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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOZE DE ABRIL  DO ANO DE DOIS 

MIL E TREZE ======================================================== 

ATA N.º 08/13 

========== Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, 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 02 de 

novembro de 2009, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os outros na de 

Vereadores para realizarem a presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por 

deliberação tomada na reunião ordinária, realizada no dia 04 de novembro de 2009, 

exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de atas 139, cuja ordem do dia havia sido 

previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no nº 3, do 

art.º 87º., da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. =============================== 

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

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA  ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artº. 64º., 

conjugado com o nº. 2, do artº. 78º., ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, a 

Câmara tomou conhecimento do pedido de JUSTIFICAÇÃO de falta a esta reunião, 

apresentado pelo Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, deferido por Despacho do 

Senhor Presidente, nos termos da competência delegada pela Câmara Municipal, em 

reunião realizada em 13 de outubro de 2009. ================================= 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  

01.05.  GABINETE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL  

154 – 380/374/000 – QUEIXAS OU DENÚNCIAS – Habitaçã o degradada sita no 

Bairro da Noruega, em Moimenta da Beira  ================================= 

========== Oriunda do Senhor LUCIANO ROXO BERNARDO, morador no Bairro da 

Noruega, n.º 3, em Moimenta da Beira, presente à reunião uma queixa, datada 18 de 

fevereiro, último, a dar conta de uma situação de insalubridade na moradia n.º 2, sita no 

mesmo Bairro, propriedade desta Câmara Municipal. -----------------------------------------------

----- O processo vem acompanhado do Auto de Vistoria, elaborado pelo Centro de 

Saúde de Moimenta da Beira, realizado em 02 de março, último, que nesta ata se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual, a 

referida moradia encontra-se em situação com risco para a saúde pública, pelo que se 

afigura de toda a conveniência a execução de obras, de forma a obstar os 

inconvenientes apresentados. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- De igual forma, o processo traz informação da Vereadora, em regime de tempo 



 F lF lF lF l.173 
____________ 

 

____________ 

2013.04.12 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 64 64 64 6     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL     

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   
 
inteiro, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, datada de 09 do corrente mês, que 

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

faz a descrição dos procedimentos administrativos inerentes ao referido processo. --------  

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, diligenciar os procedimentos 

legais tendentes a tomar plena posse do referido imóvel, sito no Bairro da Noruega, 

nesta Vila, do qual é ainda proprietária, com o objectivo de proceder à sua reabilitação e 

posterior colocação no mercado de habitação social. =========================== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

155 – 120/131/107 – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCA L DE VISEU – Processo 

Disciplinar  ========================================================== 

========== Oriunda do Engenheiro Civil, João Pinto Cardoso, presente à reunião uma 

comunicação, datada de 3 do corrente mês, registada sob o nº. 1809, dando conta que o 

processo disciplinar que lhe foi instaurado por esta Câmara Municipal foi anulado, por 

acórdão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, em 19 de fevereiro, último, 

informando que se encontra disponível para regressar ao serviço. ------------------------------ 

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

o referido técnico que foi interposto recurso pela Câmara Municipal, relativamente à 

decisão proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, pelo que aguarda os 

ulteriores desenvolvimentos deste processo. ================================= 
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02.01.05. GABINETE JURIDICO E DE CONTENCIOSO  

156 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO Nº.  4/2013 ========== 

========== Oriunda do Serviço de Contra-ordenações, presente à reunião a 

informação n.º 14/2013, datada de 08 do corrente mês, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela faz parte integrante, na qual comunica que foi instaurado 

um processo de contraordenação pela realização de ações de mobilização de solos, no 

prédio sito no lugar de Lameiro de Cima, Freguesia de Ariz, com vista à plantação de 

eucaliptos, sem a necessária licença passada pela Câmara Municipal, tendo o arguido 

posteriormente procedido ao seu licenciamento através da licença n.º 18/2013. ------------ 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que o arguido mostrou boa fé e licenciou a mobilização 

de solos no local referido no auto de notícia, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no artigo 51.º, do Decreto-Lei n.º 

433/82, de 27 de outubro, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 

de setembro, bem como as respetivas custas, destinadas ao reembolso das despesas 

administrativas havidas com a instauração do processo, em cumprimento da deliberação 

tomada em reunião ordinária, realizada em 21 de dezembro de 2012, exarada a folhas 

308, ponto 250, do livro de atas 145. =======================================                          

2 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

157 - 230/260/000 – ORÇAMENTOS, REVISÕES E ALTERAÇÕ ES ORÇAMENTAIS – 

1ª. Revisão Orçamental – Aprovação  ===================================== 
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========== O Senhor Presidente solicitou ao Executivo Camarário que nesta reunião 

fosse analisado o conteúdo da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, 

nº. 01/MCRM/2013, datada de 08 do corrente mês, a seguir transcrita, onde, pelas 

razões ali descritas, se propõe a aprovação da 1ª. Revisão Orçamental: --------------------- 

----- “Prende-se esta informação com a necessidade dos serviços financeiros deste Município 

procederem à elaboração de uma revisão orçamental, de modo a contemplar a classificação orçamental 

15 – Reposições não abatidas nos pagamentos. -------------------------------------------------------------- 

----- De acordo com o estabelecido no ponto 8.3.1.4. do POCAL, a abertura de novas rubricas 

orçamentais dá sempre lugar a Revisão Orçamental. -------------------------------------------------------- 

----- A este propósito, refere o grupo de trabalho SATAPOCAL: “…, importa ter em conta que: - 

Aquando da elaboração da proposta de orçamento, não devem ser previstas as desagregações dos 

capítulos 15. Reposições não abatidas nos pagamentos” … “Excecionalmente, o capítulo 15. Reposição 

não abatida nos pagamentos pode ser previsto, caso à data de elaboração do orçamento for conhecida 

causa justificativa da sua abertura, situação da qual deve ser apresentada a devida prova em anexo 

àquele documento.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Deste modo, sugere-se, que o valor a contemplar nesta rubrica seja de € 500,00 (quinhentos 

euros), tendo como contrapartida a rubrica 10030701 – “FEDER - FUNDO EUROPEU DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL – QREN”.” ------------------------------------------------------------------- 

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

1ª. Revisão Orçamental, devendo a mesma ser remetida à Assembleia Municipal para 

aprovação, nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do n.º 2, do artigo 64.º, 

conjugado com o disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro. ====================================================  

158 – 210/207/000 – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS  DE MOIMENTA DA 
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BEIRA – PARLAMENTO EUROPEU DOS JOVENS – Pedido de s ubsídio  ========= 

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

15 de fevereiro, último, exarada a folhas 80, ponto 082, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar informação mais pormenorizada sobre o pedido de apoio financeiro, 

nomeadamente quanto ao número de alunos e ao valor necessário por aluno, presente 

à reunião um ofício do Agrupamento de Escolas, nº. 204, datado de 22 de março, último, 

informando que o Parlamento Europeu financiou a viagem para 24 alunos e 2 

professores e que a viagem e estadia, por aluno, fica num total de € 450,00 

(quatrocentos e cinquenta euros), pelo que vem solicitar uma comparticipação no valor 

de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). -----------------------------------------------------------------  

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

Agrupamento, no valor de € 1.000,00 (mil euros), para os fins propostos. ============ 

159 - 230/262/000 – PRESTAÇÃO DE CONTAS RESPEITANTE  AO ANO DE 2012 == 

========== 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 2012, organizada de acordo com a Resolução nº. 4/2001, de 18 de Agosto, 

do Tribunal de Contas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arrecadadas foi de € 11.090.828,47 (onze milhões e noventa mil, oitocentos e vinte e 

oito euros e quarenta e sete cêntimos), e o montante das despesas realizadas foi de € 
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10.954.300,81 (dez milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos euros e 

oitenta e um cêntimos), sendo de realçar que havia transitado um saldo da Prestação de 

Contas, do ano de 2011, no valor de € 218.070,16 (duzentos e dezoito mil, setenta euros 

e dezasseis cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

valor de € 541.799,96 (quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e nove 

euros e noventa e seis cêntimos), e uma saída de fundos no valor de € 554.624,30 

(quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro euros e trinta 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na recompilação dos respectivos saldos, verificou-se que, relativamente ao 

orçamento, transitam os seguintes saldos para a Prestação de Contas do ano de 2013: - 

----- 1. Da conta da execução orçamental, transita o valor de € 239.876,21 (duzentos e 

trinta e nove mil, oitocentos e setenta e seis euros e vinte e um cêntimos). ------------------ 

----- 2. Relativamente às Operações de Tesouraria, transita o valor de € 101.897,27 

(cento e um mil, oitocentos e noventa e sete euros e vinte e sete 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 € 435.254,67 (quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e 

cinquenta e quatro euros e sessenta e sete cêntimos), seja transferido para a conta 59 – 

RESULTADOS TRANSITADOS – da seguinte forma: ---------------------------------------------- 

----- a) Reservas legais (conta 571) - € 21.762,73; --------------------------------------------------- 
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----- b) Reforço do património (conta 51) - € 413.491,94. ------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente da Câmara, à semelhança do que vem sendo 

habitual, fez uma apresentação sucinta do documento, dando à Câmara a sua visão 

sobre o exercício de 2012, nos seguintes termos: --------------------------------------------------- 

----- “O exercício de 2012 foi de grande exigência para o país. Teremos certamente algumas 

responsabilidades internas, mas não há dúvida que a crise financeira internacional agravou muito, e 

abruptamente, a situação nacional. Para o Município de Moimenta da Beira, O ano 2012, na senda das 

dificuldades crescentes após 2009, tornou-se ainda mais difícil do que os anteriores, por via dos 

diversos impactos conhecidos, quer nas receitas, quer desaconselhando o aumento de receitas que 

colocassem ainda mais em causa a vida das pessoas, das famílias e das empresas, designadamente no 

que respeita ao preço do fornecimento de água, águas residuais, resíduos e outros serviços, apesar do 

impacto do forte acréscimo no preço de aquisição desses mesmos bens e serviços. ----------------------- 

----- A exigência dos tempos que vivemos obrigou à implementação de diversas medidas de gestão e 

contenção, limitando a aquisição de alguns bens e serviços, contendo ainda mais os custos com 

pessoal, no que respeita, por exemplo a horas extraordinárias, ao mesmo tempo que limitamos, muito 

mais do que gostaríamos, os apoios financeiros às Juntas de Freguesia e a outras Instituições 

relevantes, sempre tentando, apesar de tudo, evitar provocar constrangimentos significativos na 

respetiva actividade. Ao mesmo tempo que se manteve um significativo nível de investimento, um 

pouco por todo o concelho e concentrando muitos dos meios financeiros disponíveis em duas grandes 

obras - complexo desportivo – o 1.º relvado, e áreas adjacentes e Centro Escolar de Moimenta da 

Beira, que dadas as suas características estarão, diretamente, ao serviço de todo o concelho. ----------- 

----- Ao mesmo tempo, foi com grande dificuldade que se manteve a gestão de todos os 

constrangimentos financeiros e litigiosos da autarquia, conseguindo, apesar de tudo, o cumprimento 

rigoroso do serviço de dívida às instituições de crédito tendo amortizado mais 1.218.934,67 €. Há 

muitos anos que o passivo bancário do município não baixava a barreira dos 5 milhões de euros, sendo 

agora inferior, pela primeira vez desde 2007. Ao mesmo tempo que o passivo de curto – prazo diminui, 
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o passivo total do município reduziu face ao ano 2011 cerca de 1.200.000,00 euros e 

comparativamente com o ano 2009, o passivo total do município reduziu cerca de 2.500.000,00 euros.   

----- Em termos de empréstimos bancários, entre 2002 e 2009 houve um aumento anual médio de € 

619.000,00, tendo entre 2010 e 2012, período da nossa responsabilidade, existido uma diminuição 

média anual de € 1.310.000,00, significando isto que a diferença média anual, de empréstimos 

bancários se situa em € 1.929.000,00. Entre 2006 e 2009, inclusive – 4 anos anteriores ao presente 

mandato autárquico – os empréstimos bancários aumentaram € 3.687.259,00, tendo nos últimos três 

anos – correspondentes ao presente mandato autárquico – diminuído € 3.930.518,00. Isto significa 

uma diferença, para este período de tempo, de € 7.617.777,00 (sete milhões seiscentos e dezassete 

mil setecentos e setenta e sete euros). ----------------------------------------------------------------------- 

----- A taxa de execução do orçamento melhorou em relação aos anos anteriores, situando-se já a um 

nível superior à média nacional, tendo as despesas de investimento subido significativamente. Para 

este resultado contribuiu decisivamente o facto de 2012 ter sido o ano de maior arrecadação de fundos 

comunitários de sempre, no município de Moimenta da Beira, com um valor superior a € 1.600.000,00 

(um milhão e seiscentos mil euros). --------------------------------------------------------------------------- 

----- Os resultados obtidos são fruto de uma colaboração exigente entre todos os parceiros, pessoas e 

organizações, públicas e privadas, por cujo trabalho árduo e consistente a Câmara Municipal manifesta 

o maior apreço e pretende registar um forte agradecimento.” ---------------------------------------------- 

----- Após a explanação feita pelo Senhor Presidente, foi dada a palavra aos Senhores 

Vereadores, tendo-se seguido uma significativa troca de argumentos, baseada na 

abordagem e perspectiva que cada membro do executivo tem sobre a matéria em 

causa, e que justifica a apreciação e votação que se segue. ------------------------------------- 

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 
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e JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, com base na declaração de voto a seguir 

transcrita, APROVAR a prestação de contas respeitante ao ano de 2012, nos termos da 

alínea e), do artigo 64.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, devendo os respectivos documentos serem remetidos à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, tendo em conta o disposto na alínea c), 

do n.º 2, do artigo 53.º, dos referidos diplomas legais. ---------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado concordar com a proposta constante do relatório de gestão, 

apresentada pelo Senhor Presidente, no sentido do resultado líquido do exercício, no 

montante de € 435.254,67 (quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e 

quatro euros e sessenta e sete cêntimos), ser transferido para a conta 59 – 

RESULTADOS TRANSITADOS, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIG AÇÃO PSD/PP -------- 

----- “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. È neste contexto 

que entrou em vigor o Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, que veio estabelecer os procedimentos 
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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) surge, 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 execional 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, cujo 

processo de empréstimo, no montante aproximado de € 2.500.000,00, corre os seus termos no Tribunal 

de Contas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lembramos, aqui, 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 orçamentais. Trata-
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se, portanto, de uma perda de autonomia financeira. -------------------------------------------------------- 

----- 3 – Análise à Prestação de Contas de 2012 -------------------------------------------------------------- 

----- Ao analisarmos as GOP - Grandes Opções do Plano, e o PPI – Plano Plurianual de Investimentos, 

verificamos, a titulo de exemplo, que na Educação houve uma execução de €1.853.274,00, na Saúde € 

124,00, na Acção Social € 58.022,00,  na Cultura €195.524,00,  no Desporto  €1.146.195,00, na 

Agricultura, Pecuária, Caça e Pesca € 2.927,00. -------------------------------------------------------------- 

----- O PPI teve uma execução de € 2.637.269,00. Destes, € 1.820.953,96 correspondem apenas a 

duas obras, sendo € 1.027.776,96 pagos na obra de Construção do Centro Escolar de Moimenta da 

Beira, e € 793.177,00, na obra do Complexo Desportivo de Moimenta da Beira. --------------------------- 

----- Isto significa que do Plano Plurianual de Investimentos, depois de retirarmos € 272.319,00 pagos 

em Transferências de Capital, restam apenas € 543.996,00 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 óptica orçamental, por ser 

aquela que nos fornece os maiores detalhes, a divida atingiu, no final do ano de 2012, um valor 

superior a 11 milhões de euros, sem contabilizarmos os encargos dos processos que corriam os seus 

termos nos Tribunais, e cujas decisões nos parecem ser já conhecidas no decurso do ano de 2013. 

Lamentavelmente, essas decisões não nos são favoráveis, o que vai agravar mais a já débil situação 

económica e financeira da Câmara Municipal de Moimenta da Beira. ---------------------------------------- 

----- A amortização de empréstimos de médio e longo prazo foi do valor de € 1.218.934,67, o que 

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

do ano de 2012 de € 4.993.822,23. --------------------------------------------------------------------------- 

----- No entanto, a dívida actual de curto prazo cifra-se já num valor que ultrapassa os 6 milhões de 

euros, em 31 de dezembro de 2012. -------------------------------------------------------------------------- 

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

2012, de 59,15%. Estava prevista uma cobrança de € 18.750.000,00 e apenas se cobraram € 
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11.090.828,47. Trata-se de mais um falhanço na previsão orçamental do ano de 2012. ------------------ 

----- As receitas de capital previstas cifravam-se em € 9.756.939,76. A execução orçamental foi de € 

4,495.137,57 ou seja, 46,07%. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Participação Comunitária prevista era de 5.936.964,24. O valor efectivamente recebido foi de 

€ 1.641.922,57, ou seja, apenas 27% do valor previsto para o ano de 2012. ------------------------------ 

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

de 2011, de 58,42%. Estava prevista uma despesa de € 18.750.000,00 e apenas atingiu € 

10.954.300,81. Trata-se, também aqui, de mais um falhanço na previsão orçamental no ano de 2012. - 

----- As Transferências Correntes atingiram o montante de € 891.287,29 e subiram relativamente ao 

ano de 2011. Deste valor € 577.508,48 são subsídios destinados a Instituições sem fins lucrativos e € 

243.876,00 foram as verbas distribuídas pelas Juntas de Freguesia. ---------------------------------------- 

----- A Aquisição de Bens de Capital, como referimos, foi de € 2.637.269,55, para uma previsão de € 

5.738.005,65. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 € 6.594.832,00; ------------------------------------------------- 

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

e serviços) pesam, anualmente, € 4.952.044,00; ------------------------------------------------------------ 

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

1.218.934,67; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal pretenda efetuar e que, no caso vertente, ascendem a € 423.854.00; --------------------------- 

----- Acontece que, no ano de 2012, as transferências/subsídios pesaram no orçamento municipal € 

1.163.606,33; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Isto significa que se à receita corrente subtrairmos as despesas consideradas obrigatórias e as 
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transferências/subsídios atribuídos a Câmara Municipal de Moimenta da Beira obtém uma situação 

deficitária que, como acima se provou, cifra-se em ( - € 739.752,00); ------------------------------------- 

----- 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 das restantes despesas correntes. --------------------------------------- 

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

----- É este o retrato da situação financeira do Município. ---------------------------------------------------- 

----- 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 divida mantém-se acima dos 11 milhões de euros, e a prestação de contas de 2013, encarregar-

se-á de mostrar o que já é conhecido mas ainda não se encontra refletido nesta prestação de contas. -- 

----- 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 às excessivas exigências do PAEL nos coloca, como acima 

fizemos alusão. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por isso, é que ao longo destes anos sempre alertamos para a encruzilhada em que os gestores do 

Município de Moimenta da Beira continuavam retidos. É que o investimento por todo o Município é uma 

miragem, e os encargos de uma dívida pesada subsistem. Estes são os factos, esta é a realidade. A 

estratégia dos atuais gestores falhou. ------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 
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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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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.” =============================================== 

2.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

160 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA D A BEIRA – EMPRESA 

MOIMENTALFER – SERRALHARIA CIVIL, LDA. – Pedido de cancelamento de 

garantia bancária  =====================================================  

========== Oriundo da Empresa MOIMENTALFER, presente à reunião um ofício, 

datado de 26 de março, último, solicitando a libertação da garantia bancária prestada à 

Câmara Municipal, referente aos Lotes n.º 14 e 15, do Parque Industrial de Moimenta da 

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

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o Parecer n.º 

03.13, datado de 4 do corrente mês, onde pelos factos descritos, e dado que a firma 

requerente já construiu a obra em causa, poderá este órgão executivo deliberar no 

sentido de mandar cancelar a garantia bancária n.º 01/173/82985. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao cancelamento da 

referida garantia bancária. =============================================== 

02.02.04. TESOURARIA 

161 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 
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========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 11, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 164.024,44 (cento e 

sessenta e quatro mil e vinte e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   57.346,67 

                            b) Dotações não Orçamentais............ € 106.677,77 

                              TOTAL…………..….... € 164.024,44 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Vias de Comunicação e Transporte” 

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

========== O Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, ausentou-se da 

reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea d), 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. ============================================== 

162 - 310/302/183 - REPARAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E PAVIM ENTAÇÃO DE VIAS 

MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS URBANAS E PASSEIOS DE ARRUAMENTO DE 

SEVER - Auto de receção provisória  ===================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior, Engenheiro Civil, RUI JORGE MARANTES 

DIAS GOMES CORREIA, como representante do dono de obra, e do Engenheiro 

JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, como representante da firma adjudicatária, 
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presente à reunião o auto de receção provisória, datada de 14 de março último, que 

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

segundo o qual, os trabalhos acima referidos se encontram executados de acordo com 

o inicialmente previsto e em condições de serem recebidos provisoriamente. --------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar a obra recebida provisoriamente. ====================== 

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

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

COSTA COELHO, regressou à reunião. ====================================  

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

163 - 310/302/404 - CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVOS A O AR LIVRE EM 

SOUTOSA E PERAVELHA - Auto de receção definitiva  ======================= 

========== Oriunda do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação com a referência n.º JP021/DOM/2013, datada de 27 

de março último, que acompanha o auto de receção definitiva da empreitada em 

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

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

----- “Tendo sido levada a efeito a Recepção Provisória da Empreitada, o Mapa de Conta Final, 

apresenta-se agora o Auto de Recepção Definitiva da Empreitada.” ---------------------------------------- 

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

da empreitada em epígrafe, nos termos da informação técnica, bem como proceder ao 
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cancelamento das garantias bancárias prestadas e restituição dos depósitos de garantia 

efectuados. ========================================================== 

164 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODES PORTIVO MUNICIPAL 

DE MOIMENTA DA BEIRA - Pedido de redução de caução  ==================== 

===== Oriundo do Técnico Superior, Engenheiro Civil, RUI JORGE MARANTES DIAS 

GOMES CORREIA, presente à reunião a informação com a referência INF 4-

RJ/DOM/2013, datada de 25 de março do corrente ano, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual, e pelos 

motivos ali apontados estão reunidas as condições para se proceder à redução da 

caução no valor de € 51.967,67, ficando ainda retido o valor de € 78.029,53, uma vez 

que o consórcio procedeu à rectificação das anomalias verificadas e acordadas na 

vistoria de 17 de outubro de 2012. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à redução da caução, 

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

165 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE  MOIMENTA DA 

BEIRA - Pedido de prorrogação do prazo contratual  ========================= 

========== Oriundo da empresa adjudicatária FLOPONOR – FLORESTAS E OBRAS 

PÚBLICAS DO NORTE, S.A., presente à reunião um ofício, datado de 28 de março de 

2013, onde, pelas razões ali descritas, solicita a prorrogação do prazo para a realização 

dos trabalhos da empreitada supra identificada, em mais cento e vinte dias. ----------------- 

----- Relativamente a este assunto, a Fiscalização da empreitada a cargo da empresa 
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ALTIMPULSO – FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, LDA, enviou o ofício n.º 002/2013, datado 

de nove do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica 

a fazer parte integrante, onde, e pelos motivos ali referidos, informa que não vê 

inconveniente na terceira prorrogação graciosa do prazo global pretendida, alertando, 

ainda assim, que esta deverá ser a última prorrogação graciosa admitida. -------------------- 

----- Ainda sobre este assunto, o Técnico Superior, Engenheiro Civil, RUI JORGE 

MARANTES DIAS GOMES CORREIA, prestou hoje a informação n.º INF 5-

RJ/DOM/2013, que nesta ata também se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, onde, e pelos motivos ali apontados, informa que também não vê 

inconveniente na terceira prorrogação graciosa do prazo global pretendida. ------------------ 

DELIBERAÇÃO : Considerando as informações atrás referidas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder uma última prorrogação graciosa do prazo de execução da obra 

em epígrafe, por mais cento e vinte dias, devendo a obra estar concluída no dia 31 de 

Julho do corrente ano. ================================================== 

02.03.02. GABINETE DE AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E HI GIENE PÚBLICA 

166 - 320/316/000 - RECUPERAÇÃO PARCIAL E TOTAL DE AÇUDES - Auto de 

receção definitiva  ==================================================== 

========== Oriundo do Chefe da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo e 

Ambiente, LUIS MANUEL FILIPE DA SILVA, como representante do dono de obra, e do 

Engenheiro JOSÉ ANTÓNIO BATISTA MARTINS, como representante da firma 

adjudicatária, presente à reunião o auto de recepção definitiva, datada de 27 de março 
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último, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, segundo o qual os trabalhos da empreitada se encontram em condições de 

serem recebidos definitivamente. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

cancelamento das garantias bancárias prestadas e restituição dos depósitos de garantia 

efectuados. ========================================================== 

“OBRAS PARTICULARES” 

167 - 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 13 de novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do livro 

de atas 139, 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, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

DEFERIDO” e “PROJETO DE ARQUITETURA INDEFERIDO” que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 04 de novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor Vereador, 

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

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

----- ABÍLIO TEIXEIRA MARTINS ABADE, para reconstrução de um muro de vedação 
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com 30m, sito no Bairro do Lobato, na localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 33.13. --------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO:  ============================ 

----- HELDER MIGUEL PAIVA PEREIRA, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Cruzinha, Freguesia de Sever, a que se 

refere o Proc.º n.º 6.13. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- DONZÍLIA DIAS DE ALMEIDA, para legalização de uma habitação, sita no lugar 

denominado Tapada, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 2.13. ----------------- 

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

168 – 360/338/148.99 – OBRAS PARTICULARES – Projeto  de arquitetura –  

Construção de uma habitação - Alteração  ================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua 

reunião ordinária realizada em 11 de fevereiro de 2002, exarada a folhas 91, ponto 110, 

do livro de actas 103, em que, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, 

que o Senhor LUÍS RIBEIRO DA SILVA estava a levar a efeito no lugar denominado 

Campo ou Sarzeda, lote nº. 2, do loteamento a que se refere o alvará nº. 1/75, nesta Vila 

de Moimenta da Beira, foi deliberado, entre outros, que fosse entregue a alteração ao 

projeto de arquitetura com as correcções ali descritas, novamente, presente à reunião o 

referido processo, acompanhado das alterações solicitadas, em que, pelos motivos ali 

descritos requer o deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 106-

SV/DPOUA /13, datada de 25 de março, último, emitindo parecer favorável. ----------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao 

projecto de arquitetura. =================================================  

169 – 360/991/18.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MANUEL ANTUNES SOBRAL, 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 117-

SV/DPOUA /13, datada de 26 de março, último, emitindo parecer favorável. ----------------- 

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

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

170 – 360/991/19.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo da Senhora MARIA ARLETE LOPES FERREIRA, presente à 

reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante da partilha 
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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 119-

SV/DPOUA /13, datada de 27 de Março, último, emitindo parecer favorável. ----------------- 

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

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

171 – 360/347/3.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  destaque de parcela  === 

========== Oriundo da Senhora MARIA ODETE ALMEIDA BOTELHO, presente à 

reunião um pedido de destaque de uma parcela de terreno, sita no lugar denominado 

Chão do Mileu, Freguesia de Aldeia de Nacomba. --------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 118-

SV/DPOUA/13, de 27 de março, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

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

555/99, de 16 de dezembro, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 

30 de março, pelo que poderá ser emitida a respetiva certidão em conformidade. ===== 

02.04 – UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,  CULTURAL E 
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EDUCAÇÃO 

02.04.01 – SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO  

“Educação” 

172 – 710/714/100 – EDUCAÇÃO – DIREÇÃO-GERAL DOS ES TABELECIMENTOS 

ESCOLARES – Proposta de reordenamento da rede escol ar para o ano lectivo 

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

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

reunião um “e-mail”, datado 03 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde apresenta uma 

proposta relativa ao reordenamento da rede escolar do EPE e do 1.º CEB, para ano 

lectivo 2013/2014, solicitando que esta Câmara Municipal se pronuncie no prazo de dez 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Tendo em conta as incoerências detectadas na proposta remetida pela 

entidade supra mencionada, a Câmara deliberou, por unanimidade, informar que não 

concorda com o conteúdo da mesma, reiterando a posição já assumida anteriormente, 

no sentido de que, no próximo ano lectivo, devem manter-se em funcionamento todos os 

estabelecimentos de ensino, nomeadamente as escolas do ensino básico e os jardins de 

infância. ============================================================ 

 “Ação Social” 

173 – 710/714/400 – ENSINO PRÉ - ESCOLAR – Componen te de Apoio à Família  == 

========== Presente à reunião um pedido de reposicionamento no escalão “B”, na 
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comparticipação de apoio à família prestada pela Câmara Municipal, para o ano letivo 

em curso, de um aluno residente no concelho, que frequenta a Escola do Ensino Pré-

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

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a Informação n.º 03.RIC/UODSCE/2013, 

datada de 04 do corrente mês, que nesta acta 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. ============================================================ 

174 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Pedido de 

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

========== Presente à reunião o pedido de isenção de pagamento de passe escolar, 

para o ano letivo em curso, de um aluno, residente na localidade de Beira Valente. ------- 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a Informação n.º 02.AM/UODSCE/2013, 

datada de 13 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

superior a decisão. --------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO : Face à informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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deferir o referido pedido de isenção de pagamento do passe escolar. =============== 

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 do disposto nos n.ºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 

de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores 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 

12H15. ============================================================ 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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