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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E DOIS DE ABRIL DO ANO 

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

ATA N.º 08/14 

========== Aos vinte e dois dias do mês de abril 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, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida no 1.º ponto do Período Antes da Ordem do 

Dia, da reunião ordinária, realizada no dia 07 do corrente mês, exarado a folhas 89, 

deste livro de atas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  

089 – 020/005/000 – 500/999/000 – PROPOSTAS DIVERSAS – INVESTIMENTOS NÃO 
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MUNICIPAIS – Constituição de Gabinete de Apoio – Pr ograma “Portugal 2020”  === 

========== Oriunda dos Senhores Vereadores LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, presente à reunião uma Proposta, 

enviada por “e-mail”, em 15 do corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------- 

----- “Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Moimenta da Beira é um concelho do interior do país que, embora seja terra de pessoas 

trabalhadoras e dedicadas às suas atividades laborais, tem sofrido com a falta de investimento 

empresarial; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Cada empresário que consegue sucesso nas “terras do demo”, consegue-o através da sua 

dedicação e com recurso a apoios escassos que não combatem de forma eficaz as dificuldades inerentes 

à nossa condição territorial; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3. O Governo atual, tendo consciência de que os fundos comunitários têm servido de forma quase 

exclusiva para construção de infraestruturas, decidiu modificar a “apneia cognitiva” e passar a dedicar 

grande parte dos próximos fundos comunitários às empresas do interior; ---------------------------------- 

----- 4. Num momento de crise como o que vivemos o nosso tecido empresarial, que hoje significa 

grande parte da empregabilidade do concelho e é por isso é um fator de sustentabilidade demográfica, 

necessita de todas as ajudas que possam existir para aumentar a sua competitividade; ------------------ 

----- 5. A economia e o emprego, através das empresas, devem ter uma dignidade política, ao nível da 

Câmara Municipal, que nos conduza a uma qualificação do programa “Portugal 2020” como projeto de 

interesse municipal, na medida em que o mesmo pode permitir o aumento da disponibilidade financeira 

empresarial para aumento da competitividade do concelho; ------------------------------------------------- 

----- 6. Uma das atribuições do município, segundo a Lei 75/2013 de 12 de setembro, artigo 23º, 

número 1, é a “...salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as 

freguesias.”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 7. É competência da Câmara Municipal, ainda segundo a Lei 75/2013 de 12 de setembro, artigo 

33º, número 1, alínea o), “Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
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existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para 

o município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos;”; -------------------------------- 

----- 8. A condição financeira da autarquia é difícil, razão pela qual não faz sentido que a autarquia 

venha a despender dinheiro em medidas muito elaboradas e infrutíferas; ---------------------------------- 

----- 9. O quadro técnico da Câmara Municipal é altamente qualificado (isso é aliás reconhecido pela 

Presidência e toda a Vereação) e portanto competente para estar a par das candidaturas a fundos 

comunitários; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 10. Os empresários esperam que o Município possa ser um parceiro empresarial, até porque, como 

é sabido, Moimenta da Beira cobra mais de derrama que qualquer um dos nossos concelhos vizinhos. 

Existe portanto o dever moral de provar porque vale a pena investir no nosso concelho; ----------------- 

------ 11. Qualquer aumento da competitividade das empresas instaladas no concelho significará um 

aumento do IRC e consequente mais-valia no imposto pago à autarquia; ---------------------------------- 

----- 12. Dar conselhos e colaborar com as empresas, nas candidaturas aos novos fundos comunitários, 

significa assim uma aposta no investimento e numa “receita” diferente para o combate às dificuldades 

financeiras vividas no país e o concelho; ---------------------------------------------------------------------- 

----- 13. Aconselhar e colaborar com as empresas, usando recursos humanos da autarquia, não 

apresenta assim qualquer custo adicional para o município que enfrenta sérias dificuldades financeiras.  

----- Assim, recorrendo à Lei 75/201, de 12 de setembro, artigo 33º, número 1, alínea o, e entendendo 

os Vereadores da oposição que devem auxiliar a Câmara Municipal na avaliação de realidades 

municipais, na prestação de informações/conhecimentos que adquiriram fora dos Paços do Concelho e 

na transmissão de ideias para melhorar as condições de vida dos cidadãos ou da autarquia, vimos por 

este meio propor que se delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Destacar dois funcionários da autarquia, dois dias por semana, para colaborar e 

informar os empresários sobre os fundos que o programa “Portugal 2020” vai disponibilizar 

às empresas sediadas no interior do país. ---------------------------------------------------------------- 

----- 2. Fazer-se publicidade da existência desse mesmo gabinete, por forma a garantir que os 

empresários têm conhecimento desta ajuda disponibilizada pela autarquia. Tal ação permitirá 
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que as empresas de Moimenta da Beira aumentem a sua competitividade concorrendo de 

forma igualitária com outras empresas do país.” ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e a sua 

implementação, devendo os meios e o tempo a afetar serem adequados às situações 

em concreto e em cada momento. =========================================  

01.05. GABINETE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL  

090 - 380/374/000 – QUEIXAS E DENÚNCIAS – INCUMPRIMENTO DA LEI DO RUÍDO 

E DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ================================= 

========== No seguimento da reunião ordinária realizada em 24 de fevereiro, último, 

em que foi deliberado recomendar aos proprietários do “Bar JC”, sito nesta Vila, para a 

necessidade urgente do cumprimento da lei do ruído e do horário, sob pena da Câmara 

Municipal tomar uma posição mais drástica, nos termos da lei, presente novamente à 

reunião o processo acompanhado de uma nova reclamação, registada nos serviços sob 

o número 1697, em de 28 de março, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta da continuidade das 

atividades ruidosas, por parte do referido estabelecimento, que provocam vandalismo 

ambiental, pelo que solicita uma intervenção urgente desta Câmara Municipal no sentido 

de ser restabelecida a ordem e devolvida a segurança e tranquilidade aos cidadãos 

residentes naquela área. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  Tendo em conta que resultaram infrutíferas as diligências e 

recomendações feitas aos proprietários sobre o exercício da atividade do referido bar, no 
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que tange ao incumprimento quer do horário de funcionamento, quer da lei do ruído, que 

coloca em causa a segurança e a qualidade de vida dos munícipes residentes naquela 

área, a Câmara deliberou, por unanimidade, notificar os mesmos da sua intenção para a 

redução do horário de funcionamento daquele estabelecimento comercial, até às 24 

horas, nos termos e para os efeitos do disposto nos n.ºs 1 e 2, do artigo 8.º, do 

Regulamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos do Município de 

Moimenta da Beira, devendo o Gabinete Jurídico acionar todos os procedimentos legais 

tendentes à formalização desta decisão, aqui se incluindo a garantia da audiência prévia 

do interessado, nos termos legais. ========================================= 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

091 – 120/131/107 – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCA L DE VISEU – Procº. nº. 

1460/05.BEVIS ======================================================= 

========== Oriundo do TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU, presente 

à reunião o ofício com a referência 004334849, datado de 25 de março, último, através 

do qual notifica esta Câmara Municipal do Acórdão proferido no processo nº. 

1460/05.BEVIS, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

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

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

cumprimento à decisão expressa no referido acórdão. ========================== 
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02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS  

092 – 110/199/000 – PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE  GESTÃO, INCLUÍNDO 

OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS – Relatório de Monitorização do 

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

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

Proposta, datada de 14 do corrente mês, acompanhada do Relatório de Monitorização 

do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, respeitante ao ano de 

2013, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- “O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), foi criado através da Lei n.º 54/2008, de 4 de 

setembro, tratando-se de uma entidade administrativa independente, que funciona junto do Tribunal de 

Contas, e desenvolve uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e 

infrações conexas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito da sua atividade, o CPC aprovou uma Recomendação, em 1 de julho de 2009, sobre 

“Planos de gestão de corrupção e infrações conexas”, nos termos do qual os órgãos máximos das 

entidades gestoras de dinheiros, valores ou património públicos, seja qual for a sua natureza, devem 

elaborar os respetivos e supra mencionados planos, que devem conter, nomeadamente, os seguintes 

aspetos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- » Identificação, relativamente a cada área ou departamento, dos riscos de corrupção e infrações 

conexas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- » Com base na identificação dos riscos, elencar as medidas adotadas que previnam a sua 

ocorrência; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- » Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano; ------------------ 

----- » Elaboração de um relatório anual sobre a execução do plano. --------------------------------------- 
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----- Assim, tendo sido aprovado o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão do Município de Moimenta 

da Beira, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, pela Câmara Municipal, em sua reunião 

ordinária, realizada em 22 de janeiro de 2010, e pela Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária, 

realizada em 30 de setembro, do mesmo ano, propõe-se, agora, a aprovação, pelos referidos Órgãos 

Autárquicos, do respetivo Relatório de Monitorização respeitante ao ano 2013, que junto se anexa.” ---- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório de 

Monitorização, respeitante ao ano 2013, referente ao Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, devendo o mesmo ser submetido à Assembleia 

Municipal, para efeitos de aprovação. ====================================== 

02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE                                                                                                       

093 - 210/207/000 – 620/999/000 - CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL – “ VIII Passeio 

T.T. “Serra de Leomil - Rota da Macieira”  - Pedido de apoio financeiro e logístico  = 

========== Oriundo do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 

02/DIR/DM, datado de 14 de março, último, solicitando apoio financeiro e logístico para a 

realização do evento referido em epígrafe, a realizar no dia 27 deste mês, 

designadamente a disponibilização de maquinaria para a preparação da pista de 

obstáculos, estruturas metálicas para afixação de lonas com a divulgação do evento, 

assim como alguma propaganda promocional do município, a distribuir juntamente com 

as lembranças aos participantes. ------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, ao referido Clube, um 

subsídio no montante de € 1.000,00 (mil euros), bem como prestar todo o apoio logístico 

solicitado, para a realização do referido evento. ===============================   

094 - 230/262/000 – PRESTAÇÃO DE CONTAS RESPEITANTE  AO ANO DE 2013 == 

========== Com vista a proceder a uma análise dos instrumentos de gestão 

financeira, nos termos e para efeitos do cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 54- 

A/99, de 22 de fevereiro de 1999, presente à reunião a Prestação de Contas, referente 

ao ano de 2013, organizada de acordo com a Resolução nº. 4/2001, de 18 de agosto, 

do Tribunal de Contas, que vem acompanhada do relatório de monitorização e 

acompanhamento do PAEL. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Da análise das referidas contas, verificou-se que o montante das receitas 

arrecadadas foi de € 12.894.522,79 (doze milhões oitocentos e noventa e quatro mil, 

quinhentos e vinte e dois euros e setenta e nove cêntimos), e o montante das despesas 

realizadas foi de € 13.086.583,46 (treze milhões e oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta 

e três euros e quarenta e seis cêntimos), sendo de realçar que havia transitado um saldo 

da Prestação de Contas, do ano de 2012, no valor de € 341.773,48 (trezentos e 

quarenta e um mil, setecentos e setenta e três euros e quarenta e oito cêntimos). --------- 

----- Relativamente às Operações de Tesouraria, verificou-se uma entrada de fundos no 

valor de € 101.897,27 (cento e um mil, oitocentos e noventa e sete euros e vinte e sete 

cêntimos), e uma saída de fundos no valor de € 677.567,23 (seiscentos e setenta e sete 

mil, quinhentos e sessenta e sete euros e vinte e três cêntimos). ------------------------------- 
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----- Na recompilação dos respetivos saldos, verificou-se que, relativamente ao 

orçamento, transitam os seguintes saldos para a Prestação de Contas do ano de 2014: - 

----- 1. Da conta da execução orçamental, transita o valor de € 161.152,53 (cento e 

sessenta e um mil, cento e cinquenta e dois euros e cinquenta e três cêntimos). ----------- 

----- 2. Relativamente às Operações de Tesouraria, transita o valor de € 113.336,99 

(cento e treze mil, trezentos e trinta e seis euros e noventa e nove cêntimos). -------------- 

----- No Relatório de Gestão, apresentado pelo Senhor Presidente da Câmara, é 

proposto que, de acordo com o disposto no ponto 2.7.3., do POCAL, o resultado líquido 

do exercício, no montante de € 924.583,23 (novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos 

e oitenta e três euros e vinte e três cêntimos), seja transferido para a classe 5, da 

seguinte forma: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- a) Reservas legais (conta 571) -  €  46.229,16; ------------------------------------------------- 

----- b) Resultados transitados (conta 59) - €  878.354,07. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Posto o assunto à discussão e votação, e tendo em conta as 

explicações constantes do Relatório de Gestão, a Câmara deliberou, por maioria, com o 

voto contra dos Vereadores da Coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA 

e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, com base na declaração de voto a 

seguir transcrita, APROVAR a prestação de contas respeitante ao ano de 2013, nos 

termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, 

devendo os respetivos documentos serem remetidos à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, tendo em conta o disposto na alínea l), do n.º 2, do artigo 25.º, do 
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mesmo diploma legal, acompanhados do relatório de monitorização e acompanhamento 

do PAEL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta constante do 

relatório de gestão, apresentada pelo Senhor Presidente, devendo a mesma ser 

remetida à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos do ponto 2.7.3.1., do 

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-

Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, no sentido do resultado líquido do exercício, no 

montante de € 924.583,23 (novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e três 

euros e vinte e três cêntimos), seja transferido para a classe 5, da seguinte forma: -------- 

----- a) Reservas legais (conta 571) - € 46.229,16 (quarenta e seis mil, duzentos e vinte 

e nove euros e dezasseis cêntimos); -------------------------------------------------------------------- 

----- b) Resultados transitados (conta 59) - € 878.354,07 (oitocentos e setenta e oito mil, 

trezentos e cinquenta e quatro euros e sete cêntimos). -------------------------------------------- 

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

PPD/PSD.CDS-PP -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA DO ANO DE 2013 ----- 

----- 1 - O Enquadramento legal ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O orçamento de Estado de 2012, Lei 64-B/2012, introduziu a obrigação de os municípios 

reduzirem os pagamentos em atraso com mais de 90 dias. Esta medida compreensível em municípios 

muito endividados, representou uma nova limitação à autonomia financeira do Município de Moimenta 

da Beira; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Com a entrada em vigor da Lei 8/2012, Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, a gestão 

orçamental e a gestão de tesouraria ganharam um papel fulcral nas autarquias locais. É neste contexto 
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que entrou em vigor o Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, que veio estabelecer os procedimentos 

necessários à aplicação daquela lei e à operacionalização da prestação de informação. ------------------- 

----- O artigo 7º. da Lei 8/2012, impõe o princípio fundamenta de que “A execução orçamental não 

pode conduzir, em qualquer momento, a um aumento dos pagamentos em atraso”. ---------------------- 

----- O Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) surgiu, entretanto, com vista a potenciar o 

cumprimento de objetivos claros de equilíbrio das finanças públicas, ao nível municipal, e revitalizar as 

economias locais e, desse modo, lançar as bases para uma recuperação financeira sustentada, perante 

as dificuldades de acesso ao crédito que atualmente se verifica. -------------------------------------------- 

----- A lei que regula este programa veio estabelecer um regime excecional e transitório de concessão 

de crédito aos municípios, permitindo a execução de um plano de ajustamento financeiro municipal para 

a concretização de um cenário de equilíbrio financeiro e para a regularização do pagamento de dívidas 

dos municípios vencidas há mais de 90 dias, com referência à data de 31 de março de 2012. ------------ 

----- 2 - O Impacto destas medidas no Município -------------------------------------------------------- 

----- Considerando a situação económica do Município de Moimenta da Beira e reconhecendo a 

importância dos desafios e obrigações com que diariamente se confronta, e a necessidade inequívoca de 

reequilibrar as finanças municipais, o Município não teve outra alternativa que não fosse a de aderir ao 

programa de apoio à economia local (PAEL), de modo a facilitar a regularização do pagamento de 

dívidas do município vencidas há mais de 90 dias, à data de 31 de março de 2012 – Programa I, com a 

contração de um empréstimo no montante aproximado de € 2.500.000,00; ------------------------------- 

----- Lembramos aqui, uma vez mais, o que dissemos aquando da aprovação desta linha de crédito pelo 

Estado, na declaração de voto que produzimos no respetivo ponto da ata da reunião da Câmara 

Municipal, designadamente no que concerne às novas e duras medidas, como contrapartida, que os 

Munícipes e as Empresas de Moimenta da Beira terão que suportar, face à obrigatoriedade de potenciar, 

ao máximo, as taxas dos impostos locais (IMI, IMT e Derrama), bem como as taxas da prestação de 

bens e serviços, a que acresce o facto de, do lado da despesa, o Município estar obrigado a uma prévia 

autorização, por parte da Tutela, para a realização de investimentos superiores a € 100.000,00 e, 

ainda, a autorização prévia para aprovação dos instrumentos de gestão financeira e respetivas revisões 
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orçamentais. Trata-se, portanto, de uma efetiva perda de autonomia na gestão e condução da atividade 

autárquica no Município de Moimenta da Beira. --------------------------------------------------- 

----- 3 - A análise à Prestação de Contas de 2013 fica marcada e condicionada por três 

aspetos fundamentais ocorridos em 2013: --------------------------------------------------------------- 

----- a) Recebimento de um empréstimo no valor de € 1.447.000,00; -------------------------------------- 

----- b) Recebimento dos fundos comunitários que comparticipam a obra da Construção do Centro 

Escolar de Moimenta da Beira no valor de € 1.103.000,00; -------------------------------------------------- 

----- c) Subida dos impostos diretos em € 484.706,62 - + 48,9%. ------------------------------------------ 

----- Assim ao analisarmos as GOP - Grandes Opções do Plano, e o PPI – Plano Plurianual de 

Investimentos, verificamos, a título de exemplo, que na Educação houve uma execução de € 

3.051.116,00, na Saúde € 934,00, na Ação Social € 122.000,00, Serviços Culturais e Recreativos € 

884,555,00, na Agricultura, Pecuária, Caça e Pesca € 13.117,00 e no Comércio e Turismo € 75.000,00. 

----- O PPI teve uma execução de € 3.343.775,00. Destes, € 1.900.047,00 foram pagos na obra de 

Construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira, e € 234.446,00, na obra do Complexo Desportivo 

de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Isto significa que do Plano Plurianual de Investimentos, depois de retirarmos € 454.286,00 pagos 

em Transferências de Capital, restam apenas € 754.996.00 para despesas de capital como sejam 

Construções Diversas, Habitações, Edifícios, Terrenos, etc. -------------------------------------------------- 

----- O investimento produtivo não contemplou, portanto, estes grandes grupos da classificação 

económica da despesa de capital. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Da leitura que fazemos aos documentos da prestação de contas, na ótica orçamental, por ser 

aquela que nos fornece os maiores detalhes, a divida atingiu, no final do ano de 2013, um valor que se 

situa em 11 milhões de euros, sem contabilizarmos, entre outros, os acréscimos de custos, bem como 

as dividas para os anos futuros, decorrentes da negociação já contratualizadas dos processos 

contenciosos com a Firma Jeremias de Macedo, quer através da cedência de créditos à Caixa de Crédito 

Agrícola Mutuo, quer através das transferências a efetivar para a Associação de Municípios do Vale do 

Távora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Tudo isto, sem contabilizarmos ainda, o desfecho do processo das águas de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, que agrava, de uma forma insustentável e efetiva, a já débil situação económica e financeira da 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira conferindo à divida um valor que, nesta data, apenas se 

conhece mas não se quantifica na prestação de contas em análise. ----------------------------------------- 

----- A amortização de empréstimos de médio e longo prazo foi do valor de € 1.132.533,00, o que 

provocou um abaixamento da dívida com empréstimos, sendo a dívida de médio e longo prazo no final 

do ano de 2013 de € 5.308.780,76. --------------------------------------------------------------------------- 

----- De registar o facto de ter sido recebido parte do empréstimo do PAEL, no montante de € 

1.447.492,31, já incluído no valor acima referenciado. ------------------------------------------------------- 

----- No entanto, a dívida atual de curto prazo contabilizada cifra-se já no valor de € 5.345.791,53 de 

euros, em 31 de dezembro de 2013. -------------------------------------------------------------------------- 

----- O grau de execução orçamental da receita foi, tal como previmos na apreciação do orçamento de 

2013, de 71,94 %. Estava prevista uma cobrança de € 17.925.000,00 cobraram-se € 12.894.522,79.  

----- Os impostos diretos subiram consideravelmente, € 484.706,62, cerca de mais 48,9% em relação 

ao ano de 2013. Os impostos diretos incluem o IMI, o IUC, o IMT e a Derrama. A receita cobrada em 

2012 foi de E 991.180,00 e em 2013 foi de € 1.475.887,61. Tínhamos essa consciência e, por isso, 

votamos contra a manutenção da taxa de IMI aprovada pela maioria da governação socialista. As 

famílias e as empresas do Município de Moimenta da Beira suportaram este aumento de cerca de 50% 

dos impostos diretos. Com os sacrifícios que tão evidentes são para todos nós. --------------------------- 

----- A Participação Comunitária prevista era de 2.781.077,00. O valor efetivamente recebido foi de 

€ 1.103.494,10, ou seja, 39% do valor previsto para o ano de 2013, proveniente na sua grande parte 

da comparticipação da obra de construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira. --------------------- 

----- O grau de execução orçamental da despesa foi de 73,01%. Estava prevista uma despesa de € 

17.925.000,00 e atingiu € 13.086.583,46. -------------------------------------------------------------------- 

----- As Transferências Correntes atingiram o montante de € 869.326,29. Deste valor € 565.155,91 são 

subsídios destinados a Instituições sem fins lucrativos e € 204.170,38 foram as verbas distribuídas 

pelas Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 4 – Analise financeira objetiva e simplificada ------------------------------------------------------ 

----- Feita esta análise aos instrumentos de gestão financeira da Câmara Municipal de Moimenta da 

Beira, e verificando o comportamento da estrutura da receita e da despesa, há ilações que podemos 

tirar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A receita corrente cobrada ascende a € 8.535.236,50. ------------------------------------------------- 

----- As despesas obrigatórias resultantes dos encargos de funcionamento (pessoal e aquisição de bens 

e serviços) pesam, anualmente, € 6.233.000,00; ------------------------------------------------------------ 

----- A amortização de empréstimos de médio e longo prazo, despesa obrigatória, custou € 

1.132.533,00; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Donde, resta utilizar a verba remanescente - receita própria - para todas as despesas que Câmara 

Municipal pretenda efetuar e que, no caso vertente, ascendem a € 1.169.703,50; ------------------------ 

----- Acontece que, no ano de 2013, as transferências/subsídios pesaram no orçamento municipal € 

1.323.613,08, idêntico ao valor do ano anterior. ------------------------------------------------------------- 

----- Isto significa que se à receita corrente subtrairmos as despesas consideradas obrigatórias e as 

transferências/subsídios atribuídos a Câmara Municipal de Moimenta da Beira obtém uma situação 

deficitária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Então, e que fazer com as despesas de capital e o “investimento”, também financiado pela Câmara 

Municipal? Resta apenas a receita proveniente do Fundo de Equilíbrio Financeiro de capital, depois de 

subtraído da situação deficitária. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- E o passivo? Como se vai liquidar o passivo? ------------------------------------------------------------ 

----- Continua a ser este o retrato da situação económica e financeira do Município de Moimenta da 

Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 5 - Porque votamos contra ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O Investimento não é visível, ou é praticamente inexistente, limitando-se, apenas, aos projetos 

financiados que já vinham de trás – A construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira é uma obra 

irrepetível com um financiamento que rondou os 85%. ------------------------------------------------------ 

----- A divida mantém-se bem acima dos 11 milhões de euros. As prestações de contas futuras 
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encarregar-se-ão de mostrar o que já é conhecido, mas ainda não se encontra refletido nos atuais 

documentos, como acima referimos. --------------------------------------------------------------------------- 

----- O que nos deve preocupar, em todo o caso, são os valores aqui plasmados que retratam as 

dificuldades de natureza financeira, efetiva e real, com que o Município de Moimenta da Beira 

atualmente se debate. Em termos da estrutura operacional (e dos resultados obtidos) tanto no que se 

refere às receitas como no que diz respeito às despesas, a maioria deste executivo não se mostrou 

assertiva, ficando aquém do necessário para o seu equilíbrio sustentado. Particularmente no que se 

refere à redução da despesa ela tem de ir muito mais longe, porque se não for assim estamos 

convencidos que o Município de Moimenta da Beira não vai ter sustentabilidade financeira que permita a 

sua sobrevivência já no curto prazo, face à divida existente e às excessivas exigências que o PAEL nos 

coloca, como acima fizemos alusão. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Por isso, mantendo a mesma coerência com que sempre analisamos a situação, é que ao longo 

destes anos sempre alertamos para a encruzilhada em que os gestores do Município de Moimenta da 

Beira continuam retidos. É que o investimento por todo o Município é uma miragem e os encargos de 

uma pesada dívida subsistem. Estes são os factos, esta é a realidade. A estratégia dos atuais gestores 

continua a falhar volvidos que são 4 anos e uma execução financeira que rondou os 45 milhões de 

euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O argumento dos governantes do PS de se limitarem a fazer apenas uma gestão corrente e 

animar da forma possível a economia local, para controlar a divida existente, não é defensável em 

médio prazo. Sem investimento não há crescimento nem desenvolvimento económico e, 

consequentemente, continuaremos a assistir à desertificação e ao desemprego no Município de 

Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Com estes ou com outros números a nossa análise continua a ser a mesma, porque os problemas 

estruturais do funcionamento das finanças municipais são por demais evidentes e conhecidos e os sinais 

de recuperação, sem investimento em todas as Freguesias, são muito tênues, não obstante se 

reconheça algum esforço nesse sentido. Faltam medidas estruturantes e de mudança do paradigma em 

que assenta a tradicional atividade autárquica vigente. ----------------------------------------------------- 
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----- O que acabamos de dizer fica confirmado com o conhecimento recente de que no final do ano de 

2013 o prazo médio de pagamento de faturas do Município de Moimenta da Beira se situa em 340 dias. 

É já do domínio público o lugar que ocupamos no “ranking” dos piores Municípios a nível Nacional. ------ 

----- Mas mais grave é o facto de o nosso Município não cumprir a lei dos compromissos aprovada pela 

Assembleia da República. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A este propósito, segundo dados recentes referentes ao mês de fevereiro de 2014, publicados pela 

DGAL, o Município integra um grupo de duas dezenas de Municípios a nível Nacional que não cumpre a 

referida Lei. Ou seja, assume encargos aumentando a dívida para os quais não dispõe de liquidez 

financeira. Isto é muito grave e disso nos queremos demarcar claramente não alimentando a gestão 

financeira que nos leva para esse caminho. ------------------------------------------------------------------- 

----- Por tudo isto, o nosso voto contra é de natureza política, ou seja, fundamentalmente, porque estes 

documentos traduzem uma prática e uma gestão com a qual nós sempre nos manifestamos em 

desacordo, como é consabido.” =============================================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

095 - 110/195/003 – 340/395/000 – ASSOCIAÇÃO DE MUN ICÍPIOS DO VALE DO 

DOURO SUL – Revisão dos Planos Municipais de Emergê ncia de Proteção Civil e 

respetiva cartografia de risco – Transferência de v erba ====================== 

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

ofício n.º 80/2014, datado de 27 de janeiro, último, informando que está em execução a 

candidatura referente à revisão do plano em epígrafe, no âmbito do projeto ProCIV 

Douro, pelo que remetem os custos inerentes a cada Município. -------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 
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2.342,21 (dois mil, trezentos e quarenta e dois euros e vinte e um cêntimos), para os 

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

096 – 130/151/700 – TRAVEL GATE – Quiosque sito na Praceta Comandante 

Requeijo, Vila de Moimenta da Beira – Pedido de res cisão de contrato de 

arrendamento  ======================================================= 

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

21 de junho de 2013, exarada a folhas 271, ponto 235, do livro de atas 146, em que foi 

deliberado proceder à adjudicação do arrendamento do estabelecimento referenciado 

em epígrafe, à empresa TRAVEL GATE, LDA, pelo valor de € 100,00 (cem euros), pelo 

período de um ano, presente à reunião e-mail, da mesma empresa, datado de 14 do 

corrente mês, solicitando a rescisão do respetivo contrato de arrendamento, uma vez 

que a conjuntura desfavorável atual impossibilitou a rentabilidade do mesmo. ------------- 

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo elaborou, em 15 do 

corrente mês, o seguinte Parecer: ------------------------------------------------------------------------ 

----- 1. Nos termos da cláusula 7.ª do contrato de arrendamento celebrado em 23.07.2013, após 6 

meses de duração efetiva do contrato, o 2.º Outorgante pode denunciá-lo a todo o tempo, mediante 

comunicação escrita ao 1.º Outorgante, com uma antecedência mínima não inferior a 60 dias do termo 

do contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Ora, atendendo à data de celebração do referido contrato, a pretensão do aqui arrendatário só 

poderá operar efeitos a partir de 23 de maio de 2014.” ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de rescisão do 

referido contrato de arrendamento, com efeitos a partir do dia 23 do mês de maio, 
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devendo o arrendatário devolver as chaves das respetivas instalações. ----------------------- 

02.02.04. TESOURARIA 

097 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 17, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 598.119,80 

(quinhentos e noventa e oito mil, cento e dezanove euros e oitenta cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  531.113,19 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €    67.006,61 

                       TOTAL: …………………………...€  598.119,80 

 02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

098 - 310/301/125 - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVE RSAS ESTRADAS E 

CAMINHOS MUNICIPAIS - TROÇO DA ESTRADA EN 329 (DESC LASSIFICADA) NO 

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA - Auto de vistoria  ====================== 

===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP017/DPOUA/2014, 

datada de 1 do corrente mês, que acompanha o auto de vistoria da obra referida em 

epígrafe, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 
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integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador das Obras Municipais, foi contactada a Firma 

adjudicatária para ser marcada uma data para realização da vistoria solicitada. --------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa, para efeitos de aprovação 

pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: ------------------------------------------------------------ 

----- - A Obra em causa não foi objeto de prestação de caução pelo que não será levado a efeito 

qualquer libertação parcial de mesma dada a sua inexistência; ---------------------------------------------- 

----- - Foram detetadas as anomalias expressas no Auto de Vistoria.” ------------------------------------- 

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

a firma adjudicatária para proceder às reparações referidas no auto de vistoria. ======= 

099 - 310/301/226 - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVE RSAS ESTRADAS E 

CAMINHOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNIC IPAL 1193 ENTRE 

O ALTO DE FORNOS E O LUGAR DE FORNOS - Auto de vist oria - Libertação 

parcial de caução  ==================================================== 

===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP018/DPOUA/2014, 

datada de 1 do corrente mês, que acompanha o auto de vistoria da obra referida em 

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

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador das Obras Municipais, foi contactada a Firma 

adjudicatária para ser marcada uma data para realização da vistoria solicitada. --------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 

de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: ---------------------------------- 
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----- - É necessário levar a efeito uma intervenção ao nível de trabalhos de conservação, 

nomeadamente de limpeza de lixos existentes nas valetas que impedem o normal escoamento das 

águas.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a libertação parcial da 

caução, nos termos e condições exaradas na informação técnica. ================= 

100 - 310/302/187 - REPARAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E PAVIM ENTAÇÃO DE VIAS 

MUNICIPAIS - VIAS MUNICIPAIS II – Mapa de conta fin al ===================== 

===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP016/DPOUA/2014, 

datada de 31 de março, último, que acompanha o mapa de conta final da obra referida 

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

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Em cumprimento dos Artigos nº(s) 399 , 400 e 401 , do Decreto-Lei nº 18/2008 de 20 de janeiro 

, anexa-se o respetivo Mapa de Conta Final para os devidos efeitos legais. ------------------------------- 

----- A presente Informação apenas agora é apresentada pois só recentemente o representante da 

firma adjudicatária veio assinar o respetivo Mapa, apesar de ter conhecimento do mesmo.” ------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra, 

nos termos da informação técnica. ========================================= 

“OBRAS PARTICULARES” 

101 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento  ========================= 

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

reunião realizada em 24 de março, último, exarada a folhas 85, ponto 071, deste livro de 
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atas, a seguir se identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PROJETO DE 

ARQUITETURA INDEFERIDO”, “ALTERAÇÃO DE USO DEFERIDA”, “PROJETO DE 

ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO” e “PROJETO DE ESPECIALIDADES 

DEFERIDO” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências 

estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 25 de outubro de 2013, 

foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- ARMINDA MARIA DOS SANTOS CALHAU, para construção de um muro de 

vedação com 16m, que pretende levar a efeito no Largo da Tulha, Freguesia de Alvite, a 

que se refere o Proc.º n.º 24.14. --------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA INDEFERIDO:  =============================== 

----- HERMINIA TEIXEIRA DA FONSECA, para alteração / legalização de uma 

habitação, sita no lugar denominado Barroca ou Curral, na localidade de Arcas, 

Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 576.94. ------------------------------------------- 

ALTERAÇÃO DE USO DEFERIDA:  ======================================= 

----- EDUARDO JOSÉ PEREIRA ROCHA, para alteração do uso do rés do chão de um 

edifício, sito na Av. 5 de Outubro, Freguesia de Leomil, para comércio e prestação de 

serviços, a que se refere o Proc.º n.º 135.90. ---------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ================ 

----- FERNANDO AMADO DE FRIAS CORREIA, para ampliação de uma habitação 
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unifamiliar, sita no lugar denominado Fragusto, Freguesia de Caria, a que se refere o 

Proc.º n.º 14.14. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- 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. ============================= 

102 – 360/338/427.03 – OBRAS PARTICULARES – Projeto s de especialidades –  

Legalização de um aviário  ============================================== 

========== No seguimento do despacho do Chefe da DPOUA, em que decidiu solicitar 

os elementos em falta, nos projetos de especialidades de um aviário, pertencente ao 

Senhor ALBERTINO DA SILVA CORREIA, sito no lugar denominado Corgo do Jorge, 

Freguesia de Alvite, presente à reunião o respetivo processo acompanhado da resposta, 

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

em que, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da pretensão. ---------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 72-

SV/DPOUA/14, de 10 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável à pretensão desde que, a Câmara considere o pedido do requerente, 

permitindo a emissão de licença de construção, e que seja entregue o referido 

documento em falta até ao ato do levantamento da licença de utilização. -------------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de 

especialidades e emitir o respetivo alvará de licença de construção, devendo o 

requerente apresentar a licença de exploração pecuária até ao ato de emissão da 

autorização de utilização. =============================================== 

103 – 360/338/2.13 – OBRAS PARTICULARES – Projetos de especialidades –  

Construção de uma habitação unifamiliar  ================================= 

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

reunião realizada em 13 de janeiro, último, exarada a folhas 11, ponto 08, deste livro de 

atas, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de construção de uma habitação 

unifamiliar, que o Senhor JOÃO CARLOS FIGUEIREDO DA SILVA pretende levar a 

efeito no lugar denominado Fontainhas, Freguesia de Alvite, dar provimento ao recurso e 

aprovar o projeto de arquitetura, presente à reunião o referido processo acompanhado 

dos respetivos projetos de especialidades, em que, pelos motivos ali descritos requer o 

deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 75-

SV/DPOUA/14, de 11 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de 

especialidades e emitir o respetivo alvará de licença de construção. =============== 

104 – 360/338/23.14 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura –  
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Construção de um armazém para frio  ===================================== 

========== Oriundo da Firma INSERCOLD, LDA, presente à reunião o projeto de 

arquitetura para construção de um armazém destinado a frio, que pretende levar a efeito 

no lugar denominado Alto da Portela, freguesia de Leomil. ---------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 74-

SV/DPOUA/14, de 11 do corrente mês, dando conta que, desde que a Câmara 

considere que o prédio a intervir possui a área total de 13.958,20m2, e o mesmo venha 

a ser verificado através da entrega de Certidão emitida pela Conservatória do Registo 

Predial devidamente retificada, não vê inconveniente ao presente projeto de arquitetura.  

DELIBERAÇÃO : Dado que a Câmara reconhece a construção deste equipamento como 

de interesse municipal, e uma vez que com a área dos artigos matriciais apresentados 

são cumpridas todas as formalidades necessárias para o licenciamento da construção, 

designadamente o cumprimento dos índices de ocupação, a mesma deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura. -------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o requerente que, até ao 

ato de levantamento do alvará da licença de construção, deverá apresentar a Certidão 

do Registo Predial, em seu nome, do artigo matricial onde vai implantar a construção. == 

105 – 360/991/16.14 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo da Senhora MARIA ALCINA DE JESUS ANDRADE, presente à 
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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 66-SV/DPOUA 

/14, datada de 09 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” 

106 – 710/714/100 – EDUCAÇÃO – DIREÇÃO-GERAL DOS ES TABELECIMENTOS 

ESCOLARES – Reordenamento da rede escolar do Concel ho de Moimenta da Beira  

========== Oriundo da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, presente à 

reunião um ofício, com a referência S/3905/2014, datado de 28 de março, último, 

acompanhado da ata da reunião sobre o reordenamento da rede do 1.º CEB e EPE 

realizada em 03 do corrente mês, que nesta ata se consideram integralmente transcritos 

e dela ficam a fazer parte integrante, através do qual dá conhecimento das escolas que 

serão encerradas e passarão a integrar o Centro Escolar de Moimenta da Beira, no ano 
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letivo 2014/2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente fez uma abordagem a este assunto, afirmando 

que, relativamente aos indicadores do ano letivo em curso, não se prevê, para o ano 

letivo 2014/2015, nenhuma alteração significativa ao número de alunos e às condições 

de funcionamento dos estabelecimentos escolares, antes pelo contrário, afigura-se a 

manutenção de semelhante número de alunos e as mesmas condições inerentes ao 

bom funcionamento das escolas, que proporcionam não só efetiva igualdade no acesso 

a espaços educativos, mas também asseguram os superiores interesses das 

crianças/alunos. Nesta conformidade, é seu entendimento não existirem razões que 

possam fundamentar o encerramento de todas as escolas de ensino básico e jardins de 

infância, tendo referido que o funcionamento da Centro Escolar de Moimenta da Beira, 

alegado como justificando o encerramento dos restantes estabelecimentos escolares, já 

se encontrava em pleno funcionamento no último ano letivo, não tendo provocado, como 

não tinha que ter, o encerramento de qualquer outro estabelecimento. Mais informou não 

existir qualquer acordo entre a autarquia e MEC, no âmbito da construção do Centro 

Escolar de Moimenta da Beira, pelo qual o município se comprometa a encerrar todos os 

estabelecimentos escolares. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após profunda discussão do assunto em causa, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, informar que não concorda com o conteúdo da proposta remetida pela 

entidade supra mencionada, devendo ser mantidos em funcionamento todos os 

estabelecimentos de ensino, nomeadamente as escolas do ensino básico e jardins de 
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infância, pelas seguintes razões: -------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. A decisão comunicada nunca poderia cumprir-se, desde logo porque o Centro 

Escolar de Moimenta da Beira não teria condições para acolher todos os alunos, como 

se constata, além de que algumas das escolas propostas para encerramento têm uma 

população escolar superior ao número mínimo de alunos consignado na Resolução do 

Conselho de Ministros nº 44/2010, de 14 de junho; -------------------------------------------------- 

----- 2. Mantendo-se para o ano letivo 2014/2015 todas as premissas e pressupostos que 

fundamentaram a decisão da DGEstE de não encerramento de escolas no ano letivo em 

curso, não poderia a Câmara Municipal deixar de reiterar a posição assumida 

anteriormente, uma vez que reconhece tratar-se de um modelo que permite uma 

adequada gestão racional de meios humanos, materiais e financeiros; ------------------------ 

----- 3. Além do mais, a referida decisão, ao prever o encerramento de oito das nove 

Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, que se encontram em funcionamento no 

presente ano letivo, poria em causa uma situação de ordenamento da rede bastante 

satisfatória, sobretudo se tivermos em conta, também, o número de crianças que 

frequentam o Ensino Pré-Escolar, nas mesmas localidades; -------------------------------------- 

----- 4. Do ponto de vista pedagógico, uma decisão desta natureza implicaria a 

massificação do sistema de ensino, num nível onde o acompanhamento e o apoio 

educativo individualizado são essenciais, pelo que a aprendizagem dos alunos sairia 

claramente prejudicada, não sendo possível garantir o tão desejado sucesso escolar, 

nem combater adequadamente o abandono escolar. Do ponto de vista socioeducativo, 
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também não se vislumbram ganhos significativos, pois o afastamento dos alunos das 

suas localidades prejudicaria o seu relacionamento com as famílias e com a sua 

comunidade de origem, acentuando a desertificação, o isolamento e a depressão dos 

meios rurais. Esta decisão contrariaria decisivamente a preocupação do próprio Estado 

quanto à promoção da natalidade, bem como da Autarquia e dos Agentes Locais, que 

estão empenhados em promover o desenvolvimento harmonioso e equilibrado de todo o 

seu território, de forma a inverterem esta tendência; ------------------------------------------------- 

----- 5. Apesar de tudo, considerando a existência de algumas Escolas Básicas do 

Primeiro Ciclo com um número de alunos inferior a 21, e a ter de se cumprir a Resolução 

do Conselho de Ministros mencionada, não deve o respetivo encerramento implicar a 

sua integração imediata no Centro Escolar de Moimenta da Beira; Pelo contrário, devem 

ser envidados todos os esforços no sentido de se procurarem outras soluções locais que 

permitam manter em funcionamento alguns dos Estabelecimentos de Ensino, nessas 

zonas mais deprimidas do território municipal, para que continuem a manter-se vivas 

algumas dinâmicas sociais, culturais e económicas e a cumprirem-se os já referidos 

interesses dos alunos; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 6. No caso específico da Escola Básica do Primeiro Ciclo de S. Martinho, que acolhe 

alunos de várias freguesias, situada a grande distância da sede de concelho e de 

qualquer outra Escola Básica do Primeiro Ciclo, na fronteira com o concelho de Vila 

Nova de Paiva e muito mais próximo deste, a decisão de encerramento provocaria uma 

fuga inevitável daqueles alunos para o concelho vizinho, desenraizando-os da sua 
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comunidade local e das condições que lhes são proporcionadas por um conjunto de 

Instituições parceiras, que muito contribuem para melhorar o sucesso escolar daqueles 

alunos e também para criar barreiras ao abandono escolar precoce, devendo, por isso 

mesmo, esta Escola ser objeto de uma especial ponderação. ==================== 

107 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

2013/2014 =========================================================== 

========== Presentes à reunião dois pedidos, um de reposicionamento no escalão “A” 

de auxílios económicos, de uma aluna residente no concelho, que frequenta a EB1 de 

Moimenta da Beira, e outro de atribuição de auxílios económicos, de uma aluna 

residente no concelho, que frequenta o pré-escolar, para o ano letivo em curso. ------------ 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a Informação n.º 08.RIC/UODSCE/2014, 

datada de 03 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, deixa à consideração 

superior a decisão sobre os referidos pedidos. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir os referidos pedidos de 

reposicionamento no escalão “A” e de reavaliação da comparticipação mensal do pré-

escolar, nos termos propostos na referida informação técnica. ==================== 

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 
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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 

13H00. ============================================================= 
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