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 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SETE DE JANEIRO DO ANO DE 

DOIS MIL E ONZE ==================================================== 

ACTA N.º 01/11 

========== Aos sete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e onze, 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 acta da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

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

COSTA COELHO 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 actas 139, cuja ordem do 

dia havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no n.º 3, do art.º. 84º., 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. ===================================== 

02.- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
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02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Taxas e Licenças ” 

001 – 110/195/005 - MUNICÍPIO DE VILA REAL – Proposta da ADTMAD relativa aos 

aumentos das tarifas para o ano de 2011 ================================== 

========== Oriundo da Câmara Municipal de Vila Real, presente à reunião um “e-

mail”, datado de 22 de Dezembro de 2010, dando conta que, em reunião extraordinária, 

realizada no dia 13 do referido mês, aprovou uma proposta contra os aumentos das 

tarifas para o ano de 2011, bem como contra a obrigatoriedade do pagamento dos 

mínimos garantidos, nos termos propostos pela Empresa Águas de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, S. A. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

002 – 110/ 195/008 – MUNICIPIO DE CHAVES – Proposta sobre a gestão do serviço 

público de água e saneamento ========================================== 

========== Oriundo da Câmara Municipal de Chaves, presente à reunião um “e-mail”, 

datado de 23 de Dezembro de 2010, a remeter a proposta aprovada no dia 22, do 

referido mês, em reunião da Assembleia Geral da Empresa Águas de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, S. A. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

003 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS – Horário de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais =========================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1, do art.º 7, do Regulamento 
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de Abertura e Funcionamento do Estabelecimento Comercial, presentes à reunião as 

seguintes comunicações. ------------------------------------------------------------------------------------

----- JOSÉ FILIPE GOMES RODRIGUES FERREIRA, com estabelecimento comercial de 

“COMÉRCIO A RETALHO DE PRODUTOS ALIMENTARES, BEBIDAS E TABACO”, sito 

na Avenida 25 de Abril, nesta Vila, dando conta que pretende praticar o seguinte horário:  

----- "De Segunda a Sábado, das 09H00 às 19H00, com interrupção para o almoço das 12H30 às 14H00 

e com encerramento semanal ao Domingo”. ------------------------------------------------------------------ 

2 – SILÊNCIO DO MUNDO, AGÊNCIA FUNERÁRIA LDA., com estabelecimento 

comercial de “AGÊNCIA FUNERÁRIA”, sita no Largo General Humberto Delgado, nº. 14, 

R/C, nesta Vila, dando conta que pretende praticar o seguinte horário: ------------------------ 

----- "De Segunda a Sábado, das 14H00 às 16H00, e com encerramento semanal ao Domingo”. -------- 

----- Os processos vêm acompanhados das respectivas informações favoráveis, da 

Fiscalização Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as referidas informações favoráveis, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar os horários propostos. ====================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

004– 210/206/000 – 020/023/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES – Quota para o ano de 2011 =============================== 

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

Circular com a referência 184/2010-PBARREIRA, datada de 21 de Dezembro de 2010, 

informando que, de acordo com a proposta do seu Conselho Directivo, aprovada em 12 
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de Novembro do mesmo ano, as quotizações para o ano de 2011 sofreram um 

decréscimo médio de 15%, pelo que a quota para o Município de Moimenta da Beira 

será de € 4.756,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e seis euros). ------------------------- 

----- 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 0102/020225, onde, em 4 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 9.565,00 (nove mil quinhentos e sessenta e cinco 

euros), tendo sido feita a proposta de cabimento com o n.º 11”. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência para a 

referida Associação do montante de € 4.756,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e 

seis euros), para pagamento da quota relativa ao ano de 2011. ---------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, desde que não se verifiquem 

alteração substancial das condições e do montante, aprovar e autorizar a transferência 

dos valores inerentes ao pagamento das quotas nos anos seguintes. ============== 

005 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

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

Beira” – Atribuição de apoio financeiro para o ano de 2011 =================== 

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

1 de Outubro de 2010, exarada a folhas 122 a 124, ponto 112, do livro de actas 141, em 

que foi deliberado manifestar disponibilidade para atribuir ao referido clube um apoio 

financeiro até ao montante de € 40.000,00 (quarenta mil euros), para a época desportiva 
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2010/2011, sendo o valor de € 20.000,00 (vinte mil euros) por conta do orçamento de 

2010, presente de novo à reunião o respectivo processo, para atribuição do respectivo 

apoio financeiro em 2011. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 04/040701, onde, em 3 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 396.175,00 (trezentos e noventa e seis mil e cento e 

setenta e cinco euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 

2.5.2., código 03 e n.º 43/2011, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 32.150,00 

(trinta e dois mil e cento e cinquenta euros).” ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir neste ano ao referido 

Clube um apoio financeiro no montante de € 20.000,00 (vinte mil euros), para fazer face 

às despesas na época desportiva supra indicada. ============================= 

006 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

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

Beira” – Atribuição de apoio financeiro para o ano de 2011 =================== 

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

3 de Setembro de 2010, exarada a folhas 72 a 73, ponto 66, do livro de actas 141, em 

que foi deliberado manifestar disponibilidade para atribuir à referida Associação um 

apoio financeiro até ao montante de € 8.500,00 (oito mil e quinhentos euros), para a 

época desportiva 2010/2011, sendo o valor de € 3.400,00 (três mil e quatrocentos 
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euros) por conta do orçamento de 2010, presente de novo à reunião o respectivo 

processo, para atribuição do respectivo apoio financeiro em 2011. ----------------------------- 

----- 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 04/040701, onde, em 3 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 406.225,00 (quatrocentos e seis mil duzentos e vinte e 

cinco euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., código 

03 e n.º 43/2011, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 42.200,00 (quarenta e dois 

mil e duzentos euros).” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir neste ano à referida 

Associação um apoio financeiro no montante de € 5.100,00 (cinco mil e cem euros), 

para fazer face às despesas na época desportiva supra indicada. ================= 

007 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

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

apoio financeiro para o ano de 2011 ===================================== 

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

3 de Setembro de 2010, exarada a folhas 70 a 72, ponto 65, do livro de actas 141, em 

que foi deliberado manifestar disponibilidade para atribuir à referida Associação um 

apoio financeiro até ao montante de € 9.250,00 (nove mil, duzentos e cinquenta euros), 

para a época desportiva 2010/2011, sendo o valor de € 4.300,00 (quatro mil e trezentos 

euros) por conta do orçamento de 2010, presente de novo à reunião o respectivo 
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processo, para atribuição do respectivo apoio financeiro em 2011. ----------------------------- 

----- 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 04/040701, onde, em 3 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 401.125,00 (quatrocentos e um mil cento e vinte e cinco 

euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., código 03 e 

n.º 43/2011, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 37.100,00 (trinta e sete mil e cem 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir neste ano à referida 

Associação um apoio financeiro no montante de € 4.950,00 (quatro mil, novecentos e 

cinquenta euros), para fazer face às despesas na época desportiva supra indicada. === 

008 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

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

Atribuição de apoio financeiro para o ano de 2011 ========================== 

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

3 de Setembro de 2010, exarada a folhas 65 a 67, ponto 62, do livro de actas 141, em 

que foi deliberado manifestar disponibilidade para atribuir à referida Associação um 

apoio financeiro até ao montante de € 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos euros), 

para a época desportiva 2010/2011, sendo o valor de € 11.500,00 (onze mil e 

quinhentos euros) por conta do orçamento de 2010, presente de novo à reunião o 

respectivo processo, para atribuição do respectivo apoio financeiro em 2011. --------------- 
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----- 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 04/040701, onde, em 3 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 439.825,00 (quatrocentos e trinta e nove mil oitocentos 

e vinte e cinco euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 

2.5.2., código 03 e n.º 43/2011, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 75.800,00 

(setenta e cinco mil e oitocentos euros).” --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir neste ano à referida 

Associação um apoio financeiro no montante de € 12.000,00 (doze mil euros), para 

fazer face às despesas na época desportiva supra indicada. ===================== 

009 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

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

– Atribuição de apoio financeiro para o ano de 2011 ========================= 

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

3 de Setembro de 2010, exarada a folhas 67 a 68, ponto 63, do livro de actas 141, em 

que foi deliberado manifestar disponibilidade para atribuir à referida Associação um 

apoio financeiro até ao montante de € 40.000,00 (quarenta mil euros), para a época 

desportiva 2010/2011, sendo o valor de € 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos euros) 

por conta do orçamento de 2010, presente de novo à reunião o respectivo processo, 

para atribuição do respectivo apoio financeiro em 2011. ------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 
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----- “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 04/040701, onde, em 3 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 427.825,00 (quatrocentos e vinte e sete mil oitocentos e 

vinte e cinco euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 03 e n.º 43/2011, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 63.800,00 (sessenta e 

três mil e oitocentos euros).”----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir neste ano à referida 

Associação um apoio financeiro no montante de € 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos 

euros), para fazer face às despesas na época desportiva supra indicada. =========== 

010 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Clube Desportivo de Leomil” – Atribuição de 

apoio financeiro para o ano de 2011 ===================================== 

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

3 de Setembro de 2010, exarada a folhas 69 a 70, ponto 64, do livro de actas 141, em 

que foi deliberado manifestar disponibilidade para atribuir ao referido Clube um apoio 

financeiro até ao montante de € 7.000,00 (sete mil euros), para a época desportiva 

2010/2011, sendo o valor de € 2.800,00 (dois mil e oitocentos euros) por conta do 

orçamento de 2010, presente de novo à reunião o respectivo processo, para atribuição 

do respectivo apoio financeiro em 2011. ---------------------------------------------------------------- 

----- 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 
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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 04/040701, onde, em 3 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 444.025,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e 

vinte e cinco euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 2.5.2., 

código 03 e n.º 43/2011, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 80.000,00 (oitenta mil 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir neste ano ao referido 

Clube um apoio financeiro no montante de € 4.200,00 (quatro mil e duzentos euros), 

para fazer face às despesas na época desportiva supra indicada. ================= 

011 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Despesas Correntes - Pedido de 

subsídio =========================================================== 

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

ofício n.º 37/2010, datado de 11 de Novembro de 2010, solicitando a atribuição de um 

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

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

seguros e manutenção de viaturas, despesas de secretaria, assim como outras 

despesas correntes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 0303/040701, onde, em 03 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 92.750,00 (noventa e dois mil setecentos e cinquenta 
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euros) estando, previsto no Plano de Actividades Municipais, no objectivo 1.2.1., código 06 e n.º 

5/2011, com a dotação de € 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), tendo sido feita a proposta de 

cabimento com o n.º 8”.----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o mesmo apoio 

financeiro atribuído no ano de 2010, atribuindo à referida Associação um subsídio no 

montante de € 42.000,00 (quarenta e oito mil euros), faseado em duodécimos de € 

3.500,00 (três mil e quinhentos euros), para os fins propostos. ==================== 

“Tesouraria” 

012 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 6, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 149.227,88 (cento e 

quarenta e nove mil, duzentos e vinte e sete euros e oitenta e oito cêntimos), assim 

discriminado: ========================================================= 

                            a) Dotações Orçamentais…………….. €    36.267,23  

                            b) Dotações não Orçamentais ............ €  112.960,65 

                                                                     TOTAL ……………...... €   149.227,88 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transportes” 

013 - 310/301/025 - EXECUÇÃO DO CAMINHO RURAL DE ALVITE - SEVER- Conta 

Final =============================================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 
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presente à reunião a informação com n.º JP75/DOM/2010, datada de 22 de Dezembro 

de 2010, que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Tendo sido enviada ao Empreiteiro o Mapa de Conta Final da Empreitada referida em epígrafe, foi 

por este assinada e devolvida sem nada acrescentar pelo que pode considerar-se aprovada pelas partes 

envolvidas, devendo dar-se cumprimento ao Artigo 402 do Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro”. -- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra, 

nos termos da informação técnica, que deverá ser remetida ao Instituto da Conservação 

e do Imobiliário, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 402.º, do 

Código dos Contratos Públicos. =========================================== 

014 - 310/301/028 - EXECUÇÃO DO CAMINHO RURAL DE SOUTOSA - S. 

MARTINHO - Conta Final =============================================== 

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

presente à reunião a informação com n.º JP76/DOM/2010, datada de 22 de Dezembro 

de 2010, que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Tendo sido enviada ao Empreiteiro o Mapa de Conta Final da Empreitada referida em epígrafe, foi 

por este assinada e devolvida sem nada acrescentar pelo que pode considerar-se aprovada pelas partes 

envolvidas, devendo dar-se cumprimento ao Artigo 402 do Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro”. -- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra, 
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nos termos da informação técnica, que deverá ser remetida ao Instituto da Conservação 

e do Imobiliário, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 402.º, do 

Código dos Contratos Públicos. =========================================== 

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

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

reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea a), do art.º 44.º, do 

Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================== 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

015 - 310/302/400 - ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA A SALA DE DESENHO E 

BAR - 2.ª FASE - Recepção Definitiva ===================================== 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS, presente à 

reunião a informação com n.º 55-LS/DEPE/2010, datada de 9 de Dezembro de 2010, 

que acompanha o auto de recepção definitiva da empreitada em epígrafe, que nesta 

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

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

----- “Em 08 de Setembro de 2005, foi elaborado o Auto de Recepção Provisória da obra referida em 

epígrafe, tendo sido concluído nessa data que os trabalhos se encontravam executados de acordo com o 

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

----- Neste momento, decorrido um período superior a cinco anos, verifica-se que, nos termos do art.º 

227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, os trabalhos encontram-se em condições de serem 

recebidos definitivamente. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Consequentemente, encontram-se reunidas as condições para o cancelamento da garantia 

bancária nos termos do art.º 229.º, do referido Decreto-Lei n.º 59/99.” ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: De acordo com a informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à recepção definitiva da empreitada em epígrafe, bem como 

cancelar as garantias e restituir os depósitos de garantia, nos termos legais. ========= 

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

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

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

016 - 310/302/430 - ARRANJO URBANÍSTICO DA AVENIDA 25 DE ABRIL E RUA DR. 

SÁ CARNEIRO, EM MOIMENTA DA BEIRA - Conta Final ====================== 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, presente à 

reunião a informação com a referência INF087/DOM/2010, datada de 17 de Dezembro 

de 2010, que acompanha a conta final da empreitada em epígrafe, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe cabe a estes serviços informar V.ª Exa. do 

seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Conta Final da empreitada, elaborada ao abrigo do disposto no Art.º 222.º do D.L. 59/99, de 2 

de Março, foi enviada ao empreiteiro e entretanto devolvida já assinada pelo mesmo, de acordo com o 

disposto no ofício da adjudicatária, ref.:147/LC, datado em 06/12/2010, deverá ainda ser aprovada pelo 

Dono de Obra.”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra, 

nos termos e para efeitos do disposto no n.º do art.º 222.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 
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de Março. ========================================================== 

017 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Erros e Omissões do Projecto - Aprovação ========================= 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, presente à 

reunião a informação com a referência INF001/DOM/2011, datada de 4 de corrente mês, 

com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-nos informar V.ª Exa. do seguinte: ----- 

----- Após rectificação dos mapas de quantidades, face aos erros e omissões que a Equipa Projectista 

INPLENITUS considera admissíveis, no conjunto dos descritos e apresentados pelos dez interessados 

acima mencionados, conforme Mapa de Medição e Orçamento, incluindo Resumo Orçamental, que se 

anexam, o que levou à rectificação do preço base deste concurso público, o qual passa agora a ter o 

valor de 3.127.400,67 €, (três milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos euros e 

sessenta e sete cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, pelo resumo orçamental, agora rectificado pela Equipa Projectista Inplenitus, são admitidos 

erros e omissões do caderno de encargos no valor total de 7.519,23 € (sete mil quinhentos e 

dezanove euros e vinte e três cêntimos), distribuídos de acordo com o descritivo em mapa de 

medições que se anexa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- As rectificações agora efectuadas, ao abrigo do disposto do Art.º 50.º do C.C.P., implicam 

alterações de aspectos que estes serviços consideram fundamentais das peças de procedimento, 

devendo, por isso, o prazo fixado para a apresentação das propostas ser prorrogado até às 23h.59mn 

do dia 16 de Janeiro do corrente ano.------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais se informa que, o júri do presente procedimento concursal, nomeado para o efeito na reunião 

de Câmara Municipal realizada em 13 de Dezembro do ano transacto de 2010, deverá proceder à 

apreciação das propostas, apresentadas pelos interessados, Segunda-Feira, dia 17 de Janeiro do 

corrente ano de 2011, dando cumprimento às disposições correspondentes previstas no C.C.P., 
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Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.” ------------------------------------------------------------------- 

----- 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 04/07010305, onde, em 04 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 1.156.960,71 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, 

novecentos e sessenta euros e setenta e um cêntimos) .” --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

----- 1. Concordar com a informação técnica supra referida, aprovando os erros e 

omissões apresentados pelos interessados, no valor total de € 7.519,23 € (sete mil, 

quinhentos e dezanove euros e vinte e três cêntimos); ---------------------------------------------  

----- 2. Aprovar o novo valor base do concurso, que passou a ser de € 3.127.400,67 (três 

milhões, cento e vinte e sete mil e quatrocentos euros e sessenta e sete cêntimos); ------ 

----- 3. Na sequência dos erros e omissões agora aprovados, e considerando que se 

encontra suspenso o prazo para apresentação de propostas, até à publicitação das 

mesmas, nos termos do n.º 2, do art.º 64.º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, prorrogar o prazo para a apresentação 

de propostas até às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos, do dia dezasseis do 

corrente mês, a contar da data de envio do anúncio publicado no Diário da República; --- 

----- 4. Que o acto de apreciação de propostas seja fixado para o dia 17 de Janeiro de 

2011; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 5. Publicitar e disponibilizar na plataforma electrónica, utilizada pelo Município, 
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todos os elementos e esclarecimentos referentes às listas de erros e omissões 

apresentados pelos interessados, nos termos do disposto no n.º 4, do art.º 64.º, do 

diploma acima referido. ================================================= 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

018 - 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 actas 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 redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROCESSO SIMPLES 

DEFERIDO COM CONDICIONANTES”, “PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

INDEFERIDO”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, “TELAS FINAIS DEFERIDAS”  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. --------------------------- 

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

----- CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, para ocupação da via pública em 5m2, no 

lugar denominado Estrada Nacional, na localidade de Granjinha, Freguesia de Sever, a 
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que se refere o Proc.º n.º 226.10; ------------------------------------------------------------------------- 

----- PAULO ALEXANDRE JESUS MARQUES, para ocupação da via pública em 3m2, no 

lugar denominado Queimadas, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 227.10. --- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO COM CONDICIONANTES: =================== 

----- ISABEL SEIXAS CARDOSO, para construção de um muro de vedação com 26m, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Alto da Portela, Freguesia de Leomil, a 

que se refere o Proc.º n.º 1.11, devendo cumprir as condicionantes mencionadas na 

informação técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA INDEFERIDO: =========================== 

----- DANIEL DOS SANTOS SÁ, para construção de um edifício destinado a inspecção 

de veículos automóveis, que pretende levar a efeito no lugar denominado Chões, 

Freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 17.10. --------------------------------------- 

PROJECTOS  DE ARQUITECTURA DEFERIDOS: ============================ 

----- HÉLIO GOMES NASCIMENTO, para alteração ao projecto de construção de uma 

habitação unifamiliar, sita na localidade de Granja dos Oleiros, Freguesia de Rua, a que 

se refere o Proc.º n.º 507.96; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARGARIDA AUGUSTA DA SILVA PALLA GARCIA, para alteração de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Lages, Freguesia de Vilar, a que se 

refere o Proc.º n.º 264.06. ----------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS  DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ========================== 

----- LUÍS PEREIRA DA SILVA PAIVA, para reconstrução de um edifício de arrumos para 
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habitação – legalização, sito na Rua do Forno de Cima, Freguesia de Sarzedo, a que se 

refere o Proc.º n.º 174.03; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- VITOR MANUEL SILVA MONTEIRO, para remodelação e ampliação de um edifício 

de arrumos para comércio (minimercado), sito no lugar denominado Corgo, Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 109.09; --------------------------------------------------------------

----- CÉLIA GOMES PRAÇA, para ampliação / reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua do Fundo, na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que 

se refere o Proc.º n.º 125.10; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANDRÉ MOURA JOAQUIM, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Lumiosa, Freguesia de Moimenta da Beira, 

a que se refere o Proc.º n.º 166.10.----------------------------------------------------------------------- 

TELAS FINAIS DEFERIDAS: ============================================ 

----- MARIA EULÁLIA DE JESUS TRINDADE SILVA, para construção de uma habitação 

unifamiliar que levou a efeito na localidade de Semitela, Freguesia de Leomil, a que se 

refere o Proc.º n.º 42.88. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

019 – 360/338/518.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma habitação unifamiliar - Alterações ======================= 

========== Oriundo do Senhor CARLOS ALBERTO RODRIGUES ALEXANDRE, 

presente à reunião o projecto de alterações efectuadas no decorrer da construção de 

uma habitação unifamiliar, que levou a efeito no lugar denominado Beira de Paradinha, 
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lote nº. 16, do loteamento a que se refere o alvará nº. 01/96, na Freguesia de Moimenta 

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

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 367-RJ/DPOM/10, de 27 de 

Dezembro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

apresentadas. ======================================================== 

020 – 360/338/54.09 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura e 

especialidades – Reconstrução e ampliação de um lar de idosos - Ratificação ==== 

========== Para efeitos de ratificação, presente à reunião o Despacho do Vereador, 

em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, datado de 30 de 

Dezembro, último, que deferiu o projecto de arquitectura e os projectos de 

especialidades, relativos ao à reconstrução e ampliação de um “lar de idosos”, que a 

OBRA KOLPING DE CASTELO pretende levar a efeito na Rua do Adro, Freguesia de 

Castelo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo foi, previamente, submetido à apreciação técnica da DIVISÃO DE 

OBRAS PARTICULARES, tendo sido prestada a informação n.º 370-RJ/DPOM/2010, 

datada de 29 de Dezembro de 2010, onde, pelos motivos ali descritos, se emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: Nos termos do nº. 3, do artigo 68º., Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
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na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o referido despacho de deferimento. ====================== 

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

========== O Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ausentou-se da reunião 

por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, 

do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude de o assunto a que se refere o ponto seguinte 

estar relacionado com a decisão de indeferimento por si proferida. ================= 

021 – 360/338/84.10 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de Arquitectura – 

Legalização das alterações de uma casa de habitação – Resposta à audiência ==== 

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

reunião realizada em 26 de Novembro de 2010, exarada a folhas 236, ponto 212, do 

livro de actas 141, em que foi deliberado proceder à audiência do Senhor MANUEL 

LOURENÇO DA SILVA, relativamente à legalização das alterações de uma casa de 

habitação, sita no lugar denominado Beira de Paradinha, Freguesia de Moimenta da 

Beira, novamente presente à reunião o referido processo, acompanhado da respectiva 

resposta à audiência, em que pelos motivos ali descrito requer o deferimento da 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 111-OS/DPOM/10, de 28 de 

Dezembro, findo, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à 
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pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura. ========================================================= 

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

========== Resolvido o assunto precedente o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, regressou à reunião. ============================================ 

022 – 360/338/518.02 – OBRAS PARTICULARES – Instalação de armazenagem de 

gases de petróleo liquefeitos – capacidade útil 2,40m3 ======================= 

========== Oriundo da Firma REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A., presente à reunião, 

para tomada de conhecimento, um processo respeitante à montagem de uma instalação 

de armazenagem de GPL, para consumo próprio, constituída por um equipamento sob 

pressão com a capacidade útil de 2,40 m3 e respectivo ramal de distribuição num prédio 

sito no lote n.º 26, do loteamento ao qual se refere o alvará n.º 02/2000, no Parque 

Industrial, nesta Vila de Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 372-RJ/DPOM/10, de 29 de 

Dezembro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

023 – 360/344/517.01 – OBRAS PARTICULARES – Propriedade horizontal – Pedido 

de alteração ========================================================= 
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========== Oriundo da Firma ERNESTO DE MATOS & MALAIA, presente à reunião 

um pedido de alteração à certidão de propriedade horizontal, do edifício sito no lugar 

denominado Barracão, lote nº. 1, do loteamento a que se refere o alvará nº. 05/2002, na 

Freguesia de Sever. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 05-OS/DOP/2011, de 06 do 

corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão. - 

DELIBERAÇÃO: Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no art.º 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva alteração à certidão, 

em conformidade. ===================================================== 

04 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLV IMENTO SOCIAL E ECONÓMICO 

04.01 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

024 – 710/714/000 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º. CICLO DO ENSINO BÁSICO PARA 

O ANO LECTIVO 2010/2011 –  Protocolo de Colaboração – Aprovação ==========   

========== Oriundo da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, presente à 

reunião a informação nº. 75/DASC/2010, datada de 23 de Dezembro de 2010, que nesta 

acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

acompanhada dos respectivos Protocolos de Colaboração, para aprovação, nos termos 

do disposto na alínea I), do nº. 1, do art.º 64, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na 



 Fl.24 
____________ 

 

____________ 

2011.01.07 

L iv º .  1 42  
                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 

                                                                   

 

redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a celebrar com Instituições que 

colaboram com esta Câmara Municipal, no Programa de Generalização do Fornecimento 

de Refeições Escolares, aos alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico para o ano lectivo 

2010/2011, nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Associação Cultural e Recreativa de Solidariedade Social, de Vila da Rua; ---------- 

----- 2. Associação Gente da Nave; ----------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Associação Recreativa e Cultural Arcozelense; ---------------------------------------------- 

----- 4. Associação de Solidariedade de São Martinho – “Casa Nossa”; ------------------------ 

----- 5. Casa do Povo de Leomil; --------------------------------------------------------------------------- 

----- 6. Centro Paroquial de Caria; ------------------------------------------------------------------------- 

----- 7. Centro de Bem-Estar e Repouso da Paróquia de Sever; ---------------------------------- 

----- 8. Direcção Executiva do Agrupamento de Escolas, de Moimenta da Beira. ------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Protocolo de 

Colaboração. ========================================================= 

025 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – TRANSPORTES ESCOLARES -  

PROGRAMA DE TRANSPORTES ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO – Protocolo de 

Colaboração – Aprovação ============================================== 

========== Oriundo da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, presente à 

reunião a informação nº. 75/DASC/2010, datada de 23 de Dezembro de 2010, que nesta 

acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

acompanhada dos respectivos Protocolos de Colaboração para aprovação, nos termos 
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do disposto na alínea I), do nº. 1, do art.º 64, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a protocolar com as Instituições que 

colaboram com este Município, no âmbito dos circuitos de transportes escolares a 

realizar durante o ano lectivo de 2010/2011, nomeadamente: ------------------------------------ 

----- 1. Associação Cultural e Recreativa de Solidariedade Social, de Vila da Rua; ---------- 

----- 2. Associação Gente da Nave; ----------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Associação Recreativa e Cultural Arcozelense; ---------------------------------------------- 

----- 4. Associação Recreativa, Cultural e Solidariedade Social, da Freguesia de Paçô ---- 

----- 5. Associação de Solidariedade de São Martinho – “Casa Nossa”; ------------------------ 

----- 6. Casa do Povo de Leomil; --------------------------------------------------------------------------- 

----- 7. Centro Paroquial de Caria; ------------------------------------------------------------------------- 

----- 8. Centro de Bem-Estar e Repouso da Paróquia de Sever; ---------------------------------- 

----- 9. Centro de Solidariedade Social Cabacense; -------------------------------------------------- 

----- 10. Junta de Freguesia de Vilar; --------------------------------------------------------------------- 

-----11. Obra Kolping de Castelo. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Protocolo de 

Colaboração. ========================================================= 

026 – 710/731/000 – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR – Protocolo de Colaboração – Aprovação ============= 

========== Oriundo da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, presente à 

reunião a informação nº. 75/DASC/2010, datada de 23 de Dezembro de 2010, que nesta 



 Fl.26 
____________ 

 

____________ 

2011.01.07 

L iv º .  1 42  
                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 

                                                                   

 

acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

acompanhada dos respectivos Protocolos de Colaboração para aprovação, nos termos 

do disposto na alínea l), do n.º 1, do artigo 64º., da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a 

estabelecer com as Instituições que colaboram com este Município, no ano lectivo 

2010/2011, no Programa de Desenvolvimento e Expansão da Educação Pré-Escolar, 

cujo objecto é a prestação de serviços vocacionados para o atendimento à criança, 

proporcionando-lhes actividades educativas e de apoio à família, nomeadamente: --------- 

----- 1. Associação Cultural e Recreativa de Solidariedade Social, de Vila da Rua; ---------- 

----- 2. Associação Gente da Nave; ----------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Associação Recreativa e Cultural Arcozelense; ---------------------------------------------- 

----- 4. Associação Recreativa, Cultural e Solidariedade Social, da Freguesia de Paçô; --- 

----- 5. Associação de Solidariedade de São Martinho – “Casa Nossa”; ------------------------ 

----- 6. Casa do Povo de Leomil; --------------------------------------------------------------------------- 

----- 7. Centro Paroquial de Caria; ------------------------------------------------------------------------- 

----- 8. Centro de Bem-Estar e Repouso da Paróquia de Sever; ---------------------------------- 

----- 9. Direcção Executiva do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira; ------------- 

----- 10. Junta de Freguesia de Vilar; --------------------------------------------------------------------- 

----- 11. Obra Kolping de Castelo. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Protocolo de 

Colaboração. ========================================================= 

027 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Pedido 
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de isenção de pagamento de passe escolar ================================ 

========== Oriundo do Técnico Superior de Serviço Social, ALEXANDRE EMANUEL 

PEREIRA MONTEIRO, presente à reunião a informação n.º 74/DASC/2010, datada de 

21 de Dezembro de 2010, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, segundo a qual e pelas razões ali descritas não se 

evidenciam dificuldades económicas no respectivo agregado familiar. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação técnica atrás referida, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, não isentar o aluno em causa do pagamento do respectivo passe 

escolar. ============================================================= 

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

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

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do disposto nos nºs 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 

11H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 

 


