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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM QUATRO DE MARÇO DO 

ANO DE DOIS MIL E NOVE ============================================= 

ACTA Nº. 05/09  

========== Aos quatro dias do mês de Março do ano de dois mil e nove, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta Câmara 

Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 21 de  

Novembro de 2005, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, 

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, JORGE DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA ISABEL MARIA SOARES PINTO e 

ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara, e 

os outros na de Vereadores, para realizarem a presente reunião extraordinária, a qual foi 

estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária, realizada no dia 25 de 

Fevereiro, último, exarada a folhas 175, ponto 149, deste livro de actas. ============ 

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

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

aberta a reunião, quando eram 16H00. ===================================== 

==========  O Senhor Presidente solicitou ao Executivo que, para além da discussão 

do assunto referente às medidas de apoio social extraordinário, que havia sido 

agendado para esta reunião extraordinária, fossem também apreciados mais dois 
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assuntos, dado que se verifica a necessidade de cumprimento de prazos e outras 

formalidades processuais, o primeiro referente à comunicação do POVT-PROGRAMA 

OPERACIONAL TEMÁTICO - VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO, que dá conta da 

aceitação e decisão favorável de financiamento da construção do “Primeiro Relvado”, e 

o segundo que se refere à aprovação da  candidatura ON.2 – Programa Operacional 

Regional do Norte, relativo à Valorização do Centro Histórico de Moimenta da Beira. === 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

150 - 310/302/434 – CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DE MOIMENTA DA 

BEIRA – “O PRIMEIRO RELVADO” – Comunicação de aceitação e decisão 

favorável de financiamento ============================================= 

========== Oriundo do POVT – PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO – 

VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO, presente à reunião o ofício n.º 474, datado de 23 de 

Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, informando que a candidatura referenciada em epígrafe foi formalmente 

aceite e obteve decisão favorável de financiamento. ------------------------------------------------

----- Mais é informado que foi considerado um custo total de investimento no montante 

de € 1.602.089,87 (um milhão, seiscentos e dois mil, oitenta e nove euros e oitenta e 

sete cêntimos), e uma despesa elegível comparticipada no valor de € 965.142,86 

(novecentos e sessenta e cinco mil, cento e quarenta e dois euros e oitenta e seis 
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cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

designar o Senhor Presidente para a representar no acto da outorga do contrato a 

celebrar, nos termos legais e regulamentares. --------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, autorizar a abertura de uma conta 

específica, para o efeito, na Caixa Geral de Depósitos. ========================= 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

151 – 340/323/300 - 310/387/013 – PROGRAMA DE REGENERAÇÃO URBANA – 

Programa Integrado de Valorização do Centro Histórico de Moimenta da Beira – 

Aprovação da candidatura – Audiência Prévia ============================== 

========== Oriundo da ON.2 – PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE, 

presente à reunião o ofício n.º ID 578214, datado de 26 de Fevereiro, último, que nesta 

acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, através do 

qual, e pelos motivos ali expostos, informa que a candidatura referenciada em epígrafe 

foi objecto de parecer técnico favorável, pelo que é intenção da Autoridade de Gestão do 

ON2 decidir pela sua aprovação, tendo sido definidos os seguintes projectos: --------------- 

P1. Adaptação da antiga Casa do Povo para Casa da Cultura; ----------------------------------- 

P2. Recuperação da “Primeira Casa de Moimenta” para Centro Interpretativo do 

Concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P3. Instalação do “Espaço da Juventude”, no Terreiro das Freiras; ------------------------------ 
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P4. Requalificação do espaço público da “Zona das 5 Ruas”; ------------------------------------- 

P5. Requalificação do Largo da Feira; ------------------------------------------------------------------- 

P6. Criação do Nicho de empresas e dinamização do Programa Empreende Mais; -------- 

P7. Dinamização de um programa de animação do Centro Histórico; --------------------------- 

P8. Criação de um Gabinete de Apoio Técnico; ------------------------------------------------------- 

P9. Criação e animação do programa de acção. ------------------------------------------------------ 

----- Mais é informado pelo ON2 que é proposto um montante de investimento de € 

2.857.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil euros), com uma 

comparticipação FEDER no valor de € 1.999.900,00 (um milhão, novecentos e noventa e 

nove mil e novecentos euros). ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste sentido, no âmbito da audiência prévia, a ON2 submete o assunto à 

apreciação da Câmara Municipal, para se pronunciar por escrito no prazo de 10 dias 

úteis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade: ----------- 

a) Aceitar a decisão de aprovação da referida candidatura, nos termos propostos; --------- 

b) Aprovar a minuta do Protocolo de financiamento, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, autorizando o Senhor 

Presidente a proceder à respectiva assinatura. =============================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Cultura” 

152 – 720/735/000 – MEDIDAS DE APOIO SOCIAL EXTRAORDINÁRIO =========== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

vinte e cinco de Fevereiro, último, exarada a folhas 175, ponto 149, deste livro de actas, 

em que foi deliberado proceder a uma avaliação mais criteriosa dos parâmetros de 

atribuição das ajudas especiais de apoio social, face ao agravamento da crise 

económica que o País atravessa, presente novamente à reunião o referido processo, 

para análise e decisão sobre os critérios de atribuição, bem como dos procedimentos 

relativos à respectiva concessão. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após profunda análise e discussão da matéria em causa, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, solicitar à DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL que 

proceda a uma criteriosa inventariação do universo dos agregados que, em 

consequência da crise, se encontrem numa situação efectiva e comprovada de carência, 

e que possam vir a estar enquadrados nos parâmetros sociais e económicos 

referenciados na proposta do Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, especialmente no 

que se refere às características do agregado (número de pessoas, com ou sem 

deficientes), rendimento e cálculo da respectiva capitação. ----------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, propor que o referido estudo venha 

acompanhado de informação adequada sobre a tipologia das ajudas e apoios que, neste 

momento, já estão a ser concedidos por outras instituições e entidades. ============ 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

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

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 
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desta reunião extraordinária, nos termos do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, a qual vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara, 

Vereadores e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 

distribuída, fotocópia, a todos os membros da Câmara. -------------------------------------------- 

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

18H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 


