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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZ DE FEVERE IRO DO ANO DE 

DOIS MIL E CATORZE ================================================= 

ATA N.º 03/14 

========== Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, 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 de 2013, exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de 

atas 147, 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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----- 1. ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO – VERTICALIZAÇ ÃO DOS 

SISTEMAS EM ALTA E BAIXA : O Senhor Presidente informou que não houve 

desenvolvimentos na reunião realizada em Mirandela, e que, na próxima reunião, a 

realizar no dia 17 do corrente mês, em Torre de Moncorvo, espera que este assunto 

possa ser discutido novamente. A propósito, o Senhor Presidente forneceu aos 

Vereadores da Coligação PSD.PPD/CDS.PP toda a informação relevante sobre esta 

temática, informando, também, que é sua intenção solicitar ao Presidente da Assembleia 

Municipal que, na sessão a realizar este mês, o órgão deliberativo possa abordar esta 

questão, não sem antes a Câmara Municipal, na próxima reunião ordinária, a realizar no 

dia 24 do corrente mês, se pronunciar de novo sobre este processo de verticalização 

tendente à gestão integrada dos sistemas em alta e em baixa. ----------------------------------- 

----- O Vereador da Coligação PSD.PPD/CDS.PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

afirmou que a Câmara Municipal deve continuar a ter uma posição expectante, de forma 

a não ser arrastado para uma posição que interessa fundamentalmente à ATMAD, e que 

acompanha a posição do Senhor Presidente da Câmara, no que se refere ao princípio 

de não alinhamento com os municípios que, com uma atitude conformista, querem um 

processo de adesão rápido. Mais referiu o dito Vereador que é fundamental a 

necessidade de realização de um estudo que melhor identifique as vantagens e 

desvantagens da adesão. Em qualquer dos casos, disse por fim, deve ficar 

salvaguardada a posição do Município de Moimenta da Beira, pelo menos em não cair 

numa situação de isolamento. ------------------------------------------------------------------------------ 
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----- O Vereador da Coligação PSD.PPD/CDS.PP, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA 

COSTA COELHO, afirmou estar satisfeito com a forma como o Senhor Presidente da 

Câmara tem informado o órgão executivo sobre este importante assunto, solicitando, 

caso seja possível, que seja prestada informação sobre o atual estado das redes. --------- 

----- O Senhor Presidente informou que, na próxima reunião do órgão executivo, trará 

essa informação o mais detalhada possível, relativamente a aspetos essenciais, 

designadamente a data de construção das redes, o seu custo e a vida útil previsível das 

mesmas, afirmando que é muito importante estar na posse dessa informação, ainda que 

admita que a mesma possa ter algum grau de falibilidade. ---------------------------------------- 

----- 2. EXPROPRIAÇÕES: O Senhor Presidente informou que foram recebidas 

sentenças relativamente às expropriações de terrenos localizados na chamada “zona 

desportiva”, que fixaram as indemnizações a pagar aos proprietários por montantes 

muito abaixo dos valores previstos nas peritagens. -------------------------------------------------- 

----- 3. AGENDA SOCIAL : O Vereador da Coligação PSD.PPD/CDS.PP, CRISTIANO 

DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, informou a Câmara que iniciou os trabalhos 

relacionados com uma agenda social, que se destina a ter um melhor conhecimento da 

realidade das IPSS do concelho, e que trará, em próxima reunião do órgão executivo, 

uma proposta conjunta da Coligação PSD.PPD/CDS.PP, para análise e discussão. ------- 

----- 4. QUADRO ESTRATÉGICO COMUM : O Vereador da Coligação 

PSD.PPD/CDS.PP, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, referindo-se ao 

quadro estratégico comum para o período 2014-2020, solicitou que fosse ponderada a 
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criação de um gabinete municipal, com o duplo objetivo de prestar apoio técnico e 

administrativo às empresas privadas que quisessem formalizar candidaturas a fundos 

comunitários, bem como para internamente se criarem as melhores condições de 

operacionalidade e funcionalidade tendentes a uma adequada e correta gestão dos 

fundos comunitários disponíveis. ========================================== 

ORDEM DO DIA 

02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

023 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMB EIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de subsíd io – Ano de 2013  === 

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

18 de janeiro de 2013, exarada a folhas 30, ponto 30, do livro de atas 146, em que foi 

deliberado manifestar disponibilidade para atribuir à referida associação um subsídio 

global no montante de € 42.000,00 (quarenta e dois mil euros), para o ano de 2013, 

aprovando, nessa fase, a atribuição do valor de € 20.000,00 (vinte mil euros), faseado 

em duodécimos de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros), presente de novo à reunião 

o respetivo processo para que, no âmbito do orçamento do ano de 2014, seja aprovada 

a atribuição do valor remanescente. --------------------------------------------------------------------- 

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

valor remanescente de € 22.000,00 (vinte e dois mil euros), por conta do subsídio 

atribuído no ano de 2013. =============================================== 
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024 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMB EIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Equipa de Interv enção Permanente –  

Pedido de subsídio  =================================================== 

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

18 de janeiro de 2013, exarada a folhas 31, ponto 31, do livro de atas 147, em que foi 

deliberado manifestar disponibilidade para atribuir à referida associação um subsídio 

global no montante de € 20.000,00 (vinte mil euros) para o ano de 2013, aprovando, 

nessa fase, a atribuição do valor de € 12.000,00 (doze mil euros), presente de novo à 

reunião o respetivo processo para que, no âmbito do orçamento do ano de 2014, seja 

aprovada a atribuição do valor remanescente. -------------------------------------------------------- 

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

valor remanescente de € 8.000,00 (oito mil euros), por conta do subsídio atribuído no 

ano de 2013. ========================================================= 

025 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMB EIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de subsíd io para o ano de 2014   

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

ofício n.º 38/2013, datado de 11 de novembro de 2013, solicitando a atribuição de um 

subsídio no valor de € 48.000,00 (quarenta e oito mil euros), faseado em duodécimos de 

€ 4.000,00 (quatro mil euros), destinado às despesas com os motoristas e funcionários, 

seguros e manutenção de viaturas, despesas de secretaria e demais despesas 

correntes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um subsídio global no montante de € 42.000,00 (quarenta e dois mil euros), para o ano 

de 2014, faseado em duodécimos de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros), destinado 

a fazer face às despesas acima referidas. ================================== 

026 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMB EIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Equipa de Interv enção Permanente –  

Pedido de subsídio para o ano de 2014  =================================== 

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

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

39/2013, datado de 11 de novembro de 2013, a solicitar um subsídio referente a 50% 

dos encargos com a referida equipa, para o ano económico de 2014. -------------------------- 

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 2014. == 

027 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO –  “Associação de Promoção Social Gente da Nave”  – 

Candidatura para a época desportiva 2013/2014 – Atr ibuição de apoio financeiro  = 

========== Oriunda da associação referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, nos termos do Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo Desportivo, solicitando uma comparticipação financeira da 

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

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, 
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nomeada em reunião de Câmara, realizada em 2 de dezembro de 2013, que emite 

parecer favorável no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar o clube 

em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à candidatura a apoios de outras áreas, esta comissão considera 

que deverá ser efetuada uma candidatura específica. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Associação 

um apoio financeiro global no montante global de € 17.500,00 (dezassete mil e 

quinhentos euros), correspondente à atribuição de 3.500 pontos, devendo, para o efeito, 

ser celebrado o respetivo contrato-programa. ================================ 

028 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Escola Prática de Andebol de Moimenta  da Beira”  

– Candidatura para a época desportiva 2013/2014 – A tribuição de apoio financeiro   

========== Oriunda da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, nos termos do Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo Desportivo, solicitando uma comparticipação financeira da 

Câmara Municipal, no montante de € 81.023,00 (oitenta e um mil e vinte e três euros). -- 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 2 de dezembro de 2013, que emite 

parecer favorável, no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar o 

clube em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Associação 

um apoio financeiro global no montante global de € 40.000,00 (quarenta mil euros), 

correspondente à atribuição de 8.000 pontos. --------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, celebrar, para o efeito, o respetivo 

contrato-programa, que deve incluir as verbas já pagas a título de adiantamento. ====== 

029 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “ Clube Desportivo de Leomil” – Candidatura para a 

época desportiva 2013 / 2014 – Atribuição de apoio financeiro  ================ 

========== Oriunda do clube referenciado em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, nos termos do Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo Desportivo, solicitando uma comparticipação financeira da 

Câmara Municipal, no montante de € 10.000,00 (dez mil euros). -------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 2 de dezembro de 2013, que emite 

parecer favorável, no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar o 

clube em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à candidatura a apoios de outras áreas, esta comissão considera 

que deverá ser efetuada uma candidatura específica. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Associação 
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um apoio financeiro global no montante global de € 7.000,00 (sete mil euros), 

correspondente à atribuição de 1.400 pontos, devendo, para o efeito, ser celebrado o 

respetivo contrato-programa. ============================================ 

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, CARLOS ANTÓNIO DA SILVA 

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

da alínea a), do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o 

n.º 6, do art.º 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ======================= 

030 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Centro Social e Cultural de Sever”  – Candidatura 

para a época desportiva de 2013/2014 – Atribuição d e apoio financeiro  ========== 

========== Oriunda da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, nos termos do Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo Desportivo, solicitando uma comparticipação financeira da 

Câmara Municipal, no montante de € 30.000,00 (trinta mil euros). ------------------------------ 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 2 de dezembro de 2013, que emite 

parecer favorável, no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar o 

clube em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Associação 
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um apoio financeiro global no montante global de € 11.750,00 (onze mil, setecentos e 

cinquenta euros), correspondente à atribuição de 2.350 pontos. --------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, celebrar, para o efeito, o respetivo 

contrato-programa, que deve incluir as verbas já pagas a título de adiantamento. ====== 

REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador CARLOS ANTÓNIO DA 

SILVA MENDES, regressou à reunião. =====================================  

031 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO –  “Casa do Benfica do Concelho de Moimenta da 

Beira”  – Candidatura para a época desportiva de 2013/2014  – Atribuição de apoio 

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

========== Oriunda da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, nos termos do Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo Desportivo, solicitando uma comparticipação financeira da 

Câmara Municipal, no montante de € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros). ------------ 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 2 de dezembro de 2013, que emite 

parecer favorável, no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar o 

clube em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Associação 
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um apoio financeiro global no montante global de € 8.500,00 (oito mil e quinhentos 

euros), correspondente à atribuição de 1.700 pontos. ----------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, celebrar, para o efeito, o respetivo 

contrato-programa, que deve incluir as verbas já pagas a título de adiantamento. ====== 

032 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “ Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da 

Beira ” – Candidatura para a época desportiva 2013/2014 –  Atribuição de apoio 

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

========== Oriunda do clube referenciado em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, nos termos do Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo Desportivo, solicitando uma comparticipação financeira da 

Câmara Municipal, no montante de € 50.000,00 (cinquenta mil euros). ------------------------ 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 2 de dezembro de 2013, que emite 

parecer favorável, no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar o 

clube em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder ao referido clube um 

apoio financeiro global no montante global de € 40.000,00 (quarenta mil euros), 

correspondente à atribuição de 8.000 pontos. --------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, celebrar, para o efeito, o respetivo 
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contrato-programa, que deve incluir as verbas já pagas a título de adiantamento. ====== 

-------- DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIG AÇÃO 

PPD/PSD.CDS-PP, A PROPÓSITO DOS PONTOS N.ºs 27 A 32  ------------------------------ 

----- “Os Vereadores da Coligação PSD/CDS votam a favor da atribuição destes subsídios, embora não 

seja despiciente fazer algumas referências sobre a qualidade e substância do nosso voto. --------------- 

----- A Comissão de Análise de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo (CAAMAD), da qual o 

Vereador da oposição Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho faz parte, tem como missão a análise das 

candidaturas à luz do regulamento que entrou em vigor a 4 de maio de 2007. --------------------------- 

----- Assim sendo, e recorrendo estritamente aos 33 artigos que compõem o regulamento, cabe-lhe 

fazer uma análise “ex-ante” das equipas que cada associação pretende, no início da época, constituir 

para participação em provas federadas. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Ao longo das reuniões que a Comissão de Análise realizou, foi notória a falta de densidade dos 

artigos regulamentares. Consequência de uma estatuição normativa ampla é permitida, aos candidatos 

a uma subsidiação camarária, uma grande discricionariedade. A candidatura apresentada é uma 

previsão das intenções associativas no início da época, que acabam por se enquadrar com o 

regulamento por forma a obter pontos (correspondentes a dinheiro). -------------------------------------- 

----- O regulamento que atualmente está em vigor, e que para corresponder às finalidades presentes no 

preâmbulo foi importante, encontra-se hoje completamente desenquadrado com a realidade do 

município e do país (quanto mais não seja, porque o regulamento, foi feito antes da chamada crise 

financeira que se deu com a queda do “Lehman Brothers” em 2008). Para que possamos ter uma ideia, 

e dado que o regulamento não impõe limites diretos, uma associação que tenha um ano de 

participações em provas de várias modalidades (exemplo: futebol, andebol, futsal e ping-pong), e em 

vários escalões etários, pode candidatar-se, por exemplo, a €136.000. ------------------------------------ 

----- Claro que, uma candidatura, não é sinónimo de cedência da totalidade do valor, ainda assim, 

querendo, uma associação pode fazer uma candidatura que não tem correspondência com o ano 

desportivo em curso. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- A avaliação inicial da Comissão de Análise é portanto muito importante, mas limitada pelo próprio 

regulamento. Este é o motivo pelo qual a própria CAAMAD decidiu ter um papel pedagógico, no que 

respeita ao cumprimento das poucas regras regulamentares restritivas, optando por fazer 

recomendações que não travam o apoio ao desporto (dada a já tardia decisão que, acontece assim, 

principalmente devido à realização de eleições autárquicas). ------------------------------------------------ 

----- Embora tenhamos decidido votar favoravelmente, não podemos distanciar-nos da necessidade de 

se concretizar a necessária fiscalização. Tendo existido um plano apresentado à digníssima Comissão, 

pelas associações, há que verificar a concretização do mesmo. ---------------------------------------------- 

----- Para que possa existir uma dimensão de justiça associada às candidaturas aqueles recursos 

financeiros, que tanta falta fazem ao município, há uma extrema necessidade de dar posse à Comissão 

de Fiscalização. Essa Comissão tem cabimento regulamentar no artigo 16º do documento municipal de 

apoio ao movimento associativo desportivo. ------------------------------------------------------------------ 

----- Entendemos, portanto, que embora o regulamento, no seu artigo 7º, fixe que “A Câmara Municipal 

deve atender a critérios de equidade e proporcionalidade, na concretização dos contratos programa 

(…)”, e que “A Câmara Municipal de Moimenta da Beira pode fixar, anualmente, um montante máximo 

por área de apoio de desenvolvimento desportivo, e bem assim, fixar um índice-padrão por modalidade 

ou conjunto de modalidades desportivas.”; não se tem verificado a existência de uma estratégia para o 

desporto, também, em virtude das vicissitudes regulamentares. -------------------------------------------- 

------ Com os considerandos aqui presentes esperamos ter contribuído para a identificação de duas 

necessidades urgentes, no âmbito do desporto: necessidade de revisão do regulamento de atribuição de 

subsídios ao desporto, e, dar posse à Comissão de Fiscalização do apoio ao movimento associativo 

desportivo.” ==========================================================       

033 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORES TAIS DO 

PERÍMETRO DE LEOMIL – Manutenção da equipa de sapad ores florestais – Pedido 

de transferência de verba  ============================================== 
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========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião o 

ofício n.º 01/14, datado de 9 de janeiro, último, informando que se tem deparado com 

enormes carências financeiras, pelo que solicita a disponibilização atempada da verba 

incluída no orçamento do corrente ano a atribuir à Floresta XXI. --------------------------------- 

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

€ 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), para manutenção da referida equipa de 

sapadores florestais. =================================================== 

034 - 210/207/000 – FÁBRICA DA IGREJA DE PEVA CAPEL A S. ANTÃO – Pedido de 

apoio financeiro  ====================================================== 

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

ofício, sem data, registado nesta Câmara Municipal em 11 de dezembro de 2013, sob o 

n.º 7456, informando que, no dia 19 do corrente mês, irão ocorrer as festividades 

alusivas ao S. Antão, a realizar naquela Freguesia, pelo que solicita a concessão de um 

subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), necessário para a realização 

de investimentos no santuário, nomeadamente no restauro da Capela Mor. ------------------ 

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

apoio financeiro no montante de € 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta euros), para os 

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

035 – 210/207/000 – UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES C OM CANCRO – Pedido 

de apoio financeiro  =================================================== 

========== Oriundo da instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião um 
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email, datado de 19 de dezembro do ano de 2013, a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro para fazer face aos encargos que tem com o “Núcleo de Apoio ao Doente 

Oncológico”, um espaço de âmbito nacional e gratuito, com as seguintes valências: 

“apoio médico, apoio multidisciplinar a crianças com cancro, apoio psicológico, 

biblioteca, centro de documentação e informação, grupos de entreajuda, serviço de 

voluntariado e terapia de grupo”. Acrescenta, ainda, que a União apresenta um saldo 

negativo de € 21.512,41 (vinte e um mil quinhentos e doze euros e quarenta e um 

cêntimos) nas contas de gerência de 2013 relativas a 31 de agosto, valor esse que terá 

que angariar até ao final do ano, de modo a garantir a sua sobrevivência. -------------------- 

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

apoio financeiro no montante de € 100,00 (cem euros), para os fins propostos. ======= 

036 - 210/207/000 – UNICEF – Comité Português para a Unicef – Pedido de subsídio 

para o programa de vacinação de crianças  ================================ 

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

Circular, com a referência G10-120738, datada de novembro de 2013, solicitando a 

atribuição de um subsídio para apoiar o programa de vacinação de doenças infantis, que 

matam, todos os anos, mais de 2 milhões de crianças. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Comité um 

apoio financeiro no montante de € 100,00 (cem euros), para os fins propostos. ======= 

037 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOLIDA RIEDADE MÃOS 

UNIDAS P. DAMIÃO – Pedido de subsídio  ================================= 
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========== Oriunda da associação referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

circular, registada nesta Câmara Municipal em 2 de dezembro de 2013, sob o n.º 7202, 

em que informa que, no dia 1 de dezembro, celebrou-se o Dia Mundial de Luta contra a 

Sida, seguido do Dia Mundial dos Leprosos e da Tuberculose, e solicita a atribuição de 

um subsídio que lhe permita continuar a lutar contra estes flagelos e a ajudar os 

toxicodependentes, sem abrigo, mulheres de rua e mães solteiras e luta contra a fome e 

a pobreza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

um apoio financeiro no montante de € 50,00 (cinquenta euros), para os fins propostos. = 

038 – 210/207/000 – AMI – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERN ACIONAL – Pedido de 

apoio  ============================================================== 

========== Oriundo da instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

comunicação, datada de novembro de 2013, informando sobre o trabalho desenvolvido 

pela mesma, por todo o globo, e solicitando um donativo para continuar a assegurar o 

trabalho de luta contra a pobreza e exclusão social. ------------------------------------------------- 

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

apoio financeiro no montante de € 50,00 (cinquenta euros), para os fins propostos. ==== 

039 – 210/999/000 – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIRO S PARA 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO – Contrato – Programa de  Desenvolvimento 

Desportivo – Proposta de minuta  ======================================== 

========== Oriunda da Comissão de Análise do Regulamento de Apoio ao Movimento 
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Associativo Desportivo, presente à reunião uma informação, datada de 14 de janeiro, 

último, em que, pelas razões ali descritas, manifesta o entendimento de que os apoios a 

atribuir aos programas de desenvolvimento desportivo deverão concretizar-se através da 

celebração de contratos-programa, anexando a respetiva proposta de minuta, que nesta 

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

de análise e eventual aprovação. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta de 

contratos-programa, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua assinatura. ==== 

040 - 230/277/000 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENT OS EM ATRASO – 

Fundos Disponíveis  =================================================== 

========== Presente à reunião a informação n.º 01/DEF/PF, datada de 10 de janeiro, 

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

integrante, dando conta que os fundos disponíveis estão negativos no mês de janeiro do 

corrente ano, acompanhada do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, com a 

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

integrante, onde, pelas razões ali descritas, que fundamentam a defesa e prossecução 

do relevante interesse público municipal, autoriza a assunção dos compromissos 

aprovados e a realização dos respetivos pagamentos, relacionados com a realização 

das despesas certas e permanentes e outras despesas que, não tendo caráter 

permanente, são imprescindíveis ao funcionamento da atividade municipal ou dos seus 

parceiros. O referido Despacho produz efeitos em todos os meses em que, pelo cálculo 
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a realizar até ao quinto dia útil, do respetivo mês, se verifique a existência de fundos 

disponíveis negativos, e apenas nesse caso. ---------------------------------------------------------- 

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

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

041 – 130/151/700 – OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRO EM ALVITE – 

OCUPAÇÃO DE TERRENO – Pedido de indemnização  ======================= 

========== Oriundo do Senhor JOÃO RIBEIRO FERNANDES, presente à reunião um 

ofício, datado de 23 de outubro do ano de 2013, solicitando uma indemnização pela 

ocupação de um terreno contíguo à Rua do Outeiro, do qual é proprietário, aquando das 

obras de beneficiação da mesma. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, 

URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou, em 18 de dezembro de 2013, a 

informação n.º JP075/DPOUA/2013, do seguinte teor: ---------------------------------------------  

----- “No seguimento do contacto feito pelo Gabinete Jurídico, na pessoa do Sr. Dr. Nuno Alves, no 

sentido de prestar esclarecimentos sobre a ocupação de uma parcela de terreno aquando da Obra de 

Beneficiação da Rua do Outeiro, em Alvite, pela qual o Sr. João Ribeiro Fernandes solicita uma 

indemnização, informa-se o seguinte: ------------------------------------------------------------------------ 

----- Efetivamente, aquando das obras no arruamento em causa foi ocupada uma parcela de terreno do 

Sr. João Ribeiro Fernandes; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esta parcela de terreno, tendo em conta o levantamento topográfico da situação inicial e a atual, 

obtêm-se uma área de 16,00m2 para superfície de terreno utilizada com a obra. ------------------------- 

----- Quanto ao custo estimado para a indemnização, tendo em conta situações semelhantes, o valor 

adotado é de 15,00€/m2.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Anexa-se peça desenhada com a localização da parcela em causa. ----------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou em 13 de janeiro, 

último, a seguinte informação: ----------------------------------------------------------------------------- 

----- “Partindo do princípio que a cedência em causa não foi feita a título gracioso, deixamos à Superior 

Consideração de V.ª Ex.ª, o teor da informação n.º JP075/DPOUA/2013, datada de 18.12.2013, do Sr. 

Eng.º João Pedro, que segue em anexo.”---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao requerente uma 

indemnização no montante de € 240,00 (duzentos e quarenta euros), pela ocupação da 

referida parcela de terreno. ============================================== 

02.02.04. TESOURARIA 

042 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 7, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 202.687,04 (duzentos 

e dois mil, seiscentos e oitenta e sete cêntimos e quatro cêntimos), assim discriminado: -  

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €   92.043,35 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. € 110.643,69 

                             TOTAL: …………………………...€  202.687,04 

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

========== O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, ausentou-

se da reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea b), do art.º 

44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 55.º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ======================================== 
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02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E A MBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos”  

043 - 310/302/415 - CONSTRUÇÃO DE TANQUE NA ROTUNDA  DO ECOMARCHÉ - 

Auto de receção definitiva  ============================================= 

===== Oriunda do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E 

AMBIENTE, presente à reunião a informação, com a referência 07-LS/DPOUA/2014, 

datada de 21 de janeiro, último, que acompanha o auto de receção definitiva, que nesta 

ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com o 

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

----- “A presente informação surge no seguimento da vistoria efetuada para efeitos de Receção 

Definitiva da obra de “CONSTRUÇÃO DE TANQUE NA ROTUNDA DO ECOMARCHÉ” e consequente 

Liberação da Caução. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em anexo junta-se pois o respetivo Auto de Receção Definitiva.--------------------------------------- 

----- Competirá pois à Câmara Municipal decidir sobre a liberação da caução em causa.” ----------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à receção definitiva 

da empreitada em epígrafe, nos termos da informação técnica, bem como proceder ao 

cancelamento das cauções prestadas. ====================================== 

REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, regressou à reunião. =============================  
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“OBRAS PARTICULARES” 

044 - 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 de 2013, exarada a folhas 109, ponto 091, do livro 

de atas 147, 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” e “PROJETOS DE ARQUITETURA 

DEFERIDOS” 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:  ===================================== 

----- ANTÓNIO JORGE DA COSTA SEIXAS, para construção de um muro de vedação 

com 15m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Estrada Principal, Freguesia 

de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 5.14; -------------------------------------------------------------- 

----- JAIME PIMENTA DE GOUVEIA, para construção de um muro de vedação com 30m, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Retorta, Freguesia de Leomil, a que se 

refere o Proc.º n.º 6.14; -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- CASIMIRO DE JESUS LOPES, para ocupação da via pública com materiais, em 

8m2, na Rua de Baixo, na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se refere 
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o Proc.º n.º 7.14; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO CARLOS FIGUEIREDO DA SILVA, para construção de um muro de vedação 

com 48m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Fontainhas, Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 8.14. ----------------------------------------------------------------- 

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

----- ANTÓNIO MANUEL CARVALHO DE ANDRADE, para reconstrução e ampliação de 

uma habitação unifamiliar, sita na Rua do Outeirinho, na localidade de Granja de Oleiros, 

Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 43.13; ----------------------------------------------- 

----- LUÍS MIGUEL RIBEIRO PEREIRA, para reconstrução de uma habitação unifamiliar 

e ocupação da via pública em 10m2, sita na Rua Direita, na localidade de Sanfins, 

Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 2.14; ----------------------------------------------- 

----- JOÃO ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA, para reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita na Rua da Capela, na localidade de Sanfins, Freguesia de 

Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 4.14. ----------------------------------------------------------------- 

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 d), do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado 

com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, em virtude de o assunto 

a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão de rejeição por si 
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proferida. ============================================================ 

045 – 360/336/7.13 – OBRAS PARTICULARES – construçã o de um edifício -  

Recurso ============================================================ 

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

CAIADO, onde foi decidido rejeitar a comunicação prévia para construção de um edifício, 

que a Firma POLIMAGRA – GRANITOS E MÁRMORES POLIDOS pretende levar a 

efeito no lugar denominado São Miguel, nos lotes 30 e 31, do loteamento a que se refere 

o alvará nº. 02/2000, da Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião o referido 

processo, acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, que nesta ata se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, nos termos dos 

n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a nova redação 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 19-SV 

/DPOUA/14, de 29 de janeiro, 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 : Dada a especificidade da utilização do lote, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso e proceder à autoliquidação das taxas. ====== 

REGRESSO À REUNIÃO: ============================================== 

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 
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ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, regressou à reunião. ====================== 

046 – 360/991/5.14 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  emissão de parecer –  

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

========== Oriundo do Senhor JOÃO CORREIA BATISTA, presente à reunião um 

pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante da partilha de bens 

rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, que 

alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - 

AUGI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 21-SV/DPOUA 

/14, datada de 05 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. =============== 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

02.04.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

“Educação” 

047 – 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 

auxílios económicos, para o ano letivo em curso, de uma aluna residente nesta Vila de 
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Moimenta da Beira, a frequentar o 4º ano no Agrupamento de Escolas. ----------------------- 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a Informação n.º 06.RIC/UODSCE/2014, 

datada de 22 de janeiro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o referido pedido de reposicionamento de 

escalão. ============================================================ 

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 

12H35. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 

 


