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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZASSETE DE AGOSTO DO ANO 

DE DOIS MIL E DOZE ================================================= 

   ATA N.º 18/12 

========== Aos dezassete dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, nesta 

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

Câmara Municipal, comigo, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Técnico 

Superior (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, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM 

ANTÓNIO DA COSTA e JORGE DE JESUS COSTA, 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 09H38. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA  ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artº. 64º., 
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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, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, deferido por Despacho do Senhor Presidente, nos termos da competência 

delegada pela Câmara Municipal, em reunião realizada em 13 de outubro de 2009. ==== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  

081 – 020/020/000 – EXPODEMO`2012 E DESLOCAÇÃO OFIC IAL À REPÚBLICA 

POPULAR DA CHINA  ================================================== 

========== O Senhor Presidente da Câmara informou o Executivo que, nos dias 20, 

21 e 22 de setembro do corrente ano, se irá realizar a EXPODEMO 2012, na Vila de 

Moimenta da Beira, sendo a primeira edição deste certame que se caracterizará por ser 

uma Feira/Mostra e Exposição de atividades económicas desenvolvidas no Concelho e 

na Região, estando ainda a ser ultimado todo o respetivo programa. Ainda no contexto 

da promoção do desenvolvimento económico, mais informou que irá realizar uma visita à 

República Popular da China, na qual será acompanhado pela Cooperativa Agrícola do 

Távora, no período compreendido entre o dia 24 de agosto e 03 de setembro, do 

corrente ano, para promover naquele território os nossos melhores produtos e abrir 

caminho à entrada de potenciais investidores, em áreas de grande interesse, no 

município de Moimenta da Beira. ========================================== 

ORDEM DO DIA 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  
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“Secção de Contabilidade” 

082 – 210/207/000 – CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SEV ER – Pedido de 

subsídio extraordinário, por mérito desportivo  ============================= 

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

comunicação, sem número, datada de 20 de junho, último, onde, pelos motivos ali 

expostos, solicita a atribuição de um subsídio extraordinário por mérito desportivo, 

alcançado na época desportiva que findou. ------------------------------------------------------------ 

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

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de novembro de 2009, que emitiu o 

respetivo parecer. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ----------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701 onde, em 9 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 112.177,08 (cento e doze mil, cento e setenta e sete 

euros e oito cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 

2.5.2., Código 03 e Projeto nº 43/2011, no montante de € 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos 

euros).” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

um subsídio extraordinário, por mérito desportivo, no montante de € 500,00 (quinhentos 

euros). ============================================================= 

083 – 210/207/000 – ESCOLA PRÁTICA DE ANDEBOL DE MO IMENTA DA BEIRA –  

Pedido de subsídio extraordinário, por mérito despo rtivo  ==================== 
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========== Oriunda da Coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

comunicação, sem número, datada de 6 de junho, último, onde, pelos motivos ali 

expostos, solicita a atribuição de um subsídio extraordinário por mérito desportivo, 

alcançado na época desportiva que findou. ------------------------------------------------------------ 

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

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de novembro de 2009, que emitiu o 

respetivo parecer. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ----------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701 onde, em 9 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 112.177,08 (cento e doze mil, cento e setenta e sete 

euros e oito cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 

2.5.2., Código 03 e Projeto nº 43/2011, no montante de € 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos 

euros).” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

um subsídio extraordinário, por mérito desportivo, no montante de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros). ==================================================== 

084 – 210/207/000 – ARTENAVE – Colónia de Férias – Pedido de apoio  ========== 

========== Oriunda da Instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião o 

ofício nº. 192/12, datado de 18 de julho, último, onde, pelos motivos ali expostos, solicita 

a concessão de apoio para comparticipar as despesas com a realização de uma colónia 

de férias na semana de 03 a 07 de setembro, para os utentes de famílias de fracos 
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recursos económicos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela Vereadora, ALEXANDRA MARQUES, que emitiu o 

seguinte parecer na conclusão: ---------------------------------------------------------------------------- 

----- “ …. À guisa de conclusão, o apoio solicitado é, para além do transporte, alguma comparticipação 

financeira sobre o valor de € 392,50.” ------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ----------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701 onde, em 14 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 6.409,34 (seis mil, quatrocentos e nove euros e trinta e 

quatro cêntimos).” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

um subsídio extraordinário, no montante de € 300,00 (trezentos euros), para os fins 

propostos. =========================================================== 

085 – 210/992/000 – FUNDO DE MANEIO – Aprovação do Regulamento  ========== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

e no Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, presente à reunião o Regulamento de 

Fundo de Maneio, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, para análise e eventual aprovação. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o aludido 

Regulamento. ======================================================== 

086 – 230/277/000 – LEI DOS COMPROMISSOS – Aumento temporário dos fundos 

disponíveis – Autorização expressa da Câmara Munici pal  ==================== 
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========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião a seguinte 

Proposta, datada de 13 do corrente mês: --------------------------------------------------------------- 

----- “Quando o orçamento e as grandes opções do plano de 2012 foram aprovados, em dezembro de 

2011, não vigoravam as atuais regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em 

atraso das entidades públicas, que vieram a ser introduzidas pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e 

as subsequentes normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à sua aplicação, 

aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. -------------------------------------------------- 

----- A introdução daquelas novas regras após a entrada em vigor dos instrumentos previsionais, aliada 

ao facto da empresa que nos fornece a aplicação informática do POCAL ainda não ter concluído o 

desenvolvimento da aplicação que irá dar resposta às exigências legais, tem-nos acarretado enormes 

constrangimentos obrigando-nos a recorrer a folhas de cálculo para colmatar essa lacuna, sendo certo 

que tal medida avulsa e provisória acarreta alguns riscos por não funcionar de forma dinâmica e 

integrada com o programa do POCAL. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Para minimizar a ocorrência de eventuais falhas de incumprimento e para que melhor se possam 

ponderar o universo das despesas que já foram pagas, os encargos já assumidos e aqueles que ainda 

terão de vir a ser assumidos no corrente ano, convém que a situação seja analisada, não só com base 

na receita esperada num horizonte de três meses, mas antes até ao final do ano e que terá de ser 

calculada de acordo com as novas regras. -------------------------------------------------------------------- 

----- O art.º 4º da já antes referida Lei n.º 8/2012, permite, a título excecional, que sejam acrescidos 

aos fundos disponíveis outros montantes, desde que expressamente autorizados pela Câmara Municipal.  

----- Neste contexto, proponho à Câmara Municipal para que, ao abrigo da norma mencionada no 

parágrafo anterior, autorize que seja acrescido aos fundos disponíveis o montante da previsão da 

receita a cobrar até ao final do ano, para além do mês de referência e dos dois imediatamente a 

seguir.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar 
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a referida autorização genérica, nos termos propostos, devendo ser informada 

pontualmente dos acréscimos de fundos disponíveis a cobrar até ao final do ano. ===== 

“Tesouraria” 

087 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 16, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 499.333,37 

(quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e três euros e trinta e sete 

cêntimos), assim discriminado: ---------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais……………. € 414.389,92 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €  84.943,45 

                           TOTAL……………...... € 499.333,37 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

088 - 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, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 
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datado de 04 de novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime 

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

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS:  ===================================== 

----- MANUEL TEIXEIRA DOS SANTOS, para reconstrução de um muro com 13m e para 

ocupação da via pública em 5m2, na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, a que 

se refere o Proc.º n.º 74.12; --------------------------------------------------------------------------------- 

------ MARIA OTILIA AFONSO FERREIRA, para ocupação da via pública com andaimes 

em 15m2, no Bairro Novo, Freguesia de Nagosa, a que se refere o Proc.º n.º76.12; ------ 

---- ANTÓNIO DOS SANTOS COSTA, para ocupação da via pública com andaimes em 

5m2, na Rua 1º. de maio, na Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º77.12; -- 

----- PAULO JORGE LOPES QUINTAS, para construção de um muro de vedação, com 

100m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Rua da Serrinha – Vila Chã, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 79.12; --------------------------------------------- 

----- FERNANDO CASTRO DIAS, para construção de um muro de vedação, com 25m, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado de Quinta do Marmelal – Vide, 

Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 82/12. ========================== 

04 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓ MICO 

04.01 – DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

089 – 720/715/100 – SERVIÇOS DE SAÚDE – HOSPITAIS – Estudo para a Carta 

Hospitalar de Proximidade de Lamego  ==================================== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal de Lamego, presente à reunião o ofício 
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n.º 90, datado de 23 de julho, último, que remete cópia da parte da minuta da sua 

sessão ordinária, realizada em 25 de junho, último, referente à análise do Estudo da 

Carta Hospitalar, elaborado pela Entidade Reguladora da Saúde, na qual assume a 

pretensão da existência de camas de internamento para doentes agudos no Hospital 

supra identificado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade 

demonstrar a sua solidariedade e apoio à posição assumida pela Assembleia Municipal 

de Lamego, devendo ser-lhe comunicada esta deliberação. ====================== 

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, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

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

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

11H50. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 

 


