
 Fl.1 
____________ 

 

____________ 

2017.01.06 
 

L iv º .  154  
                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 

                                                                   

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SEIS DE JANEIRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZASSETE =============================================== 

ATA N.º 01/17 

========== Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezassete, 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 13 de 

setembro de 2016, 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 por deliberação tomada na reunião, realizada 

no dia 01 de junho de 2015, exarada a folhas 174, ponto 136, do livro de atas 150, 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 

001 – 150/992/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO 

E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS – Manutenção dos montantes das taxas 

municipais no ano de 2017 - Comunicação da deliberação ==================== 

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

25 de novembro de 2016, exarada a folhas 191, ponto 132, do livro de atas 153, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 44, datado de 22 de dezembro 

do mesmo ano, informando que, em sua sessão ordinária, realizada em 21 do referido 

mês, deliberou aprovar a manutenção dos montantes das taxas municipais no ano de 

2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

002 – 210/202/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PAEL - Programa de Apoio à 

Economia Local – Apreciação do relatório trimestral de monitorização e 

acompanhamento do 3.º trimestre de 2016 - Comunicação de deliberação ======= 

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

25 de novembro de 2016, último, exarada a folhas 192, ponto 133, do livro de atas 153, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 45, datado de 22 de dezembro 
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do mesmo ano, informando que, na sessão ordinária, realizada no dia 21 do mesmo 

mês, considerou apreciado o respetivo relatório. ----------------------------------------------------- 

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

003 – 210/202/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Contratação de empréstimo de 

curto prazo para o ano de 2017 – Aprovação - Comunicação de deliberação ====== 

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

28 de outubro do ano de 2016, exarada a folhas 139 e 140, ponto 102, do livro de atas 

153, em que foi deliberado aprovar uma proposta de contratação de um novo 

empréstimo a curto prazo, para o ano de 2017, até ao montante de € 500.000,00 

(quinhentos mil euros), presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 48, 

datado de 22 de dezembro do mesmo ano, informando que, em sua sessão ordinária, 

realizada no dia 21 do mesmo mês, foi deliberado aprovar a contratação do referido 

empréstimo de curto prazo, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara 

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

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

004 – 210/218/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Programa de apoio à economia 

local – Despesas de caráter anual e plurianual – Comunicação de deliberação ==== 

========== Presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 47, datado de 22 

de dezembro do ano de 2016, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no 

dia 21 do mesmo mês, foi deliberado aprovar o pedido de autorização prévia e genérica 
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para a realização de todas as despesas de caráter anual e plurianual. ----------------------- 

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

005 – 210/999/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Lei dos compromissos e 

pagamentos em atraso – Autorização prévia e genérica para compromissos 

plurianuais – Comunicação de deliberação ================================ 

========== Presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 46, datado de 22 

de dezembro do ano de 2016, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no 

dia 21 do mesmo mês, foi deliberado aprovar o referido pedido de autorização prévia 

para compromissos plurianuais. --------------------------------------------------------------------------- 

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

006 – 230/260/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - PROPOSTA DE ORÇAMENTO E 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2017 E RESPETIVO MAPA DE 

PESSOAL – Aprovação - Comunicação de deliberação ======================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária, 

realizada em 31 de outubro do ano de 2016, exarada a folhas 165 a 176, ponto 120, do 

livro de atas 153, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 49, datado de 

22 de dezembro de 2016, informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 21 

do mesmo mês, foi deliberado aprovar o orçamento e grandes opções do plano para o 

ano de 2017, que inclui o plano plurianual de investimentos e plano de atividades mais 

relevantes do município, assim como o mapa de pessoal, nos precisos termos 

apresentados e aprovados pela Câmara Municipal -------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

007 – 230/260/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Orçamento e Plano de Atividades 

para 2016 – 2.ª Revisão Orçamental – Aprovação - Comunicação de deliberação == 

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

9 de dezembro de 2016, exarada a folhas 203 a 204, ponto 142, do livro de atas 153, 

presente à reunião o ofício n.º 43, do referido órgão deliberativo, datado de 22 de 

dezembro do corrente mês, acompanhado da minuta da ata – parte respetiva -, 

informando que, em sua sessão ordinária, realizada em 21 do mesmo mês, foi 

deliberado aprovar a proposta de 2.ª Revisão Orçamental, nos precisos termos 

apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------- 

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

008 - 230/999/000 – ORÇAMENTO E CONTAS – INFORMAÇÃO FINANCEIRA - 

Consulta de documentos ============================================== 

========== Oriundo da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à reunião as 

listas dos compromissos assumidos, por requisição, bem como das listas de 

pagamentos efetuados, com indicação da respetiva descrição da despesa e fornecedor, 

durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. ---------------------------------- 

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

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

009 – 130/148/001 – 310/308/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Concurso público 
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para fornecimento de energia elétrica – Aditamento ao contrato - Comunicação de 

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

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

11 de novembro de 2016, exarada a folhas 181, ponto 122, do livro de atas 153, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 42, datado de 22 de dezembro 

do mesmo ano, informando que, na sessão ordinária, realizada no dia 21 do mesmo 

mês, deliberou aprovar o pedido de aditamento ao contrato de concessão de distribuição 

de energia elétrica em baixa tensão, nos precisos termos apresentados e aprovados 

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

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

02.02.04. TESOURARIA 

010 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 5, que acusava 

um saldo no total das disponibilidades no montante de € 584.622,56 (quinhentos e 

oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois euros e cinquenta e seis cêntimos), assim 

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

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  485.018,52 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €    99.604,04 

                                                          TOTAL: ………….….€  584.622,56 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 
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02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

011 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Substituição de depósitos em dinheiro por garantia bancária =========== 

========== Oriundo da empresa FLOPONOR, S.A., presente à reunião um ofício, 

datado de 22 de dezembro de 2016, em que solicita a substituição das cauções 

prestadas em dinheiro pela garantia bancária que anexa, emitida pelo Novo Banco, com 

o n.º N00402244, no montante de € 133.650,04 (cento e trinta e três mil, seiscentos e 

cinquenta euros e quatro cêntimos), para o qual envia um precatório cheque. --------------- 

----- A propósito, no âmbito da empreitada em questão, o Senhor Presidente informou o 

órgão executivo que o valor total dos depósitos em dinheiro é no montante de € 

148.305,83 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e cinco euros e oitenta e três 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a substituição dos 

depósitos em dinheiro pela garantia bancária remetida pela empresa adjudicatária, no 

montante solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar desde já o mesmo 

procedimento para o valor remanescente, ou seja, € 14.655,79 (catorze mil, seiscentos e 

cinquenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos). =========================== 

 “ESTUDOS E PROJETOS” 
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012 - 610/601/001 - MINIMIZAÇÃO DE RISCOS - DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS - Substituição de depósitos em dinheiro por garantia bancária ====== 

========== Oriundo da empresa FLOPONOR, S.A., presente à reunião um ofício, 

datado de 22 de dezembro de 2016, em que solicita a substituição dos depósitos em 

dinheiro, respeitantes à empreitada acima mencionada, pela garantia bancária que 

anexa, emitida pelo Novo Banco, com o n.º N00402245, no montante de € 29.243,12 

(vinte e nove mil, duzentos e quarenta e três euros e doze cêntimos), para o qual envia 

um precatório cheque. --------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a substituição dos 

depósitos em dinheiro pela garantia bancária remetida pela empresa adjudicatária. ==== 

“OBRAS PARTICULARES” 

013 - 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 24 de março de 2014, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJETO 

DE ARQUITETURA DEFERIDO” e “PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” 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: ===================================== 
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----- PEDRO MANUEL LOPES BENTO DA GUIA, para ocupação da via pública com 

grua, em 18m2, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta Vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º 91.16; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- ACÁCIO RODRIGUES DA SILVA, para construção de um muro de vedação com 

53m, que pretende levar a efeito na localidade de São Martinho, União das freguesias de 

Peva e Segões, a que se refere o Proc.º 93.16. ------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO: ================================= 

----- GONÇALO ALEXANDRE DOS SANTOS DE JESUS, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Poço Novo, lote 

n.º 10, do loteamento a que se refere o alvará n.º 01/209, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º 81.16. -------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============================== 

----- PAULO JORGE FONSECA FERREIRA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Carril, na localidade de 

Pêravelha, União das Freguesias de Pêravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se 

refere o Proc.º 36.16. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar, nos termos da 

alínea f), do n.º 1, do art.º 69.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado 
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com o n.º 6, do art.º 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em virtude de o 

assunto a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão de 

indeferimento por si proferida. ============================================ 

014 – 360/338/59.16 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura – 

Construção de um armazém – Recurso =================================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido indeferir o projeto de arquitetura para construção de um 

armazém, que a firma AGARRACORES, UNIPESSOAL, LDA pretende levar a efeito no 

lugar denominado Junções, na localidade de Pêravelha, União das Freguesias de  

Pêravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 2 e 3, 

do art.º 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que nesta ata se considera 

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 313-SV 

/DPOUA/16, de 09 de dezembro, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer desfavorável à pretensão. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o recurso apresentado, 

e informar a requerente que deverá apresentar o documento considerado em falta para 

posterior aprovação do projeto. =========================================== 
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REGRESSO À REUNIÃO: ============================================== 

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

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

015 - 360/344/3.16 – OBRAS PARTICULARES – Constituição de propriedade 

horizontal =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL ERNESTO LEMOS CORREIA, presente à 

reunião um pedido de emissão de certidão de constituição de propriedade horizontal, de 

um edifício sito no lugar denominado Santiago, Freguesia de Caria. ---------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 326-

SV/DPOUAP/16, de 30 de Dezembro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO: Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no art.º 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respetiva certidão, em 

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

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

                                                             “Educação” 

016 – 710/714/300 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Ano letivo 2016/2017 – Transportes 

Escolares, Refeições do 1.º Ciclo, Ensino Pré-Escolar - Mapa de Encargos – 
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Minutas dos Protocolos =============================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 01/UODSCE/2017, 

datada de 02 do corrente mês, acompanhada das minutas dos protocolos a celebrar 

com as instituições parceiras no que se refere aos transportes escolares e refeições do 

1.º Ciclo e Ensino Pré-Escolar, para o ano letivo 2016/2017, assim como o mapa que 

traduz os respetivos encargos a assumir pela Câmara Municipal, que nesta ata se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante. ------------------- 

----- O processo vem acompanhado das respetivas informações de cabimento 

orçamental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os encargos previstos 

no mapa acima mencionado, assim como as respetivas minutas de protocolos, 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a proceder à sua assinatura. ========== 

017 – 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 01.AM/UODSCE/2017, 

datada de 3 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, referente à atribuição de auxílios económicos a uma aluna 

no escalão “A”, para o ano letivo 2016/2017, com efeitos a partir do dia 9 do corrente 

mês, cujo encargo a assumir é no montante de € 197,64 (cento e noventa e sete euros e 
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sessenta e quatro cêntimos), sendo o encargo relativo ao fornecimento de “refeições” de 

€ 151,84 (cento e cinquenta e um euros e oitenta e quatro cêntimos), e “material escolar” 

de € 45,80 (quarenta e cinco euros e oitenta cêntimos). -------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da respetiva informação da SECÇÃO DE 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do escalão 

“A” de auxílios económicos à aluna referenciada, nos termos da informação técnica 

acima 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. -------------------- 

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

10H15. ============================================================= 
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OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 


