Senhor ANIBAL COELHO 

FERREIRA, registado sob o número 6309, em 28 de outubro, último, a solicitar que o 

pagamento do terrado da feira em atraso, no valor de € 928,80 (novecentos e oitenta e 

dois euros e oitenta cêntimos), possa ser efetuado em cinco prestações mensais. --------- 

----- Submetido o assunto à SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS, a 

mesma prestou a informação n.º 22/2013, datada de 29 de outubro, último, do seguinte 
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teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 28 do corrente 

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

----- Relativamente ao pedido formulado pelo requerente, Aníbal Coelho Rodrigues, feirante, para 

pagamento de terrado da feira em dívida no valor de € 928,80 (novecentos e vinte e oito euros e 

oitenta cêntimos), em 5 (cinco) prestações mensais, informa-se que o regulamento em vigor é omisso 

nesta matéria. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Todavia, a Câmara Municipal tem vindo a deferir os pedidos solicitados, tendo por base as 

dificuldades económicas sentidas pelos feirantes.” ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, autorizando o 

fracionamento do pagamento da dívida em causa, em cinco prestações mensais no 

montante de € 185,76 (cento e oitenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos), até à 

sua liquidação total. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o requerente que a falta 

de pagamento de uma das prestações implica o pagamento imediato e integral da 

restante dívida. ======================================================= 

02.01.05. GABINETE JURÍDICO E DE CONTENCIOSO 

097 - 150/168/000 – CONTENCIOSO – JEREMIAS DE MACED O & Cª. LDª. -  

Processo n.º 416/03 do Tribunal Administrativo e Fi scal de Coimbra – Proposta de 

acordo de pagamento  ================================================= 

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

27 de setembro, último, exarada a folhas 93, ponto 081, deste livro de atas, em que foi 

deliberado apresentar este assunto em próxima reunião, presente novamente o ofício 
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com a referência ADM/LM/2013/148, datado de 13 do corrente mês, da empresa 

Jeremias de Macedo & C.ª, Lda., através do qual remete uma proposta de acordo de 

pagamento para liquidação dos valores em dívida, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente à empreitada 

de “Beneficiação da EM 514, entre Moimenta da Beira e Peravelha”, a que se refere o 

Acórdão n.º 991/2011, do Supremo Tribunal Administrativo. -------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da Informação do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA 

E FINANCEIRA, n.º 06/DEF/PF, datada de 24 do corrente mês, que nesta ata se 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com a 

abstenção dos Vereadores da Coligação PPD/PSD.CDS-PP, LUÍS CARLOS PEREIRA 

DA SILVA e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, com base nas 

declarações de voto a seguir transcritas, aprovar o referido acordo tripartido de cessão e 

regularização de crédito, autorizando o Senhor Presidente a proceder à assinatura dos 

contratos que lhe vierem a dar forma legal. ------------------------------------------------------------ 

----- DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO P PD/PSD.CDS-PP, 

LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA ---------------------- ---------------------------------------------- 

----- “Trata-se de um rude golpe nas finanças municipais, já de si extremamente debilitadas, que 

advém de um processo de obras públicas que teve o seu início no ano de 1997 – com a celebração do 

contrato de empreitada – e que se desenrolou ao longo de anos num ambiente de controvérsias e 

contradições de carácter técnico e político, tendo envolvido os principais responsáveis políticos da 

Câmara Municipal intervenientes neste processo, desde 1997 até ao presente, e os funcionários que 
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tinham a responsabilidade de fiscalizar a obra. --------------------------------------------------------------- 

----- Este processo perpetuou-se por dezasseis anos, chegando agora ao seu término com a prolação do 

acórdão do Supremo Tribunal Administrativo acabado de ser notificado ao Município de Moimenta da 

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

----- Pelo referido acórdão, o Município de Moimenta da Beira é condenado no pagamento do valor de 

814.171,25€, sendo 398.740,64€ relativo a capital e 415.430,61€ de juros. ------------------------------- 

----- Salienta-se o valor elevadíssimo dos juros, a pagar desde 06 de Junho de 2001, quanto a uma 

parte dos mesmos, sendo a parte restante devida desde 18 de Abril de 2002. ----------------------------- 

----- Tais juros assentam num período longo de mais de uma década, todavia não são exigidas 

responsabilidades àqueles que, com o seu comportamento, sendo a causa de tal mora, lesaram 

gravemente o erário público. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por nossa parte, limitamo-nos a tomar conhecimento do teor do, aliás, douto acórdão. ------------- 

----- Registamos, de igual modo, o teor do acordo de pagamento tripartido já negociado pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal com a Firma Jeremias de Macedo & C., Lda. e com a Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo do Vale do Távora e Douro, CRL. ------------------------------------------------------------- 

----- Por último, sempre referirei que, em meu entendimento, a fonte de financiamento utilizada para 

concretização deste acordo tripartido se insere, claramente, na modalidade de um empréstimo de 

médio prazo. Ora, neste pressuposto, verifico que não são respeitados os requisitos legais, 

nomeadamente, o n.º 1 do artigo 38.º da Lei das Finanças Locais que refere: “Os municípios podem 

contrair empréstimos e utilizar aberturas de crédito junto de quaisquer instituições autorizadas por lei a 

conceder crédito (…), nos termos da lei”. --------------------------------------------------------------------- 

----- É minha convicção que, o Município não pode formalizar este acordo nos termos redigidos e 

apresentado à Câmara Municipal, dado que as suas características se enquadrarem na tipologia de um 

empréstimo de médio prazo (3 anos), que visa consolidar dívida de curto prazo, não cumprido, assim, 

os princípios e procedimentos da legalidade, do equilíbrio e da estabilidade orçamental e não 

respeitando os pressupostos e limitações previstos na Lei, nomeadamente no que se refere à da sua 

submissão a visto prévio pelo Tribunal de Contas. ------------------------------------------------------------ 
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----- Por outro lado, também não é aqui demonstrado o cumprimento do estabelecido na Lei n.º 

8/2012, 21/02 LCPA e Decreto-lei n.º 127/2012, 21/06 - Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso, sobre a existência positiva de Fundos Disponíveis para fazer face aos encargos do ano e 

seguintes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Além disso, a formalização deste acordo, não respeita, igualmente, a Lei supracitada, no que se 

refere ao art.º 6.º, que define “A aprovação dos compromissos plurianuais, independentemente da sua 

forma jurídica (…) está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal”. ---------------------------- 

----- Finalmente, uma outra nota importante a observar. Refiro-me ao cumprimento do estabelecido no 

ponto 11.3 do POCAL, que reza “ Na fase de intenção de realização de despesa, esta deve registar-se 

imediatamente na respectiva dotação” (cabimentar o montante previsto), para assegurar que, quando 

se decidir assumir o compromisso de realização, se disponha de dotação para o efeito. ------------------- 

----- Por tudo quanto se acabou de expor é que voto fazendo uso da abstenção, deixando aqui a 

presente declaração de voto para ser exarada em acta.” ----------------------------------------------------- 

----- DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO P PD/PSD.CDS-PP, 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO ------------ ------------------------------------ 

----- “A questão que agora vem a terreiro está diretamente relacionada com um processo judicial 

desencadeado há anos. Ainda que iniciado num momento distante este é um processo que 

inegavelmente fragiliza as finanças da nossa autarquia hoje. ------------------------------------------------ 

----- Qualquer contrato, privado ou público, tem que ter em si vertido um princípio de justiça 

comutativa, ou seja, se há uma obra realizada há que retribuir o trabalho prestado sob a forma de 

pecúnia (por exemplo). Contudo uma concretização pecuniária deve ter uma equivalência objetiva 

relativamente ao trabalho efetuado. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Tudo aquilo a que aqui faço referência é básico e deve ser respeitado por todos, contudo, e 

quando de direito público se trata, há dimensões de garantia dos cidadãos e de respeito pelo erário 

público que têm necessariamente que ser respeitadas. Tendo em consideração que os factos dizem 

respeito a datas nas quais eu não exercia qualquer função executiva ou deliberativa, tenho dificuldade 
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em fazer uma avaliação da matéria de facto ou de direito que conduziu á litigância entre o Município de 

Moimenta da Beira e a empresa em causa. -------------------------------------------------------------------- 

----- Após as explicações dadas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, nas 

quais confio, faço uma apreciação negativa da concretização dos objetivos da ação inicial. As 

justificações apresentadas levam-me a crer que o impulso judicial não é o caminho que melhor protege 

os interesses financeiros do município. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Reconheço portanto que os valores que tiverem que ser pagos a título de litigância judicial são um 

desagradável compromisso que obrigatoriamente responsabiliza quem hoje está no executivo. Ainda 

assim, mesmo sabendo-se que os valores a pagar podem ser mais onerosos que o imaginado, não os 

posso considerar como realidades completamente desconhecidas, principalmente para todos aqueles 

que acompanharam (nas datas das tomadas de decisão) o processo enquanto vereadores desta Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após todos os argumentos explanados fica provado que pode ser benéfico alcançar-se um acordo 

com a empresa. Tudo que possa significar uma solução positiva, que defenda os interesses financeiros 

de Moimenta da Beira, tem a minha manifestação de solidariedade e confiança no trabalho do executivo 

a tempo inteiro e do Senhor Presidente da Câmara Municipal. ----------------------------------------------- 

----- Já não posso contudo concordar que o valor pecuniário que vier a ser entregue à empresa, a título 

de acordo ou condenação, possa ser um fator que inviabiliza a ação governativa. Não só pelos motivos 

que atrás apresentei, mas também porque qualquer sentido estratégico que possa vir a ser idealizado 

num programa de governo (até agora inexistente) continua a poder ser concretizado. -------------------- 

----- Pretendo, com os vários argumentos indicados, justificar que embora confie no Presidente da 

Câmara e no seu executivo para a resolução do problema existente com a empresa Jeremias Macedo, 

LDA, sou obrigado a abster-me nesta votação, dado que desconheço os factos que envolvem o processo 

judicial.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A propósito da declaração de voto do Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, no que tange à eventual ilegalidade desta operação, o Senhor Presidente ditou 
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para a ata a seguinte declaração: “ Considero que o acordo tripartido não constitui, para o 

Município de Moimenta da Beira nenhum empréstimo. Na verdade, a cessão de créditos é livre, não 

carecendo de aceitação ou autorização do devedor, bastando a notificação deste. É isto que diz 

expressamente o Código Civil, nos seus artigos 577º. e 583º., que se referem à admissibilidade da 

cessão e aos efeitos em relação ao devedor, respetivamente. Assim sendo, como de fato é, o Município 

de Moimenta da Beira poderia ter de aceitar um qualquer cessionário de crédito, fosse ele a Caixa de 

Crédito Mútuo ou qualquer outro. No acordo tripartido em causa, o Município de Moimenta da Beira 

limita-se a reconhecer um crédito e aceitar o cessionário (embora não tivesse legalmente de o fazer, 

mas sendo totalmente possível e natural, nos termos do disposto no aludido artigo 583º., do Código 

Civil), acordando com este um pagamento faseado, tal como poderia fazer com a empresa Jeremias de 

Macedo. Neste contexto, a haver um financiamento, ele só poderia existir do lado desta empresa e da 

instituição de crédito. Mas também aqui, o que ocorreria era a liquidação de um mútuo (dação pro 

solvendo), por intermédio da cessão, sem que houvesse assunção da posição contratual no mútuo por 

parte do Município de Moimenta da Beira. Por último, também não é a fixação de uma taxa de 2,265% 

sobre o valor em dívida que convola uma dívida pré-existente em financiamento, pois, na verdade, o 

Município de Moimenta da Beira poderia acordar também com a empresa Jeremias de Macedo o 

pagamento de um acréscimo em resultado de se acordar um pagamento faseado. Nestas condições, 

considero que o acordo tripartido não pode constituir, para o Município de Moimenta da Beira, nenhum 

empréstimo”. ========================================================== 

098 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO N.º  43/2013 ========== 

========== Oriunda do Serviço de Contraordenações, presente à reunião a informação 

n.º 25/2013, datada de 17 de outubro, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela faz parte integrante, na qual comunica que foi instaurado um processo 

de contraordenação pela realização de ações de mobilização de solos, sem a 

necessária licença passada pela Câmara Municipal, no prédio sito no lugar do Paul – 
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Arcas, Freguesia de Sever, com vista à plantação de eucaliptos, tendo o arguido 

posteriormente procedido ao seu licenciamento através da licença n.º 36/2013. ------------ 

DELIBERAÇÃO : Considerando que o arguido mostrou boa fé e licenciou a mobilização 

de solos no local referido no auto de notícia, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 51.º, do Decreto-Lei n.º 

433/82, de 27 de outubro, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 

de setembro. ========================================================= 

02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

099 - 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA –  

Requalificação da Capela de S. Pedro, na localidade  de Fornos – Pedido de apoio 

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

========== Oriundo da Junta de Freguesia em epígrafe, presente à reunião um ofício, 

datado de 28 de agosto, último, informando que, em conjunto com a população de 

Fornos, está a proceder a obras de requalificação na Capela de S. Pedro, existente 

nesta povoação, pelo que solicita um apoio financeiro no valor de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos 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 artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/08050102, onde em 8 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 16.838,72 (dezasseis mil 
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oitocentos e trinta e oito euros e setenta e dois cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Atividades Municipais no Objetivo 2.4.6., código 03 e nº. 34/2013, com dotação de € 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos euros).” --------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida autarquia um 

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

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

100 - 220/230.231.232/000 - VENCIMENTOS DO PESSOAL – Data do pagamento  === 

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

datada de 30 de outubro, último, com o seguinte teor: ---------------------------------------------- 

----- “Sem prejuízo do cumprimento da legislação em vigor sobre esta matéria, proponho que o 

pagamento de vencimentos e salários a todo o pessoal ao serviço desta Câmara Municipal, que a eles 

tenha legalmente direito, seja efetuado a partir do dia vinte e cinco de cada mês, inclusive, e que, nos 

meses de junho e de dezembro, o pagamento dos respetivos subsídios de férias e de natal se efetue a 

partir do dia 20 (vinte), inclusive.” ----------------------------------------------------------------------------- 

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

proposta. ============================================================ 

101 – 230/270/000 – HABITAÇÃO – Requerimento efetua do pela Empresa Loureiro  

e Rebelo, Lda.  ======================================================= 

========== Oriundo da Técnica Superior de Serviço Social, MARIA MADALENA 

LARANJO RAMADA SOUTO, presente à reunião a informação n.º 72/DASE/2011, com 

o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “De acordo com o despacho da Sr.ª Vereadora venho por este meio informar o seguinte: ---------- 

----- 1. O processo a que é feito referência, de António de Jesus Mendes, foi colocado à Câmara 
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Municipal, junto do Presidente do anterior executivo, pelo Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, 

juntamente com outras duas situações e formalizado através da informação 19/DASC/2009, com vista a 

eventual resolução no âmbito do então Programa Recupera e que atualmente não está implementado, 

dado que as situações serem enquadradas, noutros apoios. ------------------------------------------------- 

----- 2. O pedido refere-se a construção de uma casa de banho, na habitação de uma pessoa isolada, 

que em situação de precariedade social, beneficiava de Prestação de Rendimento Social de Inserção. Do 

que me é dado conhecer do processo, o mesmo teria sido despachado para a DEPE para que fosse 

efetuado estudo prévio das situações, com vista a poder orçamentar-se. ----------------------------------- 

----- 3. Testemunho o fato declarado pelo empreiteiro, de que o anterior Presidente, Dr. José Agostinho, 

na presença do Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, solicitou que fosse efetuada esta obra no 

sentido de dar resposta ao processo, dado estarem a decorrer obras na povoação, que facilitariam o 

mesmo. Informo também que a obra foi realizada e concluída. ---------------------------------------------- 

----- Junto anexo cópia da informação e do respetivo orçamento.” ----------------------------------------- 

----- 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/07010203, onde em 4 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 11.929,54 (onze mil novecentos 

e vinte e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos no Objetivo 2.4.1., código 04 e nº. 22/2011, com dotação de € 4.200,95 (quatro mil e 

duzentos euros e noventa e cinco cêntimos).” ----------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, assumir os encargos no 

montante de € 1.890,00 (mil e oitocentos e noventa euros) e autorizar o respetivo 

pagamento. ========================================================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 
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102 – 130/148/001 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Aprovaçã o do concurso público 

para fornecimento de energia elétrica em média tens ão, baixa tensão especial e 

baixa tensão normal – Integração na Associação de M unicípios do Vale do Douro 

Norte  ============================================================== 

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

16 de agosto, último, exarada a folhas 57, ponto 51, deste livro de atas, em que foi 

deliberado submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal, presente à 

reunião o ofício n.º 32, deste órgão deliberativo, datado de 5 de setembro, último, 

acompanhado da minuta da ata – parte respetiva -, informando que, em sua sessão 

ordinária realizada no mesmo dia, foi deliberado autorizar o Município de Moimenta da 

Beira a integrar a entidade supra mencionada, nos termos propostos e aprovados pela 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

103 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Pedido de 

denúncia de contrato da loja n.º 7  ======================================= 

========== Oriundo do Senhor DAVID MANUEL DE JESUS FONSECA CENTEIO, 

presente à reunião um comunicação, datada de 19 de setembro, último, informando que 

já entregou nesta Câmara Municipal as chaves da loja referenciada em epígrafe, pelo 

que gostaria de dar por terminado o contrato de arrendamento efetuado entre ambos. – 

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o parecer n.º 

26.13, datado de 7 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito 
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e dela fica a fazer parte integrante. ----------------------------------------------------------------------- 

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

104 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Pedido de 

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

========== Oriundo do GABINETE JURÍDICO, presente à reunião o parecer n.º 27.13, 

datado de 7 do corrente mês, com o seguinte teor: -------------------------------------------------- 

----- “Através de requerimento, com data de entrada de 3 de outubro corrente ano, o peticionante 

MARIA TERESA RODRIGUES REBELO FONSECA solicita o arrendamento de uma loja, do Mercado 

Municipal de Moimenta da Beira para “(…) exercer a atividade de acabamentos e costura(…)”. ---------- 

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

“(...) a atribuição das lojas será efetuada 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, excecionalmente, sem necessidade de 

recurso à publicação por meio de edital, quando a Câmara Municipal considerar a proposta de interesse 

relevante poderá determinar a adjudicação de lojas, mediante o recurso à figura do ajuste direto, 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 atividade de abastecimento público a que se destina o comércio praticado no Mercado 

Municipal será exercida por particulares em regime de licença de utilização dos respetivos 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 7, do Mercado Municipal, por ajuste direto, nos termos do 

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

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

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

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

105 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA D A BEIRA – LOJA N.º 6 

– Pedido de diminuição do valor da Renda  ================================ 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ANTÓNIO SOEIRO, presente à reunião um 

ofício, datado de 22 de setembro, último, solicitando que a Câmara Municipal baixe o 

valor da renda da loja n.º 6, do Mercado Municipal, uma vez que com a conjuntura atual 

a procura dos produtos tem baixado, fato que poderá levar ao encerramento da empresa 

e ao fecho da referida loja. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o parecer n.º 

28.13, datado de 7 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito 

e dela fica a fazer parte integrante. ----------------------------------------------------------------------- 

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

inexistência de enquadramento regulamentar. ================================ 

106 – 130/151/700 – BAR/RESTAURANTE DA PRAIA FLUVIA L DE SEGÕES – 

Cessação de Contrato  ================================================ 

========== Oriundo do Senhor CARLOS JORGE SOARES SANTOS, presente à 

reunião uma comunicação, datada de 9 de setembro, último, em que manifesta o seu 

desinteresse em continuar a explorar o equipamento referido em epígrafe, aceitando que 
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o mesmo seja transferido para a senhora LUCÍLIA DE JESUS ALMEIDA. -------------------- 

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o parecer n.º 

23.13, datado de 16 de setembro, último, que nesta ata se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à União de Freguesias 

de Peva e Segões para, querendo, no prazo de dez dias, se pronunciar sobre esta 

matéria. =============================================================  

02.02.04. TESOURARIA 

107 – 400/401/000 – CONTAS BANCÁRIAS – Abertura, ma nutenção e 

movimentação  ======================================================= 

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

datada de 30 de outubro, último, com o seguinte teor: ---------------------------------------------- 

----- “Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 14.º, da Norma de Controlo Interno, aprovada em 

reunião ordinária realizada em 21 de junho do corrente ano, e publicada na 2.ª Série do Diário da 

República n.º 139, em 22 de julho do mesmo ano, proponho: ----------------------------------------------- 

----- 1. Que sejam mantidas as atuais contas bancárias nas instituições de crédito a seguir 

identificadas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Caixa Geral de Depósitos: ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Conta - 00000424830; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Conta - 00017039603; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Conta - 011090030; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4. Conta - 019236230; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 5. Conta - 019574430; ------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- 6. Conta - 019730530; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 7. Conta – 000588930. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Banco Português de Investimento: -------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Conta - 5788854/001; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Conta - 57888540102. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) MILLENNIUM – Banco Comercial Português: ---------------------------------------------------------- 

----- 1. Conta - 45258384452. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo: --------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Conta - 40182234271. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- e) BES – Banco Espírito Santo: --------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Conta - 00416597638. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que seja aberta uma nova conta no Banco Montepio; ----------------------------------------------- 

----- 3. Que as referidas contas bancárias sejam movimentadas pelo signatário, pelo Tesoureiro, 

MANUEL SOARES DA SILVA, pelo Vice-Presidente, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA e pela substituta do Tesoureiro, MARIA DE FÁTIMA CERQUEIRA PINTO XAVIER.” ---------------- 

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

proposta, nos exatos termos apresentados pelo Senhor Presidente da Câmara. ======= 

108 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 1, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 249.363,40 (duzentos 

e quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e três euros e quarenta cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  139.768,76 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €  109.594,64 
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                             TOTAL: …………………………...€  249.363,40 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E A MBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

 “OBRAS PARTICULARES” 

109 - 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 25 de outubro do corrente ano, exarada a folhas 109, ponto 091, 

deste livro de atas, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a 

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

ARQUITETURA DEFERIDOS”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, 

“PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO”, “TELAS FINAIS 

DEFERIDAS” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências 

estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 25 de outubro de 2013, 

foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS:  ===================================== 

----- RAUL LOUREIRO DOS SANTOS, para ocupação da via pública com andaimes, em 

10m2, na Av. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 
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78.13; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- CRÓNICA D’AVENTURA – TURISMO NATUREZA, LDA, para ocupação da via 

pública com andaimes, em 6m2, no lugar denominado Cinco Ruas, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 79.13; --------------------------------------------- 

----- FERNANDO JUBILADO SANTOS, para ocupação da via pública com andaimes e 

material, em 8m2, na Rua do Jardim, Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 

83.13; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JORGE MANUEL PEREIRA PAIVA, para ocupação da via pública com andaimes e 

material, em 28m2, no lugar denominado Tanque ou Curcial, Freguesia de Sarzedo, a 

que se refere o Proc.º n.º 88.13. --------------------------------------------------------------------------- 

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

----- JORGE SANTOS AUGUSTO, para construção de uma habitação, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado Tapada, Freguesia de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 25.82; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- NATALINO ANDRÉ LOPES, para legalização de alterações de uma habitação, sita 

no lugar denominado Cepo, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 275.99; ----- 

----- NELSON OLIVEIRA GOMES – SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, para alteração ao 

projeto inicial de construção de um edifício, sito no lugar denominado Solveira, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 228.09; ------------------------------------- 

----- MARIA MADALENA PEREIRA GUEDES VIEIRA, para alteração de uma habitação, 

sita no lugar denominado Alto, Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 30.13; -- 
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----- MANUEL BASTOS LADÁRIO, para legalização de alterações de uma habitação, sita 

no lugar denominado Alto, Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 31.13; ------- 

----- MAGDA FILIPA RIBEIRO SIMÃO, para reconstrução de um edifício destinado a 

estabelecimento de prestação de serviços, sito na Rua do Carril, Freguesia de Alvite, a 

que se refere o Proc.º n.º 77.13; --------------------------------------------------------------------------- 

----- ALBINO LOPES FERREIRA, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita 

no lugar denominado Mosto Frio, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 81.13;  

----- JOÃO DOS SANTOS PRAZERES MARQUES, para legalização de uma habitação, 

sita na Rua do Olival, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 82.13. ----------------- 

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

----- MARIA JOSÉ VEIGA AGUIAR PROENÇA, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita no Rua do Outeiro, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 

2.11; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- AURORA DE JESUS GOMES, para reconstrução e ampliação de uma habitação, 

sita no lugar denominado Estrada da Barragem, Freguesia de Vilar, a que se refere o 

Proc.º n.º 110.12; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- LAPIFRUTAS, SA, para construção de um armazém, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado Mansilha, na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se 

refere o Proc.º n.º 45.13; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO PAULO DA SILVA CLETO, para reconstrução e ampliação de uma 

habitação, sita na Rua das Lages, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 
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55.13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ================ 

----- ALEXANDRE PAIVA PEREIRA, para reaprovação do projeto de construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Cruz das Almas, 

Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 479.03; -------------------------------------------- 

TELAS FINAIS DEFERIDAS:  ============================================ 

----- FLORBELA DA SILVA MORAIS, telas finais de uma habitação sita no lote nº. 5, do 

loteamento a que se refere o alvará nº. 01/99, no lugar denominado de Senhor da Boa 

Passagem ou Ónia, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 

471.00. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

110 – 360/338/1.00 – OBRAS PARTICULARES – Projetos de especialidades –  

Alteração de uma habitação unifamiliar  =================================== 

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

reunião realizada em 05 de julho, último, exarada a folhas 13, ponto 13, deste livro de 

atas, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de alteração de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Leiras, na localidade de Granja do Paiva, 

Freguesia de Caria, pertencente ao Senhor DOMINGOS LOUREIRO NUNES, aprovar o 

projeto de arquitetura, novamente, presente à reunião o referido processo acompanhado 

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

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

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 
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OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 263-

SV/DPOUA/13, de 17 de setembro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

02.04 – UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,  CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

02.04.01 – SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO  

“Educação” 

111 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

2013/2014 – 2.º Listagem  =============================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 19.RIC/UODSCE/2013, 

datada de 18 de outubro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada das listagens dos alunos, instruídas de 

acordo com o artigo 4º., do Decreto-Lei nº. 55/2009, de 02 de março, referentes aos 

auxílios económicos para o ano letivo 2013/2014, cujo encargo a assumir, no período de 

novembro a dezembro do corrente ano, é no montante de € 535,98 (quinhentos e trinta e 

cinco e noventa e oito cêntimos), sendo o encargo relativo ao fornecimento de 

“refeições” de € 289,08 (duzentos e oitenta e nove euros e oito cêntimos), e “material 

escolar” de € 246,90 (duzentos e quarenta e seis euros e noventa cêntimos). --------------- 
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----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

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

onde existe um saldo disponível de € 5.217,80 (cinco mil, duzentos e dezassete euros e oitenta 

cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 

05 e nº. 24/2013, com a dotação de € 1.714,80 (mil setecentos e quatorze euros e oitenta cêntimos).”- 

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

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, com referência aos escalões ali 

indicados. =========================================================== 

112 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

2013/2014 =========================================================== 

========== Presente à reunião um pedido de atribuição no escalão “B” de auxílios 

económicos, para o ano letivo em curso, de uma aluna residente no concelho, que 

frequenta a EB1 de Edmeios. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a Informação n.º 13.RIC/UODSCE/2013, 

datada de 30 de setembro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

onde existe um saldo disponível de € 5.217,80 (cinco mil, duzentos e dezassete euros e oitenta 

cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 

05 e nº. 24/2013, com a dotação de € 1.714,80 (mil setecentos e quatorze euros e oitenta cêntimos).”- 
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DELIBERAÇÃO : Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido pedido de atribuição de escalão.  

113 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

2013/2014 =========================================================== 

========== Presente à reunião um pedido de atribuição no escalão “B” de auxílios 

económicos, para o ano letivo em curso, de um aluno residente no concelho, que 

frequenta a EB1 de Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a Informação n.º 20.RIC/UODSCE/2013, 

datada de 21 de outubro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

onde existe um saldo disponível de € 5.217,80 (cinco mil, duzentos e dezassete euros e oitenta 

cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 

05 e nº. 24/2013, com a dotação de € 1.714,80 (mil setecentos e quatorze euros e oitenta cêntimos).”- 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o referido pedido de atribuição de escalão. = 

114 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

2013/2014 =========================================================== 

========== Presente à reunião um pedido de reposicionamento no escalão “A” de 
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auxílios económicos, para o ano letivo em curso, de uma aluna residente no concelho, 

que frequenta a EB1 de Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a Informação n.º 22.RIC/UODSCE/2013, 

datada de 24 de outubro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, deixa à consideração 

superior a decisão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

onde existe um saldo disponível de € 5.217,80 (cinco mil, duzentos e dezassete euros e oitenta 

cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 

05 e nº. 24/2013, com a dotação de € 1.714,80 (mil setecentos e quatorze euros e oitenta cêntimos).”- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o referido pedido de 

atribuição de escalão. ================================================== 

115 – 710/714/400 – ENSINO PRÉ-ESCOLAR – Auxílios e conómicos para o ano 

letivo 2013/2014  ====================================================== 

========== Presente à reunião um pedido de atribuição no escalão “A” de auxílios 

económicos, para o ano letivo em curso, de um aluno residente no concelho, que 

frequenta o Ensino Pré-Escolar na Vila da Rua. ------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a Informação n.º 21.RIC/UODSCE/2013, 

datada de 22 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 
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dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, emite parecer 

desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

onde existe um saldo disponível de € 5.217,80 (cinco mil, duzentos e dezassete euros e oitenta 

cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 

05 e nº. 24/2013, com a dotação de € 1.714,80 (mil setecentos e quatorze euros e oitenta cêntimos).”- 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o referido pedido de atribuição de escalão.  

116 – 710/714/800 – EDUCAÇÃO – BOLSA DE MÉRITO ESTU DANTIL – Proposta 

para Constituição da comissão para atribuição das B olsas de Mérito Estudantil  == 

========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

Proposta, datada 21 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativa à constituição da Comissão de 

Análise para atribuição das Bolsas de Mérito Estudantil. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, que a Comissão de Análise 

seja constituída pelos seguintes elementos: ----------------------------------------------------------- 

----- 1. Representante da área da ação social : MARIA MADALENA LARANJO 

RAMADA SOUTO - Técnica Superior de Ação Social da Câmara Municipal de Moimenta 

da Beira, que presidirá e terá voto de qualidade, quando se justifique; ------------------------- 

----- 2. Representante da área da educação : AUGUSTO EMANUEL PROENÇA 

PEREIRA – Professor do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira; ------------------- 
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----- 3. Representante do conselho local da ação social : PAULO CLEMÊNCIO DA 

SILVA – Representante da Associação Gente da Nave. ========================= 

117 – 710/731/000 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E E XTENSÃO PRÉ-

ESCOLAR ========================================================== 

========== Oriundo do CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CABACENSE, 

presente à reunião um ofício, com o n.º de registo 5479, datado de 20 de setembro, 

último, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, onde, pelos motivos ali descritos, solicita que seja entregue o serviço de 

fornecimento de refeições à Escola de Baldos (1.º Ciclo e Jardim de Infância) à sua 

Associação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

devendo o Centro de Solidariedade Social Cabacense ficar responsável pelo referido 

serviço de fornecimento de refeições. ======================================  

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. -------------------- 

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 
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12H00. ============================================================= 
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