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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM OITO DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO =========================================================== 

ATA Nº. 01/18 

========== Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 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 20 de 

outubro de 2017, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, SUSANA 

ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, CRISTIANO DIAS 

DE ALMEIDA COSTA COELHO e ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, 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 23 de outubro, último, exarada a folhas 109, ponto 83, do livro de atas 

155, 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 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 a falta 

do Vereador, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, ausente 

por motivos de saúde.================================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

1. PORTUGAL 2030 – Futuro da Política de Coesão – O Senhor Presidente fez uma 

breve reflexão sobre a problemática da política de coesão na união europeia, aludindo 

aos interesses, em sentido contrário, que se manifestam de forma cada vez mais 

evidente entre, por um lado dos chamados países contribuintes líquidos e, por outro 

lado, os países beneficiários líquidos. Chamou a atenção para o papel importante do 

reforço da coesão, enquanto instrumento indispensável à solidificação do projeto 

europeu, e até ao próprio crescimento económico, na medida em que todas as regiões 

europeias, e até todos os cidadãos, são indispensáveis a esse crescimento. Falou ainda 

das diferentes visões que existem sobre a importância da coesão e da competitividade, 

realçando o entendimento, que partilha, de que o projeto europeu não pode viver apenas 

das diferenças entre os países que o constituem, devendo a coesão ser vista como boa 

para os países beneficiários, mas também para a europa e os seus principais 

fundamentos. Disse, a propósito, que o equilíbrio entre a competitividade e a coesão é 

decisivo, na medida em que se demonstra que há regiões na europa que, sem prescindir 

da competitividade, precisam muito da coesão e que esta, se estiver sustentada em 

maior número de pessoas e territórios reforça aquela. A terminar, deu o exemplo 

português, onde existem regiões em que se verifica uma maior competitividade em todos 
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os setores, mas onde não se verificam níveis na coesão da mesma dimensão, ao 

mesmo tempo que defendeu que também internamente nos devemos focar muito mais 

na coesão social e territorial, sob pena de podermos abandonar um conjunto 

indispensável de territórios e de cidadãos. -------------------------------------------------------------

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, afirmou que falar 

de coesão é falar de força e união, sendo algo que nos toca a todos. Chamou a atenção 

para a nova realidade que se verifica na europa, desde o fim da segunda guerra 

mundial, com o aparecimento do BREXIT e as tentativas de independência de alguns 

territórios, fatores que podem mudar o equilíbrio de forças. Afirmou que o conceito de 

uma europa mais solidária deve assentar numa lógica de equilíbrios no quadro dos 

apoios comunitários. Nesse sentido, entende que o Município de Moimenta da Beira 

deve definir qual o caminho que quer seguir, apontando como pilares essenciais o 

combate à desertificação e a recuperação e fixação da população. A propósito, pediu ao 

Senhor Presidente que fizesse o ponto de situação sobre o gabinete de apoio ao 

empresário e ao investidor. ---------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta, o Senhor Presidente afirmou que, a seguir à segunda guerra mundial, 

o fundamento para a construção da europa foi a paz, da qual o crescimento económico é 

apenas um dos instrumentos. Afirmou ainda que a necessidade de continuar a lutar pela 

paz se mantém, não no sentido das trincheiras e dos aviões que arrasavam cidades, 

mas para prossecução da paz social e dos direitos humanos, assente exatamente no 

princípio da coesão social, sendo uma adequada redistribuição do rendimento gerado na 
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economia um meio indispensável para se atingir este propósito. Sobre o gabinete de 

apoio ao empresário, afirmou que a Câmara mantém o objetivo de o formalizar, sem 

prejuízo da garantia de se continuar a prestar o apoio e informação sobre a 

disponibilização dos apoios comunitários nos termos em que tem vindo a acontecer. == 

2. EVOCAÇÃO A MÁRIO SOARES – Um ano após a sua morte, a Vereadora, ANA 

MARGARIDA LOPES MORGADO lembrou a figura de Mário Soares, recordando o papel 

fundamental que teve na luta contra a ditadura e na construção da democracia no nosso 

país. =============================================================== 

3. QUESTÕES GERAIS - O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA 

COELHO, apesar de reconhecer que não é matéria da competência da Câmara 

Municipal, perguntou se existe algum plano tendente a fazer campanhas de 

sensibilização alertando para a perigosidade da inalação de monóxido de carbono no 

uso recorrente das braseiras e lareiras, sobretudo por estarmos a atravessar uma época 

muito fria em termos de condições climatéricas. Mais solicitou que lhe fosse entregue 

oportunamente o contrato celebrado com a empresa do parque eólico, assim como 

informação sobre a execução do mesmo. --------------------------------------------------------------

----- Em resposta, o Senhor Presidente afirmou que, além da vasta informação que 

decorre dos meios de comunicação social em geral sobre esta matéria, a Câmara tem 

vindo a fazer algumas ações tendentes a este tipo de alertas, de forma pontual mas 

sempre em articulação com a GNR e outras instituições, pese embora reconhecer que 

talvez seja possível melhorar esta situação. Informou, ainda, que procederá à entrega do 
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protocolo celebrado com a empresa do parque eólico, cuja execução disse estar 

totalmente concluída. =================================================== 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

001 – 020/011/000 – Designação de um Vereador para integrar a Efore-Beiras Lda. – 

Escola Profissional Tecnológica e Agrária de Moimenta da Beira ============== 

========== Presente à reunião uma Proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 do corrente mês, onde, pelas razões ali indicadas, procede à designação 

do Vereador, em regime de tempo inteiro, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, para representar a Câmara Municipal na Efore-Beiras, Lda. – Escola 

Profissional Tecnológica e Agrária de Moimenta da Beira, assim como designa, para as 

situações de faltas e impedimentos, como substituta, a Vereadora, em regime de tempo 

inteiro, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear como seu 

representante, no referido órgão, o Vice-Presidente, FRANCISCO ALEXANDRE DOS 

SANTOS GOUVEIA CARDIA, e para as situações de faltas e impedimentos, como 

substituta, a Vereadora, em regime de tempo inteiro, SUSANA ISABEL MARQUES 

LEMOS. ============================================================ 

002 – 020/011/000 – Designação de um Vereador para integrar a  Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Moimenta da Beira ======================= 

========== Oriundo da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Moimenta da 
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Beira, presente à reunião o ofício n.º 01/18, datado de 02 do corrente mês, a solicitar a 

nomeação de um representante do Município na referida Comissão, na modalidade 

alargada, nos termos da alínea a), ao art.º 17º., da Lei nº. 142/15, de 8 de setembro.------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear como seu 

representante, na referida Comissão, a Vereadora, em regime de tempo inteiro, 

SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS. ===================================== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.03. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 

02.03.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

003 – 120/197/000 - Ponderação Curricular – Critérios para Avaliação de 

Desempenho na Carreira de Origem ====================================== 

=========== Presente à reunião uma Proposta do Senhor Presidente da Câmara, que 

nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde 

pelas razões ali expostas, dá conta da necessidade de aprovação das regras e critérios 

para aplicação da ponderação curricular a todos os trabalhadores a partir do ano de 

2011, inclusive, de forma a salvaguardar os direitos dos mesmos nas respetivas 

carreiras de origem. -------------------------------------------------------------------------------------------  

---- A Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, solicitou informação relativa à 

existência do quadro de avaliação e responsabilização da Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira e, existindo, mais solicitou que o mesmo lhe fosse facultado. ---------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o procedimento de 
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ponderação curricular, nos termos e para os efeitos apresentados na referida proposta. = 

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.04.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

004 – 210/200/200 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS – Taxa a aplicar no ano de 2017, a cobrar em 2018 – Comunicação de 

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

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

13 de novembro de 2017, exarada a folhas 138 a 145, ponto 108, do livro de atas n.º 

155, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 46, datado de 22 de 

dezembro, último, informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 21 do 

mesmo mês, foi deliberado aprovar a taxa de 0,375%, para o IMI – Imposto Municipal 

sobre Imóveis referente ao ano de 2017, nos precisos termos apresentados e aprovados 

pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

005 – 210/200/200 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – Taxa a aplicar em 2018 – Comunicação de 

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

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

13 de novembro de 2017, exarada a folhas 135 a 138, ponto 107, do livro de atas n.º 

155, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 45, datado de 22 de 
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dezembro, último, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no dia 21 do 

mesmo mês, foi deliberado aprovar a proposta de participação variável de 5% no IRS – 

a aplicar em 2018, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

006 – 210/200/400 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem – Taxa a aplicar em 2018 - Comunicação de deliberação ============= 

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

13 de novembro de 2017, exarada a folhas 145 a 147, ponto 109, do livro de atas n.º 

155, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 47, datado de 22 de 

dezembro, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no dia 21 do mesmo 

mês, foi deliberado aprovar a referida taxa em 0,25%, para o ano de 2018, nos precisos 

termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ---------------------------------------- 

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

007 – 210/202/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Contratação de empréstimo de 

curto prazo para o ano de 2018 – Aprovação - Comunicação de deliberação ====== 

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

13 de novembro de 2017, exarada a folhas 152 a 156, ponto 111, do livro de atas n. º 

155, em que foi deliberado aprovar uma proposta de contratação de um novo 

empréstimo a curto prazo, para o ano de 2018, até ao montante de € 500.000,00 
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(quinhentos mil euros), presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 49, 

datado de 22 de dezembro do mesmo ano, informando que, em sua sessão ordinária, 

realizada no dia 21 do mesmo mês, foi deliberado aprovar a contratação do referido 

empréstimo de curto prazo, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

008 – 230/260/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - PROPOSTA DE ORÇAMENTO,  

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2018 E RESPETIVO MAPA DE 

PESSOAL – Aprovação - Comunicação de deliberação ======================= 

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

11 de dezembro de 2017, exarada a folhas 211 a 220, ponto 158, do livro de atas n.º 

155, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 50, datado de 22 de 

dezembro, informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 21 do mesmo mês, 

foi deliberado aprovar: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. O Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2018, que inclui o plano 

plurianual de investimentos e plano de atividades municipal, nos precisos termos 

apresentados e aprovados pela Câmara Municipal; -------------------------------------------------- 

----- 2. A autorização genérica para a celebração de contratos de delegação de 

competências entre a Câmara Municipal e entidades intermunicipais, e de acordos de 

execução entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, nos precisos termos 

apresentado e aprovados pela Câmara Municipal; --------------------------------------------------- 
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----- 3. A autorização prévia e genérica para assunção de compromissos plurianuais, nos 

precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal; ---------------------------- 

----- 4. A proposta de alteração da estrutura orgânica dos serviços municipais para o ano 

de 2018, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal; --------- 

----- 5. O mapa de pessoal para o ano de 2018, nos precisos termos apresentados e 

aprovados pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 

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

02.02.04. TESOURARIA 

009 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 5, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 108.671.87 (cento e oito mil, 

seiscentos e setenta e um mil e oitenta e sete cêntimos), assim discriminado: --------------- 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  34.591,38 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €  74.080,49 

                                                                TOTAL: ………. € 108.671,87 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  

02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

010 - 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 30 de outubro de 2017, exarada a folhas 118, ponto 93, deste livro 
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de atas, a seguir se identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO” E “PROJETO DE 

ARQUITETURA DEFERIDO”, que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 23 de 

outubro de 2017 foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------- 

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

----- TONI FERNANDO PINTO AMARAL, para ocupação da via pública em 1m2, com 

materiais, no lugar denominado Conde, freguesia de Vila da Rua, a que se refere o 

Proc.º 84.17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO: ================================= 

----- MANUEL SEVERINO DA SILVA RIBEIRO, para construção de uma habitação 

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

a que se refere o Proc.º 76.17. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

011 – 360/338/38.16 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura e projetos 

de especialidades – Construção de um edifício destinado a comércio =========== 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido proceder à audiência da Firma 

INOBUR – IRMÃOS ASSOCIADOS LDA, relativamente à reaprovação do projeto de 

arquitetura e projetos de especialidades, de um edifício destinado a comércio que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Barroca, freguesia de Arcozelos, presente à 
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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 281-

SV/DPOUA/17, de 19 de dezembro, último, que nesta ata se considera integralmente 

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

parecer favorável à pretensão, desde que a Câmara entenda manter a decisão tomada 

na reunião realizada em 05 de agosto de 2016, exarada a folhas 38, ponto 29, do livro 

de atas 153.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a decisão tomada na 

reunião realizada em 05 de agosto de 2016, exarada a folhas 38, ponto 29, do livro de 

atas 153, no sentido de reaprovar o projeto de arquitetura e aprovar os projetos de 

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

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      
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10H35. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


