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

DE DOIS MIL E DEZASSEIS ============================================= 

ATA N.º 15/16 

========== Aos vinte e dois dias do mês de julho 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, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Técnico 

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

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

FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, SUSANA ISABEL 

MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA DA 

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

Vice-Presidente da Câmara que substitui o Senhor Presidente, nos termos do despacho, 

datado de 21 de outubro de 2013, 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. ===================================== 

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

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b), do artº. 39º., da Lei nº. 
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75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR as 

faltas do Senhor Presidente e do Vereador, CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, 

ausentes por se encontrarem de férias. =====================================.  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. A Câmara Municipal apresentou um voto de congratulação à Seleção Nacional de 

Futebol, pela brilhante conquista do Campeonato Europeu de Futebol, bem como a 

todas as outras modalidades pelos êxitos alcançados, realçando também o contributo 

que os municípios portugueses dão para tais feitos. ------------------------------------------------- 

----- 2. O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, questionou a 

Câmara Municipal quanto à ausência na agenda desta reunião da minuta do contrato de 

locação do estabelecimento comercial “Pousada”, sito na Barragem do Vilar. ---------------- 

----- O referido Vereador alertou a Câmara Municipal para o possível perigo para a 

segurança pública que o prédio cor de rosa, sito em frente ao Mini-Preço, possa 

oferecer, considerando os sinais de degradação que apresenta, tais como o 

desprendimento de materiais de revestimento. ================================ 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

012 – 120/129/000 – CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES 

DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O ANO LETIVO DE 2016/2017 – 
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Abertura de procedimento concursal de contratação – Aprovação ============= 

========== Presente à reunião uma Proposta do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, datada de 18 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta da necessidade da abertura 

de procedimento concursal para contratação de técnicos para o ano letivo de 2016/2017, 

no âmbito das atividades de enriquecimento curricular. --------------------------------------------- 

----- A propósito, o Vereador, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, alertou para o facto 

de que na deliberação da abertura deste procedimento contratual deverá ser aludido o 

regime especial previsto na Portaria do Ministério da Educação, que permite tal 

contratação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com os termos e 

condições da aludida proposta, aprovando a abertura do respetivo procedimento 

concursal de contratação, nos termos legais. ================================= 

013 – 120/129/000 – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O 

ANO LETIVO DE 2015/2016 – Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira – 

Protocolo de Colaboração ============================================= 

========== Presente à reunião a minuta do protocolo de colaboração, que nesta ata se 

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

Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no âmbito das atividades de 

enriquecimento curricular para o ano letivo de 2016/2017. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta de 
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protocolo, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respetiva assinatura. ======= 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

014 – 210/202/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PAEL - Programa de Apoio à 

Economia Local – Apreciação do relatório trimestral de monitorização e 

acompanhamento do 1.º trimestre de 2016 - Comunicação de deliberação ======= 

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

27 de junho, último, exarada a folhas 184, ponto 154, do livro de atas 152, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 26, datado de 1 do corrente mês, 

informando que, na sessão ordinária, realizada no dia 30 de junho, último, considerou 

apreciado o respetivo relatório. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

02.02.04. TESOURARIA 

015 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 21, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 447.547,23 

(quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete euros e vinte e três 

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

                              a) Dotações Orçamentais ………..…….. € 389.218,07 

                              b) Dotações não Orçamentais ………….. € 58.329,16 

                                                              TOTAL: ………….…..€ 447.547,23 
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02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

016 - 310/302/184 - EXECUÇÃO DO ARRUAMENTO E REMODELAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO DO SR. CAMILO, SITUADO NO ALTO DO 

FACHO - Auto de vistoria - Libertação parcial de caução ===================== 

========== Oriundo da firma MONTALVIA CONSTRUTORA, SA, presente à reunião o 

ofício n.º 25/SF/2016, datado de 9 de junho, último, com o seguinte teor: --------------------- 

----- “(…) Em conformidade com o contrato, o caderno de encargos, e a Excelentíssima Fiscalização de 

obra, foi a 07 de junho de 2013 efetuado o Auto de Receção Provisória da obra em epígrafe melhor 

identificada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Decorrido que está mais de um ano após a Receção Provisória da empreitada, vem esta empresa 

na qualidade de adjudicatária requerer a Vossa Excelência nos termos do artigo 4.º do Decreto Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto, se digne ordenar a realização de vistoria à empreitada em referência com 

vista à libertação das cauções/garantias prestadas para a execução da obra, nos termos do artigo 3.º 

do mesmo diploma legal, devendo ser considerados os anos entretanto decorridos, nos termos e para 

efeitos do n.º 3 deste mesmo artigo 3.º.(…)”. ---------------------------------------------------------------- 

---------- Relativamente a este assunto, o Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, prestou a informação, com a referência JP015/DPOUA/2016, datada de 4 

do corrente mês, que traz anexo o auto de vistoria para efeitos de libertação parcial da 

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

----- “ Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo 

e Ambiente, foi contactada a Firma adjudicatária para marcação de uma data para realização da vistoria 

solicitada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- - Não foram detetadas deficiências ou anomalias na Obra; -------------------------------------------- 

----- Foi elaborado o respetivo cálculo, conforme está expresso no Auto de Vistoria.” --------------------- 

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

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

“ESTUDOS E PROJETOS” 

017 - 340/323/301 – ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA DE MOIMENTA DA 

BEIRA, ALVITE E LEOMIL – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação da 

deliberação ========================================================= 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício n.º 27, 

datado de 01 do corrente mês, informando que, em sua sessão ordinária, realizada em 

30 de junho, último, foi deliberado por maioria dos presentes, com vinte e seis votos a 

favor e uma abstenção do Presidente de Junta da União de Freguesias de Peva e 

Segões, Pedro João de Jesus Sousa, APROVAR as áreas de reabilitação urbana de 

Moimenta da Beira, Alvite e Leomil, nos precisos termos apresentados e aprovados pela 

Câmara Municipal --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
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proceder à publicitação da aprovação das áreas de reabilitação urbana de Moimenta da 

Beira, Alvite e Leomil, nos termos legais. ==================================== 

02.03.02. GABINETE DE AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E HIGIENE PÚBLICA 

018 - 350/331/000 - SERVIÇO DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

URBANOS NO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA E SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LAVAGEM E DESINFEÇÃO DOS 

CONTENTORES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE RESÍDUOS 

URBANOS – Minuta do contrato – Ratificação do despacho de aprovação ======= 

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

13 de junho, último, exarada a folhas 177 e 178, ponto 150, do livro de atas 152, em que 

foi deliberado adjudicar à empresa RESUR – Gestão de Resíduos e Higiene Urbana, 

Lda., os serviços acima mencionados, presente à reunião o Despacho do Senhor 

Presidente de Câmara, datado de 15 do corrente mês, para ratificação, nos termos e 

para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que procedeu à aprovação da minuta do contrato para o serviço acima mencionado, que 

nesta ata se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante,  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 35º., da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro. ============================================= 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 

========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 
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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 Vice-Presidente da 

Câmara e Vereadores, e por mim, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

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

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

10H00. ============================================================= 

O VICE-PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


