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ATA  DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM QUINZE DE SETEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZASSETE ============================================ 

ATA N.º 19/17 

========== Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, 

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 13 de 

setembro de 2016, 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 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. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

aberta a reunião, quando eram 09H35. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b), do artigo 39º., da Lei 

nº. 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR a 

falta do Vereador LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ausente por razões profissionais.  

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

058 - 210/207/000 – SMB – ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Festa de Natal de 2016 – Pagamento das despesas ====== 

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

ofício n.º 01/2017, datado de 8 do corrente mês, a solicitar, conforme acordo 

estabelecido, o pagamento do valor de € 2.504,71 (dois mil, quinhentos e quatro euros e 

setenta e um cêntimos), correspondente aos custos tidos com a organização da Festa 

de Natal, com distribuição de prendas aos filhos dos trabalhadores, bem como com a 

tradicional Ceia de Natal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 2.504,71 (dois mil, quinhentos 

e quatro euros e setenta e um cêntimos), na respetiva rubrica orçamental, assim como 

informa da existência de fundos disponíveis para assunção do compromisso da 

despesa, nos termos legais. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência para a 
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Associação de Funcionários do Município de Moimenta da Beira do valor de € 2.504,71 

(dois mil, quinhentos e quatro euros e setenta e um cêntimos). =================== 

059 - 210/207/000 – CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL – ESCOLA DE ATLETISMO –  

“II Trail Serra de Leomil Rota da Maçã” – Pedido de apoio logístico e financeiro == 

========== Oriundo do clube referenciado em epígrafe, presente à reunião o ofício 

N/Ref:9/DIR, datado de 11 do corrente mês, informando que vai organizar o “II Trail 

Serra de Leomil Rota da Maçã”, no próximo dia 23 do corrente mês, prova integrada no 

programa oficial da Expodemo 2017, pelo que vem solicitar apoio financeiro e logístico,  

para fazer face às despesas inerentes à organização do mesmo. ------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 2.000,00 (dois mil euros), na 

respetiva rubrica orçamental, assim como informa da existência de fundos disponíveis 

para assunção do compromisso da despesa, nos termos legais. --------------------------------- 

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

subsídio no montante de € 2.000,00 (dois mil euros), bem como prestar todo o apoio 

logístico solicitado para a realização do referido evento. ======================== 

060 – 210/207/000 – CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – Candidatura da Freguesia de 

Rua - “Pavimentação de diversas vias na Freguesia de Vila da Rua” – Pedido de 

comparticipação financeira ============================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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28 de outubro de 2016, exarada a folhas 145, ponto 109, do livro de atas 153, em que foi 

deliberado aprovar a candidatura para celebração de um acordo de execução para 

realização da obra acima referida, presente à reunião um ofício da Junta de Freguesia 

de Vila da Rua, datado de 1 do corrente mês, a solicitar a comparticipação atribuída no 

âmbito do supra citado acordo, no valor total de € 28.000,00 (vinte e oito mil euros), 

anexando, para o efeito, fotocópias das despesas decorrentes do referido acordo. -------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 28.000,00 (vinte e oito mil 

euros), na respetiva rubrica orçamental, assim como informa da existência de fundos 

disponíveis para assunção do compromisso da despesa, nos termos legais. ----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento no valor 

€ 28.000,00 (vinte e oito mil euros), no âmbito do aludido acordo de execução. ======= 

061 – 210/207/000 – CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – Candidatura da Freguesia de 

Peva e Segões - “Pavimentação de diversas vias em Peva, Soutosa e S. Martinho” 

– Pedido de comparticipação financeira =================================== 

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

5 de agosto de 2016, exarada a folhas 33, ponto 26, do livro de atas 153, em que foi 

deliberado aprovar a candidatura para celebração de um acordo de execução para 

realização da obra acima referida, presente à reunião o ofício da Junta da União das 

Freguesias de Peva e Segões, nº. 34/2017, datado de 6 do corrente mês, a solicitar a 
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comparticipação atribuída no âmbito do supra citado acordo, no valor de € 5.016,45 

(cinco mil e dezasseis euros e quarenta e cinco cêntimos), anexando, para o efeito, 

fotocópias das despesas decorrentes do referido acordo. ------------------------------------------ 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 5.016,45 (cinco mil e 

dezasseis euros e quarenta e cinco cêntimos), na respetiva rubrica orçamental, assim 

como informa da existência de fundos disponíveis para assunção do compromisso da 

despesa, nos termos legais. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento no valor 

€ 5.016,45 (cinco mil e dezasseis euros e quarenta e cinco cêntimos), no âmbito do 

aludido acordo de execução. ============================================= 

062 – 210/207/000 – CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – Candidatura da Freguesia de 

Castelo - “Beneficiação do Caminho do Freixieiro, do Caminho das Roteias e do 

Caminho das Cubas” – Pedido de comparticipação financeira ================= 

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

5 de agosto de 2016, exarada a folhas 31, ponto 24, do livro de atas 153, em que foi 

deliberado aprovar a candidatura para celebração de um acordo de execução para 

realização da obra acima referida, presente à reunião um ofício da Junta de Freguesia 

de Castelo, a solicitar a comparticipação atribuída no âmbito do supra citado acordo, no 

valor de € 6.114,50 (seis mil, cento e catorze euros e cinquenta cêntimos), anexando, 



 Fl.84 
____________ 

 

____________ 

2017.09.15 
 

L iv º .  155  
                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 

                                                                   

 

para o efeito, fotocópias das despesas decorrentes do referido acordo. ---------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 6.114,50 (seis mil, cento e 

catorze euros e cinquenta cêntimos), na respetiva rubrica orçamental, assim como 

informa da existência de fundos disponíveis para assunção do compromisso da 

despesa, nos termos legais. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento no valor 

€ 6.114,50 (seis mil cento e catorze euros e cinquenta cêntimos), no âmbito do aludido 

acordo de execução. =================================================== 

063 – 210/207/000 – CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – Candidatura da Freguesia de 

Moimenta da Beira - “Pavimentação de espaços de recreio infantil e 

infraestruturação e pavimentação de artérias urbanas” – Pedido de 

comparticipação financeira ============================================= 

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

5 de agosto de 2016, exarada a folhas 32, ponto 25, do livro de atas 153, em que foi 

deliberado aprovar a candidatura para celebração de um acordo de execução para 

realização das obras acima referidas, presente à reunião o ofício da Junta de Freguesia 

de Moimenta da Beira, n.º 21/JF, datado de 21 de agosto, último, a solicitar a 

comparticipação atribuída no âmbito do supra citado acordo, no valor de € 3.195,97 (três 

mil, cento e noventa e cinco euros e noventa e sete cêntimos), anexando, para o efeito, 
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fotocópias das despesas decorrentes do referido acordo. ------------------------------------------ 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 3.195,97 (três mil, cento e 

noventa e cinco euros e noventa e sete cêntimos), na respetiva rubrica orçamental, 

assim como informa da existência de fundos disponíveis para assunção do compromisso 

da despesa, nos termos legais. ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento no valor 

€ 3.195,97 (três mil, cento e noventa e cinco euros e noventa e sete cêntimos) no âmbito 

do aludido acordo de execução. =========================================== 

02.02.04. TESOURARIA 

064 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 14, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 107.325,08 (cento e sete mil, 

trezentos e vinte e cinco euros e oito cêntimos), assim discriminado: ------------------------- 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €    9.940,69 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €  97.384,39 

                                                          TOTAL: ………….….€  107.325,08 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS PARTICULARES” 

065 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-



 Fl.86 
____________ 

 

____________ 

2017.09.15 
 

L iv º .  155  
                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 

                                                                   

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 

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

reunião realizada em 24 de março de 2014, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”,  “PROJETOS DE 

ARQUITETURA DEFERIDOS” e “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, 

que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no 

Despacho do Senhor Presidente, datado de 25 de outubro de 2013, foram deferidos pelo 

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

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

----- HERMINIA DE LOURDES ESPITO SANTO, para ocupação de via pública com 

andaimes, em 20 metros quadrados, que pretende levar a efeito na Avª. 25 de Abril, em 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 61.17. -------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS: =============================== 

----- JOSÉ LUIS GOMES MONTEIRO, para construção de uma habitação unifamiliar – 

Alteração, que pretende levar a efeito no lugar denominado de Outeiro Alto, na União 

das Freguesias de Peva e Segões, a que se refere o Proc.º 22/15; ----------------------------- 

----- AUTO PEÇAS JOÃO MORAIS UNIPESSOAL, LDA, para construção de um edifício 

destinado a comércio e arrumos, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

Fragas da Forca, lote n.º 2, do loteamento a que se refere o alvará, n.º 2/2016, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 46.17. ---------------------------------------- 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============================ 
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----- CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MOUTUO DO VALE DO TÁVORA E DOURO, 

CRL, para reconstrução de um edifício destinado a instalação de agência bancária, sito 

na Praceta Fernão Mergulhão, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 

34.16; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARLENE CRISTIANA PAIVA FERREIRA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Barroca, freguesia de 

Sever, a que se refere o Proc.º 13.17; ------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL ALIPIO PODENCE, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita 

na Rua do Outeiro, freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º 30.17. -------------------------- 

066 - 360/338/42.17 – OBRAS PARTICULARES – Instalação de infraestruturas de 

suporte para uma estação de radiocomunicações da rede TDT ================ 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido solicitar à MEO – SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A., relativamente ao projeto para instalação de 

infraestruturas de suporte para uma estação de radiocomunicações da rede TDT, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Monte Rodrigo, freguesia de Alvite, os 

elementos considerados em falta, presente à reunião o referido processo acompanhado 

de novos elementos, 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 210-
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SV/DPOUA/17, de 11 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: Uma vez que a estação se vai localizar sobre uma laje de betão, já 

existente no local, e que, em resultado da instalação não vai existir qualquer alteração 

da distância entre o caminho e os elementos a construir, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projeto. =========================================== 

067 - 360/338/43.17 – OBRAS PARTICULARES – Instalação de infraestruturas de 

suporte para uma estação de radiocomunicações da rede TDT ================ 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido solicitar à MEO – SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A., relativamente ao projeto para instalação de 

infraestruturas de suporte para uma estação de radiocomunicações da rede TDT, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Morro de Cabaços, freguesia de Cabaços, 

os elementos considerados em falta, presente à reunião o referido processo 

acompanhado de novos elementos, 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 211-

SV/DPOUA/17, de 11 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: Dado que no processo existe um protocolo de acordo que permite a 
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instalação do equipamento em causa, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

projeto. ============================================================= 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

 “Educação” 

068 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2017/2018 – 2.ª Listagem =============================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 06.RIC/UODSCE/2017, 

datada de 12 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, dando conta da necessidade de a Câmara Municipal 

aprovar a listagem dos alunos que vão frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico, apenas 

na componente “refeições”, assim como aprovar a listagem dos alunos que vão 

frequentar os 2.º e 4.º anos, na componente “livros e material escolar e refeições”, bem 

como definir os valores da comparticipação a cada aluno, nos termos legais. ----------------

----- A informação vem acompanhada da listagem dos referidos alunos, referente aos 

auxílios económicos para o ano letivo 2017/2018, cujo encargo a assumir, no período de 

setembro a dezembro do corrente ano, é no montante de € 859,82 (oitocentos e 

cinquenta e nove euros e oitenta e dois cêntimos), sendo o encargo relativo ao 

fornecimento de “refeições” de € 623,42 (seiscentos e vinte e três euros e quarenta e 

dois cêntimos), e de “material escolar” de € 236,40 (duzentos e trinta e seis euros e 
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quarenta cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da respetiva informação da SECÇÃO DE 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida listagem e 

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, nos termos da informação supra 

mencionada. ========================================================= 

069 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2017/2018 =========================================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 07.RIC/UODSCE/2017, 

datada de 12 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, dando conta da necessidade de a Câmara Municipal 

aprovar a listagem dos alunos com necessidades educativas especiais, na componente 

“livros e material escolar e refeições”, assim como aprovar a listagem dos alunos NEE 

(Necessidades Educativas Especiais) na componente “livros e material escolar e 

refeições” bem como definir os valores da comparticipação a cada aluno, nos termos 

legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A informação vem acompanhada da listagem dos referidos alunos, referente aos 

auxílios económicos para o ano letivo 2017/2018, cujo encargo a assumir, no período de 

outubro a dezembro do corrente ano, é no montante de € 630,32 (seiscentos e trinta 

euros e trinta e dois cêntimos), sendo o encargo relativo ao fornecimento de “refeições” 
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de € 367,92 (trezentos e sessenta e sete euros e noventa e dois cêntimos), e “material 

escolar” de € 262,40 (duzentos e sessenta e dois euros e quarenta cêntimos). -------------- 

----- O processo vem acompanhado da respetiva informação da SECÇÃO DE 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida listagem e 

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, nos termos da informação supra 

mencionada. ========================================================= 

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 

09H50. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 

 


