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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM VINTE E SEIS DE NOVEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZOITO ================================================= 

ATA N.º 24/18 

========== Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, 

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 de 

outubro de 2017, 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. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do artº. 39º., da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR a falta 

dos Vereadores, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, ausentes por razões pessoais. ==== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 3. REGENERAÇÃO URBANA – A Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES 

MORGADO, questionou o Senhor Presidente sobre para quando estaria prevista a 

realização das obras de reparação e conservação dos acessos e arruamentos em 

algumas artérias da Vila de Moimenta da Beira, assim como no acesso à localidade de 

Vila Cova, freguesia de Caria, e à reparação de um buraco existente junto à ponte perto 

do Arcozelo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta, embora reconhecendo a necessidade de intervenções profundas nos 

arruamentos de Moimenta da Beira, o Senhor Presidente disse não ser possível realizar 

todas ao mesmo tempo e que as obras serão realizadas no âmbito da programação que 

o executivo tem definido para este tipo de intervenção, reafirmando que os casos de 

maior degradação serão objeto de reparação logo que o tempo permita. ============ 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.04.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

121 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
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VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Equipa de Intervenção Permanente – 

Pedido de subsídio para o ano de 2018 =================================== 

========== No seguimento da prorrogação do Protocolo referente à Equipa de 

Intervenção Permanente, presente à reunião o ofício da entidade supra mencionada, n.º 

31/2018, datado de 20 do corrente mês, a solicitar o subsídio referente a 50% dos 

encargos com a referida equipa para o ano económico de 2018. -------------------------------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 20.000,00 (vinte mil euros), na 

respetiva rubrica orçamental. ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida associação 

um subsídio global no montante de € 20.000,00 (vinte mil euros), para o ano de 2018, 

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

122 – 210/999/000 – EXPODEMO - 2018 - RELATÓRIO ======================== 

========== Presente à reunião o relatório referente à realização da “Expodemo – 

2018”, que nesta ata se considera transcrito e dela fica a fazer parte integrante. ------------ 

----- A propósito, o Senhor Presidente apresentou de forma sintética os aspetos 

fundamentais do referido relatório, tendo informado que na compilação dos dados se 

verifica uma divergência nos números apresentados na despesa, em resultado do 

tratamento fiscal diferenciado que é necessário dar às questões relacionadas com o IVA, 

razão pela qual deve ser considerada uma despesa total a rondar os € 180.000,00 

(cento e oitenta mil euros). Afirmou, também, tratar-se de um esclarecimento que em 
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nada altera as contas da Expodemo, na medida em que todas as receitas e despesas 

estão documentadas e em conformidade com as normas legais e regulamentares em 

vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito da discussão sobre este assunto, a Vereadora, ANA MARGARIDA 

LOPES MORGADO, questionou sobre a forma como se chegou ao número de visitantes  

inscrito no quadro 2, da página 7 do relatório, e ainda de que forma se poderia saber a 

despesa total realizada com a transmissão efetuada pela TVI. ----------------------------------- 

---- Em resposta, o Senhor Presidente afirmou que o número de visitantes se alcançou 

através do número de pessoas envolvidas no certame, designadamente ao nível das 

dormidas, refeições e expositores, a que acresceu uma estimativa das pessoas que 

visitaram o certame nos três dias. No que se refere à despesa com a TVI, esclareceu 

que a mesma se encontra desdobrada em diversas rubricas, dando como exemplo o 

alojamento, a alimentação e os palcos, comprometendo-se a trazer, em futura reunião, a 

despesa total realizada com o dito canal de televisão. ---------------------------------------------- 

----- Após esta intervenção, o Senhor Presidente colocou-se à disposição de todos os 

Senhores Vereadores para abordar de forma mais específica algum dos aspetos 

tratados, manifestando ao mesmo tempo disponibilidade para prestar os 

esclarecimentos requeridos, bem como responder a todas as questões que lhe possam 

ser colocadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

123 - 230/999/000 – ORÇAMENTO E CONTAS – INFORMAÇÃO FINANCEIRA - 
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Consulta de documentos ============================================== 

========== Oriunda da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presentes à reunião a 

lista dos compromissos assumidos, por requisição, bem como a listagem de pagamentos 

efetuados, com indicação da respetiva descrição da despesa e fornecedor, durante o 

mês de outubro do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------- 

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

02.04.04. TESOURARIA 

124 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 23, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 292.966,04 (duzentos e noventa e 

dois mil, novecentos e sessenta e seis euros e quatro cêntimos), assim discriminado: ---- 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  161.048,66 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €  131.917,38 

                                                                TOTAL: ………. €  292.966,04 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

125 - 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 30 de outubro de 2017, exarada a folhas 118, ponto 93, do livro de 

atas 155, a seguir se identificam, “PROJETOS DE ARQUTETURA DEFERIDOS” e 
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“PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 23 de outubro de 2017 foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de 

Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ----------------------------------------------- 

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

----- MARIA JUDITE DE JESUS ALMEIDA GOMES, para alteração ao projeto de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Pedreira, freguesia de Leomil, a que se 

refere o Proc.º 33.17; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- HERNANI DE CARVALHO PEREIRA, para legalização e ampliação de um edifício, 

sito no lugar denominado Cabanelas, freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º 

39.18; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FRONTEIRAS & AROMAS UNIPESSOAL LDA.ª, para construção de um edifício 

destinado a armazém e comércio, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

Cardal, na localidade de Arcas, freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º 47.18; ------- 

----- HENRIQUE JOÃO TEIXEIRA DA SILVA FERNANDES, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Vale, freguesia 

de Alvite, a que se refere o Proc.º 70.18; --------------------------------------------------------------- 

----- JORGE ALEXANDRE FORTUNATO DE CARVALHO, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Jogo da Bola, 

freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 80.18. -------------------------------- 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============================ 
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----- ODETE TEIXEIRA GOMES RIBEIRO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Covas do Barro, lote n.º 5 

do alvará de loteamento n.º 1/2002, freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º 27.17; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MÓNICA SOFIA RIBEIRO DAS NEVES, para legalização e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Raminhos, freguesia de Sever, a que se 

refere o Proc.º 6.18; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- HÉLIO GOMES NASCIMENTO, para legalização e ampliação de um anexo, sito no 

lugar denominado Campos, freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º 22.18; -------------- 

----- JOÃO JOSÉ CASEIRO GUEDES, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

sita na Rua da Carvalha, freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º 25.18; --------------- 

----- ROSA MARIA DA FONSECA MONTEIRO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Lagoa, freguesia de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 58.18. -------------------------------------------------- 

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

126 – 360/347/8.17 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela === 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS E 

SERVIÇOS URBANOS, onde foi decidido proceder à audiência do Senhor RUI PEDRO 

MOTA ALMEIDA, relativamente ao pedido de destaque de uma parcela de terreno, sita 

no lugar denominado Espinheira, na localidade de Segões, União de Freguesias de 

Peva e Segões, presente à reunião o referido processo acompanhado de novos 
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elementos, onde o requerente, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 266-SV/DOSU/18, de 02 do corrente 

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

integrante, dando conta que não se vê inconveniente à pretensão, desde que seja 

entregue a Certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial devidamente 

retificada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, desde que seja entregue a Certidão emitida pela 

Conservatória do Registo Predial devidamente retificada. ======================= 

02.06. DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

02.06.06. GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

“TRANSPORTES” 

127 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Minuta do 

protocolo para manutenção do serviço de transporte público ================= 

========== Presente à reunião a minuta do protocolo para manutenção do serviço de 

transporte público, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, a celebrar com a Empresa TRANSDEV INTERIOR, S.A., para vigorar 
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no período compreendido entre o dia 01 de setembro de 2018 e 31 de agosto de 2019. – 

----- Relativamente a este assunto, o Senhor Presidente deu uma explicação 

pormenorizada sobre algumas das questões essenciais elencadas no anexo B, tendo 

referido que foi possível atualizar alguns dos indicadores ali previstos, designadamente o 

valor previsto na alínea d), do nº. 5, referente ao quilómetro para serviços ocasionais das 

associações locais, que deixa de ser cobrado a € 1,10, para passar a ser cobrado a € 

1,00, assim como o valor a pagar pelo plano de imagem e comunicação, que passa para 

€ 7.500,00 e não € 10.000,00, como está inscrito no dito na alínea g), do nº. 8. Por fim, 

afirmou que a oferta de 40 bilhetes inscrita na alínea f), do nº. 8, do anexo B, poderá vir 

a ser atualizada no decurso da vigência do protocolo. ---------------------------------------------- 

----- Sobre o assunto em análise, a Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, 

colocou as seguintes questões: ---------------------------------------------------------------------------- 

----- 1ª. - Questionou a não existência do Anexo A, tendo o Senhor Presidente dito que o 

documento em causa se refere a horários, que são sempre suscetíveis de alteração; ----- 

----- 2ª. - Perguntou porque razão deixou de estar previsto o circuito urbano, que 

passava pelas Freguesias de Moimenta da Beira, Arcozelos e Leomil. Relativamente a 

esta questão, o Senhor Presidente disse que o mesmo nunca tinha sido implementado, 

e que neste momento passou a estar integrado no âmbito do projeto de mobilidade 

urbana identificado no Anexo B; --------------------------------------------------------------------------- 

----- 3ª. - Solicitou esclarecimentos sobre o ponto nº. 6, do Anexo B, relativamente ao 

transporte a pedido. Em resposta, o Senhor Presidente disse que o projeto prevê que 
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seja garantida uma oferta de transporte pensada nas necessidades de mobilidade de 

todos os cidadãos, com cobertura integral no concelho, cuja estratégia passa por 

estabelecer um circuito que, num dia por semana, fará ligação entre uma ou mais 

freguesias à sede do concelho, assegurando o transporte de vinda e regresso. Mais 

referiu que, em ordem a não desperdiçar recursos, está previsto servir as localidades 

menos povoadas com uma oferta flexível, designado por transporte a pedido, 

especialmente destinado aos munícipes que habitem fora dos chamados eixos ou linhas 

centrais. Finalmente, afirmou que a conceção deste projeto pode vir a ser atualizada, em 

razão de se reconhecer a necessidade de introduzir alterações. ---------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta do 

protocolo de compensação do serviço de transporte público, autorizando o Senhor 

Presidente a proceder à respetiva assinatura. ================================ 

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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O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


