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

MIL E DEZASSEIS ==================================================== 

ATA N.º 07/16 

========== No primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, nesta Vila 

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

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

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

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

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

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião, realizada 

no dia 01 de junho de 2015, exarada a folhas 174, ponto 136, do livro de atas 150, e cuja 

ordem do dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------- 

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

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

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
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02.01.05. GABINETE JURÍDICO E DE CONTENCIOSO 

081- 150/168/000 – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE CASTELO BRANCO 

– Processo 331/14.2BECTB – Centro de Inspeção Automóvel de Moimenta da Beira 

- Sentença ========================================================== 

========== Oriundo do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, presente à 

reunião o ofício com referência 006421752, datado de 21 do corrente mês, que 

acompanha a sentença referente ao processo 331/14.2BECTB, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, sendo autor o ITV 

– Inspeções Técnicas de Veículos, S.A.. ---------------------------------------------------------------- 

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

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, CARLOS ANTÓNIO DA SILVA 

MENDES, ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar nos termos 

da alínea a), do art.º 69.º, do Novo Código do Procedimento Administrativo, conjugado 

com o n.º 6, do art.º 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ================== 

082 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

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

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

========== Oriunda da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião a 
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candidatura para atribuição de apoio financeiro, por mérito desportivo, nos termos do 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo, em consequência da 

equipa de seniores ter vencido a Supertaça Distrital de Futsal na época 2015/2016. ------ 

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

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 11 de agosto de 2014, que emite 

parecer favorável no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar a 

associação em causa. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

um subsídio extraordinário, por mérito desportivo, no montante de € 1.500,00 (mil e 

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

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

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

SILVA MENDES, regressou à reunião. =====================================  

083 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

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

– Informação da Comissão de Análise de Candidaturas ======================  

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

8 de janeiro, último, exarada a folha 7, ponto 005, deste livro de atas, em que foi 

deliberado conceder à referida coletividade um apoio financeiro no montante de € 



 Fl.94 
____________ 

 

____________ 

2016.04.01 
 

L iv º .  152  
                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 

                                                                   

 

40.000,00 (quarenta mil euros), correspondente à atribuição de 8.000 pontos, presente à 

reunião uma informação da Comissão de Análise de Candidaturas, datada de 14 de 

março, último, informando que teve conhecimento de que uma das equipas propostas 

na candidatura, nomeadamente a equipa de Juvenis Femininos, não se encontra em 

competição devido a não ter reunido o número de atletas necessário, facto confirmado 

após contactos com os responsáveis do referido clube, pelo que a pontuação atribuída 

para a concretização do apoio passaria a ser relativa às seis equipas integradas em 

quadros competitivos, até ao montante máximo de € 40.000,00 (quarenta mil euros), 

correspondentes a 8.000 pontos. ------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

salientou a necessidade de revisão do regulamento municipal, sobretudo ao nível de 

documentação que sustente a atribuição do apoio financeiro. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, agendar este assunto para a 

próxima reunião, devendo o processo vir acompanhado de informação rigorosa e 

detalhada sobre as questões levantadas e o respetivo enquadramento regulamentar. ==  

084 – 210/207/000 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA – “5.ª 

Concentração de Telescópios em Moimenta da Beira” – Pedido de apoio financeiro 

e logístico ==========================================================  

========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma comunicação, 

datada de 29 de março, último, informando que o AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
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MOIMENTA DA BEIRA, através do seu Clube de Ciências, vai organizar a 5.ª 

Concentração de Telescópios, nos dias 07 e 08 do próximo mês de maio, no Santuário 

de Stº. Torcato, Freguesia de Cabaços, na qual irão participar várias personalidades na 

qualidade de palestrantes, alguns ligados à astronomia de Espanha, pelo que solicita 

apoio financeiro e logístico para a realização do referido evento. -------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente manifestou o seu contentamento por este evento 

continuar a crescer em termos de presenças e participação, salientando o facto de, no 

âmbito da astronomia, se estar a tornar uma referência a nível nacional. ----------------------

----- O Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, congratulou-se pela realização 

deste evento, que reconhece deve continuar a ser apoiado, também pelo protagonismo 

que pode trazer ao Município de Moimenta da Beira nesta área das ciências. ---------------  

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

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

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

Agrupamento de Escolas um subsídio no montante de € 300,00 (trezentos euros), bem 

como prestar o apoio logístico solicitado para a realização do referido evento. ======== 

085 – 230/999/000 – INSPEÇÃO GERAL DE FINANÇAS – Controlo do 

endividamento e da situação financeira da administração local autárquica – 

Auditoria ao Município de Moimenta da Beira – Tribunal de Contas – Despacho 

final de arquivamento =================================================  

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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30 de outubro de 2015, exarada a folhas 117 a 127, ponto 99, do livro de atas 151, 

presente à reunião o ofício do Tribunal de Contas, com a referência 5612/2016, datado 

de 26 de fevereiro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica 

a fazer parte integrante, dando conta do despacho final de arquivamento do processo 

mencionado em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, recordou as 

declarações de voto anteriormente produzidas sobre esta matéria, na qual reconhecia 

que a situação financeira da Câmara não era alarmante, apesar de preocupante, pelo 

que a única questão que se levantava era a da responsabilidade sancionatória do 

Presidente da Câmara, afirmando congratular-se pela tomada de conhecimento do 

despacho de arquivamento deste processo. -----------------------------------------------------------  

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

02.02.04. TESOURARIA 

086 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 31, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 241.378,15 (duzentos 

e quarenta e um mil, trezentos e setenta e oito euros e quinze cêntimos), assim 

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

                                    a) Dotações Orçamentais ……………….. €  137.350,97 

                                    b) Dotações não Orçamentais ………….. €  104.027,18                                                                         

                                                                     TOTAL: ……………..€  241.378,15 
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02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS PARTICULARES” 

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar, nos termos da 

alínea f), do n.º 1, do art.º 69.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado 

com o n.º 6, do art.º 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em virtude de o 

assunto a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão de 

indeferimento por si proferida. ============================================ 

087 – 360/337/1.16 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia  – 

Construção de uma habitação – Recurso ================================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido indeferir o pedido de informação prévia para construção de 

uma habitação unifamiliar, que o Senhor PEDRO MANUEL LOPES BENTO DA GUIA 

pretende levar e efeito no lote n.º 16, do alvará de loteamento n.º 16/79, sito no Bairro 

Nossa Senhora de Fátima, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o 

referido processo, acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, nos 

termos dos n.ºs 2 e 3, do art.º 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que nesta ata 

se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. --------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 
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OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 62-SV 

/DPOUA/16, de 17 de março, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

desfavorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que se trata de um loteamento de 1979 com uma área de 

implantação prevista muito diminuta, e uma vez que as construções já efetuadas no 

mesmo loteamento se encontram nas mesmas circunstâncias da proposta apresentada 

pelo requerente, sendo cumpridos os afastamentos, assim como o Plano Diretor 

Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso e aprovar o 

pedido de informação prévia. ============================================= 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, regressou à reunião. ====================== 

088 – 360/338/64.15 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de especialidades – 

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

========== Oriundo do Senhor BRUNO CLÁUDIO TRINTA CARDOSO, presente à 

reunião os projetos de especialidades referentes à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Outeiro da Arge, Freguesia 

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 51-
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SV/DPOUA/16, de 07 de março, último, emitindo parecer favorável. ---------------------------- 

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

especialidades e emitir a respetiva licença de construção. ======================= 

089 – 360/338/8.16 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitetura – 

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

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido proceder à audiência do Senhor 

JOSÉ LUÍS DA SILVA CARVALHO OLIVEIRA, relativamente ao projeto para construção 

de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 23, do loteamento a 

que se refere o alvará n.º 8/79, no lugar denominado Lagarteira, nesta Vila de Moimenta 

da Beira, presente à reunião o referido processo acompanhado da resposta à audiência, 

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 5-

OS/DPOUA/16, de 22 de março, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, admitir a implantação definida 

na planta de síntese do loteamento, que corresponde a 120,00m2, e aprovar o projeto de 

arquitetura. ========================================================== 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 



 Fl.100 
____________ 

 

____________ 

2016.04.01 
 

L iv º .  152  
                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 

                                                                   

 

“Educação” 

090 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2015/2016 – Reposicionamento ========================================= 

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

21 de agosto de 2015, que aprovou a atribuição dos auxílios económicos para o escalão 

“B”, presente à reunião a Informação n.º 04-RIC/UODSCE/2016, da UNIDADE 

ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E EDUCAÇÃO, datada de 

22 de março, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, propõe o reposicionamento de 

um aluno no escalão “A”, a partir do dia 4 de abril, próximo, verificando-se um acréscimo 

ao encargo inicial do montante de 35,04€ (trinta e cinco euros e quatro cêntimos), 

relativo apenas às refeições. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- A referida informação vem acompanhada da informação da SECÇÃO DE 

CONTABILIDADE, referente à assunção dos respetivos encargos. ----------------------------- 

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

reposicionamento de escalão, nos termos da informação técnica acima referida. ====== 

091 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2015/2016 =========================================================== 

========== Oriunda da UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 03-RIC/UODSCE/2016, 

datada de 10 de Março, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 
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dela fica a fazer parte integrante, referente à atribuição de auxílios económicos a uma 

aluna no escalão “B”, para o ano letivo 2015/2016, com efeitos a partir do dia 21 de 

março, último, cujo encargo a assumir é no montante de € 35,04 (trinta e cinco euros e 

quatro cêntimos), sendo este encargo relativo só à “refeição”. ------------------------------------ 

----- A referida informação vem acompanhada da informação da SECÇÃO DE 

CONTABILIDADE, referente à assunção dos inerentes encargos. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir à aluna em causa o 

escalão “B” de auxílios económicos, nos termos da informação técnica acima referida. = 

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 e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

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

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

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

12H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 


