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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM TRINTA DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZASSETE ========================================================= 

ATA Nº. 22/17 

========== Aos trinta dias do mês de outubro 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 20 de 

outubro de 2017, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO 

e ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, 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 23 do 

corrente mês, exarada a folhas 109, ponto 83, do livro de atas 155, 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. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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001 . SETOR DA AGRICULTURA – O Senhor Presidente informou que hoje irá ter uma 

reunião com os agentes económicos do concelho, para análise da proposta de alteração 

do PDR 2020 – Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020, nomeadamente para a 

redução da percentagem que cabe ao Estado nos seguros de colheita, situação que 

pode trazer consequências negativas e alavancar cenários de degradação muito 

significativos neste setor. Mais afirmou estar preocupado com esta matéria, razão pela 

qual informa que irá disponibilizar o executivo e ele próprio para servir de interlocutor 

junto do governo central. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A propósito, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

agradeceu a informação do Senhor Presidente e congratulou-se com o fato das forças 

vivas do concelho reunirem para discutir assuntos importantes. Disse que, ao longo dos 

últimos anos, têm existido cada vez mais dificuldades para os agricultores fazerem 

seguros de colheita, entendendo, por isso, que este assunto não deve ser esquecido. 

Finalmente, disponibilizou-se para ajudar a encontrar as melhores soluções que 

melhorem as condições dos agricultores. ==================================== 

002. ORDENAMENTO DA FLORESTA - O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA 

COSTA COELHO, realçou o significado que as graves consequências dos incêndios 

tiveram para realidades próximas do concelho de Moimenta da Beira, e que, passado 

este período de consternação, importa perceber de que forma estamos preparados no 

nosso território para dar respostas sobre esta matéria, designadamente o que já foi feito 

e se existe algum plano para o próximo ano. Chamou a atenção para a entrada em vigor 
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da Lei nº. 76/2017, de 17 de agosto, que procede à quinta alteração do Decreto-Lei nº. 

124/2006, de 28 de junho, designadamente quanto à obrigatoriedade dos proprietários 

serem obrigados a proceder à gestão de combustível, e à possibilidade das câmaras se 

substituírem aos mesmos com a faculdade de ressarcimento da despesa efetuada. Por 

fim, deu como exemplo a Estrada Municipal que liga à povoação de Fornos, solicitando 

que os serviços tenham atenção para a necessidade de limpeza das faixas de rodagem 

que ali importa efetuar.----------------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta, o Senhor Presidente afirmou não ter uma leitura tão simplista e linear 

da legislação mencionada, e que considera mais importante olhar para esta situação de 

uma forma mais estrutural, uma vez que o despovoamento do interior se afigura como a 

principal causa do que tem acontecido, a par da falta de rentabilidade da floresta. Ainda 

no uso da palavra, o Senhor Presidente lembrou que a Assembleia Municipal, em 

sessão realizada no mês de junho, portanto ainda antes dos acontecimento trágicos, 

discutiu este assunto e onde foram evidenciados a falta de meios quer para a prevenção 

quer para o combate, afirmando que a Câmara Municipal disponibilizou cerca de um 

milhão de euros para trabalhos de limpeza das faixas de rodagem e das bermas. 

Concluiu dizendo que, à semelhança dos últimos anos, o município pretende garantir um 

reforço dos meios de prevenção, apostando numa forte sensibilização para que se 

evitem cada vez mais os comportamentos negligentes. ========================= 

ORDEM DO DIA 

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

02.01.01. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

088 – 150/192/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Construções Pardal-Irmãos 

Monteiros Lda. – Pedido de emissão de certidão de interesse público municipal - 

Comunicação de deliberação =========================================== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício n.º 39, 

datado de 26 de setembro, último, informando que, em sua sessão ordinária, realizada 

no dia 14 do mesmo mês, deliberou aprovar a emissão de uma certidão de interesse 

público municipal, para regularização da Pedreira n.º PP40 “Terra da Nave”, sita na 

União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz.---------------------------------- 

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

089 – 210/202/000 – PAEL - Programa de Apoio à Economia Local – Apreciação do 

relatório trimestral de monitorização e acompanhamento do 2.º trimestre de 2017 - 

Comunicação de deliberação =========================================== 

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

4 de setembro, último, exarada a folhas 68 e 69, ponto 49, deste livro de atas, presente 

à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 38, datado de 26 de setembro, 

informando que, na sessão ordinária, realizada no dia 14 do mesmo mês, considerou 
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apreciado o respetivo relatório. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

02.02.04. TESOURARIA 

090 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 27, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 206.402,27 (duzentos e seis mil, 

quatrocentos e dois euros e vinte e sete cêntimos), assim discriminado: ---------------------- 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  109.553,94 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €    96.848,33 

                                                          TOTAL: ………….….€  206.402,27 

 

02.02.05. SERVIÇOS DE GESTÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

091 – 130/148/001 – 310/308/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Concurso Público 

para Fornecimento de Energia Elétrica - Comunicação de deliberação ========== 

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

4 de setembro, último, exarada a folhas 70 a 72, ponto 52, deste livro de atas, presente 

à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 40, datado de 26 de setembro, 

informando que, na sessão ordinária, realizada no dia 14 do mesmo mês, deliberou 

aprovar o pedido de autorização prévia para o concurso em epígrafe, nos precisos 

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

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



  Fl. 118 
____________ 

 

____________ 

2017.10.30 

L iv º .  1 55  
                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 

                                                                   

 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS PARTICULARES” 

092 – 360/995/000 – OBRAS PARTICULARES – Informações e pareceres ======== 

========== Oriundo da Coordenadora Técnica, ANA CRISTINA AGUIAR BONDOSO, 

presente à reunião a informação n.º 05-CB/DPOUA/2017, de 25 do corrente mês, que 

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

dando conta da revogação do artigo 65.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro. --------------- 

DELIBERAÇÃO: Apesar da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, não prever a obrigação 

de dar conhecimento ao órgão executivo das decisões tomadas pelo Presidente da 

Câmara e pelos Vereadores, no âmbito das competências delegadas e subdelegadas, 

designadamente as geradoras de custo ou proveito financeiro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, em nome das boas práticas e do princípio da transparência, que se 

continue a dar conhecimento deste tipo de decisões na reunião seguinte, e que, no caso 

dos atos praticados na área do urbanismo, seja adotado idêntico comportamento em 

obras que tenham impacto significativo externo. =============================== 

093 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ===================== 

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

ponto anterior, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, 

“PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS”, “PROJETO DE ARQUITETURA E 
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ESPECIALIDADES DEFERIDO” e “PROJETOS ESPECIALIDADES DEFERIDOS” , que, 

no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho 

do Senhor Presidente, datado de 23 do corrente mês, foram deferidos pelo Senhor 

Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. -------------

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- FERNANDESCONSTROI, UNIPESSOAL LDA, para ocupação de via pública com 

andaimes, em 15 metros quadrados, na Rua do Corgo, freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º 62.17.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- FERNANDA GOMES DA SILVA, para construção de um muro de vedação com 

30m, que pretende levar a efeito na Rua da Última Passagem, na localidade de Ariz, 

União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º 

63.17.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ FILIPE GOMES CARVALHO, para construção de um muro de vedação com 

41m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Covas do Barro, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 65.17.--------------------------------------------------- 

----- JOSÉ FILIPE GOMES CARVALHO, para construção de um muro de vedação com 

18m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Covas do Barro, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 66.17.--------------------------------------------------- 

----- MARCO ALEXANDRE LOPES MAGALHÃES COELHO, para construção de um 

muro de vedação com 12m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Chão do 

Couto, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º 69.17.----------------------------------------- 
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PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS: =============================== 

----- ODETE TEIXEIRA GOMES RIBEIRO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado de Covas do Barro, Lote n.º 

5, do loteamento a que se refere o alvará n.º 01/2002, Freguesia de Moimenta da Beira, 

a que se refere o Proc.º 27.17. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CHAVES RAMOS, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado de Valado, 

freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º 50/17.----------------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============== 

----- FÁBIA LISANDRA LOPES MACIEIRA, para alteração de uma habitação unifamiliar, 

sita no lugar denominado Campos, na localidade de Paraduça, freguesia de Leomil, a 

que se refere o Proc.º 14/13.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- ANTÓNIO PAIVA MENDES, para alteração de uma habitação unifamiliar, sita no 

lugar denominado Calvário, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º 1.08.-------------- 

----- MARIA DO CARMO SIMÃO MORAIS, para alteração e ampliação de um anexo, sito 

no lugar denominado Barroca, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º 19.17. --------

----- JOSÉ JULIO DA SILVA AMANCIO, para alteração e ampliação de um edifício, sito 

no lugar denominado Lage dos Fins ou Farol, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º 21.17.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- HELDER DE JESUS TAVARES, para reconstrução e ampliação de uma habitação 
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unifamiliar, sita na Av. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º 22.17.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ FERNANDO DA SILVA CARVALHO, para construção de um edifício 

multifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Andinhos, lote 1, do 

loteamento a que se refere o alvará n.º 1/2000, freguesia de Moimenta da Beira a que se 

refere o Proc.º 35.17.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

094 - 360/331/1.17 - OBRAS PARTICULARES – Edificação em ruínas ============ 

========== Oriundo da Comissão de Vistorias, presente à reunião o auto de vistoria n.º 

11/2017, datado de vinte e sete de setembro, último, respeitante à vistoria realizada ao 

edifício sito na Rua da Igreja ou do Avelal, Freguesia de Paçô, pertencente ao Senhor 

JOSÉ PEREIRA DA SILVA e à Senhora NATÉRCIA DA SILVA LIMA, que nesta ata se 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias para o proprietário proceder, na edificação, a todas as obras necessárias 

à manutenção da sua segurança e salubridade. Caso não pretenda conservar o prédio 

deverá proceder à sua demolição (total/parcial), sendo os entulhos removidos e 

depositados em vazadouro autorizado. ------------------------------------------------------------------ 

095 - 360/331/5.16 - OBRAS PARTICULARES – Edificação em ruínas ============ 

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

reunião realizada em 26 de abril, último, exarada a folhas 170, ponto 130, do livro de 
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atas 154, em que, relativamente, ao auto de vistoria n.º 2/2017, datado de 04 de Janeiro, 

último, respeitante à vistoria realizada ao edifício sito na Rua das Lajinhas, n.º 4, 

freguesia de Caria, pertencente ao Senhor EDUARDO PINA DE CASTRO, foi deliberado 

conceder um prazo de 90 (noventa) dias para o proprietário proceder, na edificação, a 

todas as obras necessárias à manutenção da sua segurança e salubridade ou caso não 

pretendesse conservar o prédio deveria proceder à sua demolição (total/parcial), sendo 

os entulhos removidos e depositados em vazadouro, novamente presente à reunião o 

referido processo, acompanhado do auto de vistoria n.º 19-VR/2017, datado de 20 do 

corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Uma vez que o proprietário da edificação cumpriu a deliberação 

mencionada, a Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento e arquivar o 

processo. ===========================================================  

096 – 360/347/6.17 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela === 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido proceder à audiência da Firma 

INOBUR IRMÃOS ASSOCIADOS, LDA, relativamente ao pedido de destaque de uma 

parcela de terreno, sita no lugar denominado Barroca, freguesia de Arcozelos, presente 

à reunião o referido processo acompanhado de novos elementos, 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 40-

OS/DPOUA/17, de 26 de setembro, último, assim como o parecer do Chefe da Divisão, 

ali exarada, em que, emite parecer favorável à pretensão. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas no disposto no n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, pelo que poderá ser emitida a 

respetiva certidão em conformidade. ======================================= 

097 – 360/991/61.17 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriunda do Senhora AMÉLIA ALBERTINA DA FONSECA RODRIGUES 

CENTEIO, presente à reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, 

nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua atual 

redação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 238-

SV/DPOUA /17, datada de 17 do corrente mês, emitindo parecer favorável.------------------ 

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

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

02.03.02. GABINETE DE AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E HIGIENE PÚBLICA 

 

098 – 160/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – PROJETO DE 

REGULAMENTO MUNICIPAL DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  E 
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LIMPEZA PÚBLICA DE MOIMENTA DA BEIRA – Aprovação =================== 

========== Presente à reunião a informação nº. GA-2017/13, datada de 24 do corrente 

mês, que apresenta uma proposta de regulamento municipal da gestão dos resíduos 

sólidos e limpeza pública de Moimenta da Beira, que nesta ata se considera 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, dar início do procedimento e 

participação procedimental, nos termos do artigo 98º. e ss, do Novo Código do 

Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar ao Gabinete Jurídico que 

se pronuncie sobre a presente proposta de regulamento municipal. ================ 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

 “Educação” 

099 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2017/2018 – 4.ª Listagem =============================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 09.RIC/UODSCE/2017, 

datada de 25 do corrente mês, 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 1.º Ciclo do Ensino Básico, na 

componente de “refeição” e na comparticipação na componente de “material escolar”. 
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Mais é informado que todas as candidaturas deram entrada fora do prazo estabelecido 

no Regulamento de Concessão de Auxílios Económicos aos Alunos do 1º. Ciclo do 

Ensino Básico.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os referidos auxílios económicos para o ano letivo 2017/2018, apresentam 

encargos a assumir, no período de novembro a dezembro do corrente ano, no montante 

de € 227,20 (duzentos e vinte e sete euros e vinte cêntimos), sendo o encargo relativo 

ao fornecimento de “refeições” de €175,20 (cento e setenta e cinco euros e vinte 

cêntimos), e de “material escolar” de € 52,00 (cinquenta e dois euros).------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da respetiva informação da SEÇÃO 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. ========================================================= 

100 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Pedido de 

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

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

de uma aluna, residente na Freguesia de Souto, Município de Penedono, a frequentar o 

10.º ano no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no corrente ano letivo. ------ 

----- Submetido o referido pedido à apreciação da UNIDADE ORGANICA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a 

Informação n.º 14.AM/UODSCE/2017, datada de 25 do corrente mês, que nesta ata se 



  Fl. 126 
____________ 

 

____________ 

2017.10.30 

L iv º .  1 55  
                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 

                                                                   

 

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

referida aluna beneficia de escalão 2 de abono de família, assumindo esta Câmara 

Municipal uma comparticipação de 75% do valor total do mesmo, conforme previsto no 

n.º 4, do artigo 6.º, do Plano de Transportes em vigor para o ano letivo 2017/2018, com 

efeitos a partir do mês de novembro, inclusive.-------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, 

com o n.º 03/MCRM/2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

isenção de pagamento de passe escolar, com efeitos a partir do mês de novembro, 

inclusive, nos termos da informação técnica acima referida. ===================== 

101 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Pedido de 

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

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

de um aluno, residente na freguesia de Cabaços, deste município, a frequentar o 10.º 

ano no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no corrente ano letivo. ------------ 

----- Submetido o referido pedido à apreciação da UNIDADE ORGANICA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a 

Informação n.º 16.AM/UODSCE/2017, datada de 25 do corrente mês, que nesta ata se 

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

referido aluno beneficia de escalão 2 de abono de família, assumindo esta Câmara 

Municipal uma comparticipação de 75% do valor total do mesmo, conforme previsto no 
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n.º 4, do artigo 6.º, do Plano de Transportes em vigor para o ano letivo 2017/2018, com 

efeitos a partir do mês de dezembro, inclusive.--------------------------------------------------------  

----- O processo vem acompanhado da informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, 

com o n.º 03/MCRM/2017. ----------------------------------------------------------------------------------

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

isenção de pagamento de passe escolar, com efeitos a partir do mês de dezembro, 

inclusive, nos termos da informação técnica acima referida. ===================== 

102 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Pedido de 

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

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

de uma  aluna, residente na freguesia de Alvite, deste município a frequentar o 10.º ano 

no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no corrente ano letivo. ------------------ 

----- Submetido o referido pedido à apreciação da UNIDADE ORGANICA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a 

Informação n.º 15.AM/UODSCE/2017, datada de 25 do corrente mês, que nesta ata se 

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

referida aluna beneficia de escalão 1 de abono de família, razão pela qual, nos termos 

do no n.º 4, do artigo 6.º, do Plano de Transportes em vigor para o ano letivo 2017/2018, 

esta Câmara Municipal poderá isentar o pagamento do passe escolar, assumindo o 

encargo total do valor do mesmo, com efeitos a partir do mês de novembro, inclusive.---- 

----- O processo vem acompanhado da informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, 
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com o n.º 03/MCRM/2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

isenção de pagamento de passe escolar, com efeitos a partir do mês de novembro, 

inclusive, nos termos da informação técnica acima referida. ===================== 

103 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Pedido de 

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

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

de uma aluna, residente na freguesia de Sever, deste município, a frequentar o 11.º ano 

no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no corrente ano letivo. ------------------ 

----- Submetido o referido pedido à apreciação da UNIDADE ORGANICA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a 

Informação n.º 17.AM/UODSCE/2017, datada de 25 do corrente mês, que nesta ata se 

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

referida aluna beneficia de escalão 1 de abono de família, razão pela qual, nos termos 

do no n.º 4, do artigo 6.º, do Plano de Transportes em vigor para o ano letivo 2017/2018, 

esta Câmara Municipal poderá isentar o pagamento do passe escolar, assumindo o 

encargo total do valor do mesmo, com efeitos a partir do mês de novembro, inclusive.---- 

----- O processo vem acompanhado da informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, 

com o n.º 03/MCRM/2017. ----------------------------------------------------------------------------------

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

isenção de pagamento de passe escolar, com efeitos a partir do mês de novembro, 
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inclusive, nos termos da informação técnica acima referida. ===================== 

104- 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Pedido de 

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

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

de uma aluna, residente na freguesia de Alvite, deste município, a frequentar o 11.º ano 

no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no corrente ano letivo. ------------------ 

----- Submetido o referido pedido à apreciação da UNIDADE ORGANICA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a 

Informação n.º 19.AM/UODSCE/2017, datada de 25 do corrente mês, que nesta ata se 

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

referida aluna beneficia de escalão 1 de abono de família, razão pela qual, nos termos 

do no n.º 4, do artigo 6.º, do Plano de Transportes em vigor para o ano letivo 2017/2018, 

esta Câmara Municipal poderá isentar o pagamento do passe escolar, assumindo o 

encargo total do valor do mesmo, com efeitos a partir do mês de novembro, inclusive.---- 

----- O processo vem acompanhado da informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, 

com o n.º 03/MCRM/2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

isenção de pagamento de passe escolar, com efeitos a partir do mês de novembro, 

inclusive, nos termos da informação técnica acima referida. ===================== 

105 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Pedido de 

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

escolar de uma aluna, residente na freguesia de Alvite, deste município, a frequentar o 

11.º ano no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no corrente ano letivo. ------ 

----- Submetido o referido pedido à apreciação da UNIDADE ORGANICA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a 

Informação n.º 18.AM/UODSCE/2017, datada de 25 do corrente mês, que nesta ata se 

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

Plano de Transportes em vigor para o ano letivo 2017/2018, não prevê o pagamento de 

meio passe escolar. Todavia, tendo em conta que a aluna não beneficia de abono de 

família, informa que o mais adequado nesta situação será manter a comparticipação de 

50% de ambas as partes, conforme previsto no n.º 2, do artigo 4.º do Plano de 

Transportes em vigor, para o ano letivo de 2017/2018.---------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, 

com o n.º 03/MCRM/2017. ----------------------------------------------------------------------------------

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

isenção de pagamento de meio passe escolar, com efeitos a partir do mês de 

novembro, inclusive, nos termos da informação técnica acima referida. ============= 

106 – 710/714/800 – EDUCAÇÃO – PRÉMIO DE MÉRITO ESTUDANTIL – Proposta 

de abertura do período de apresentação de candidaturas ===================== 

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

Proposta, datada 25 do corrente mês, do seguinte teor: -------------------------------------------- 
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----- “A atribuição do Prémio de Mérito é um significativo meio de apoio à formação dos nossos 

estudantes, premiando o mérito do trabalho desenvolvido na sua vida académica e para além da 

distinção é um contributo financeiro que permite ultrapassar os constrangimentos das famílias com 

menos possibilidades económicas. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Dar continuidade a esta ideia é a forma de valorizar o esforço estudantil, premiando o trabalho 

destes jovens, dando sinais positivos à nossa sociedade no empenho do Município de Moimenta da Beira 

em criar mais algumas oportunidades a estas pessoas cumprimento “ um dos desígnios que se impõem 

no contexto desta época, repleta de obstáculos que dificultam os objetivos de vida a muitos dos seus 

jovens munícipes. Assim propõe-se que seja aberto um período de candidaturas para atribuição de 

Prémio de Mérito, destinado aos alunos que estejam matriculados no ensino superior em Portugal, em 

cursos que confiram no mínimo o nível cinco do Quadro Nacional de Qualificações. ------------------------ 

----- Tendo em conta o previsto no Artigo 4.º do Regulamento Municipal de Moimenta da Beira para 

Atribuição de Prémio de Mérito a Alunos com Dificuldades Económicas, Matriculados no Ensino Superior 

Atribuição do Prémio de Mérito – Regulamento de Prémio de Mérito, os prémios de mérito bem como o 

valor máximo e mínimo a atribuir, variando de acordo com a verba anualmente inscrita no orçamento 

da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, propõe-se que seja atribuído o Prémio de mil e quinhentos 

euros (€1 500,00) por aluno para um máximo de 20 bolsas.” ----------------------------------------------- 

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

Senhor Presidente, de atribuição de um máximo de vinte prémios de mérito estudantil, 

no valor individual de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), e que seja analisada a 

possibilidade de alargar o número de bolsas no próximo ano, se se justificar. ----------------

------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, abrir o período para apresentação 

de candidaturas de 06 a 20 do próximo mês de novembro, inclusive. =============== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 

========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 
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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      

 10H40. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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