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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DEZANOVE DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZOITO ========================================================== 

ATA N.º 06/18 

========== Aos dezanove dias do mês de março 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, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, 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. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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----- 1. REUNIÃO ORDINÁRIA – Alteração da data - Considerando que a próxima 

reunião ordinária se iria realizar no dia 02 de abril, dia em que em muitas localidades do 

concelho se realiza a visita pascal, o Senhor Presidente propôs verbalmente que a 

referida reunião se realizasse no dia 03 do mesmo mês, às nove horas e trinta minutos, 

tendo esta proposta sido aceite por todos os membros do Executivo. Nesta 

conformidade, ficou a respetiva convocatória efetuada, nos termos e para efeitos de 

cumprimento das disposições conjugadas previstas na alínea m), do nº. 1, do artigo 35º 

e do n.º 4, do artigo 40.º, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ================== 

----- 2. REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR – O Senhor Presidente deu 

conhecimento que, na semana passada, se realizou o julgamento no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu, na sequência de uma ação intentada pelo Município de 

Moimenta da Beira contra o Ministério da Educação, a propósito do encerramento de 

escolas. Fazendo um pequeno histórico deste processo, o Senhor Presidente lembrou 

que o referido ministério, no ano de 2014, encerrou várias escolas no país e também no 

concelho de Moimenta da Beira, com os prossupostos plasmados em Resolução do 

Conselho de Ministros, que tinha três condições essenciais: a primeira, respeitava à 

forma de encerramento das escolas, cujo processo se deveria fazer por negociação com 

os Municípios, a segunda reportava às escolas mais pequenas com menos rendimento 

por parte dos alunos e a terceira dizia que, em regra, deveriam encerrar as escolas com 

menos de 21 alunos. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda no uso da palavra, lembrou que o Município de Moimenta da Beira foi 
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convocado para uma reunião onde lhe foi comunicado o encerramento de escolas, sem 

qualquer negociação, afirmando que, nesta matéria, resultaram infrutíferas as tentativas 

de diálogo com o Governo e com os representantes do Ministério da Educação. ----------- 

----- Nesta conformidade, disse o Senhor Presidente, estando convicto que a decisão de 

encerramento de escolas tomada pelo Ministério da Educação foi ilegal, na medida em 

que não tinha cumprido a legislação que o próprio Governo tinha aprovado, decidiu 

avançar com a ação principal, na defesa dos interesses dos alunos e das instituições. ---

---- A finalizar, respondendo a uma pergunta que a Senhora Vereadora, ANA 

MARGARIDA LOPES MORGADO lhe tinha feito, disse não saber a que conclusões o 

TAF de Viseu vai chegar, afirmando que poderiam acontecer várias hipóteses, mas 

salientando que o Município de Moimenta da Beira fez o que devia fazer neste processo, 

na defesa da verdade e dos interesses em jogo. -----------------------------------------------------

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

que este não é o momento para fazer avaliações, ficando a aguardar pela decisão do 

TAF de Viseu. ======================================================== 

----- 3. REGENERAÇÃO URBANA – O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA 

COSTA COELHO, voltou a questionar o Senhor Presidente sobre para quando estariam 

previstas a realização das obras de reparação e conservação dos acessos e 

arruamentos no Bairro da Formiga e do Bairro do Matão. ------------------------------------------ 

----- Em resposta, o Senhor Presidente disse que já respondeu a estas questões em 

reunião anteriores e que as obras seriam realizadas no âmbito da programação que o 
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executivo tinha definido para este tipo de intervenção. ==========================   

----- 4. DISPONIBILIZAÇÃO DE REDES WI-FI - O Vereador, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO afirmou que o acesso à informação pelas novas tecnologias 

em espaços públicos e históricos é um fator de desenvolvimento e uma mais-valia para 

o nosso concelho, tendo, a propósito, perguntado se o Município de Moimenta da Beira 

já tinha sido contemplado com algum financiamento e se pretendia candidatar-se aos 

novos programas para esse efeito. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta, o Senhor Presidente disse que alguns espaços públicos já se 

encontram cobertos pela rede WI-FI e que tem a expetativa de, no âmbito da 

CIMDOURO, ver aprovado um projeto que possa melhorar o desempenho na região, 

dado que o programa “WiFi4EU - Free Wi-Fi for Europeans” apresenta algumas 

dificuldades porque dispõe de verbas a rondar os € 15.000,00 (quinze mil euros), por 

município, valor considerado claramente insuficiente para uma boa cobertura no 

concelho. =========================================================== 

----- Antes de entrar na ordem do dia, a Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES 

MORGADO, fez questão de oferecer aos membros do executivo uma lembrança no 

âmbito do DIA DO PAI, salientando a importância que tem no crescimento e 

desenvolvimento das crianças. ============================================ 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.03. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
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02.03.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL, ATENDIMENTO E ARQUIVO 

052 – 110/199/000 – PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUÍNDO 

OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS – Relatório de Monitorização do 

ano de 2017 ========================================================= 

========== Presente à reunião o Relatório de Monitorização do Plano de Gestão de 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, respeitante ao ano de 2017, que nesta ata se 

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

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

Monitorização, respeitante ao ano de 2017, referente ao Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, devendo o mesmo ser submetido à Assembleia 

Municipal, para efeitos de aprovação. ====================================== 

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.04.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

053 – 210/207/000 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Protocolo de Colaboração – Atribuição da verba destinada ao funcionamento e 

apoio do Ensino Pré-Escolar e 1º. Ciclo, para o ano letivo 2017/2018 ============ 

========== Oriundo do Agrupamento de Escolas em epígrafe, presente à reunião um 

e-mail, datado de 3 de novembro de 2017, acompanhado do mapa de distribuição de 

verbas destinadas ao apoio do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, num valor 

global de € 39.000,00 (trinta e nove mil euros). ------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 
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FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 35.250,00 (trinta e cinco mil, 

duzentos e cinquenta 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 

Agrupamento um subsídio no montante de € 35.250,00 (trinta e cinco mil, duzentos e 

cinquenta euros), para os fins solicitados. =================================== 

054 – 210/207/000 – CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – Candidatura da Freguesia de 

Moimenta da Beira - “Pavimentação do Parque Lúdico João Manuel e Parque 

Infantil no Parque da Liberdade” – Pedido de comparticipação financeira ======== 

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

5 de agosto de 2016, exarada a folhas 32 a 33, 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 6/JF, datado de 9 de fevereiro, último, a solicitar a 

comparticipação atribuída no âmbito do supra citado acordo, que é no valor de € 

11.999,96 (onze mil, novecentos e noventa e nove euros e noventa e seis 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 € 11.999,96 (onze mil, 
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novecentos e noventa e nove euros e noventa e seis 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 

€ 11.999,96 (onze mil, novecentos e noventa e nove euros e noventa e seis cêntimos), 

no âmbito do aludido acordo de execução. =================================== 

055 - 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE SEVER – Construção/recuperação 

da Casa Mortuária de Sever – Pedido de apoio financeiro ===================== 

========== Oriundo da entidade referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, com o n.º 1/J.F., datado de 10 de janeiro, último, a solicitar uma comparticipação 

financeira para a realização da obra em epígrafe. ---------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos 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 à referida Junta de 

Freguesia um subsídio no montante de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) para os 

fins solicitados. ======================================================= 

056 - 210/207/000 – BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Incêndios Florestais 2017 – Campanha solidária de recolha de bens – Pedido de 

apoio financeiro ====================================================== 
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========== Oriundo da entidade referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 23 de janeiro, último, a informar que, através do seu Núcleo Desportivo 

e Cultural realizou uma campanha solidária de recolha de bens, nomeadamente de 

primeira necessidade, vestuário, alimentos para animais, para distribuir por algumas das 

zonas afetadas pelos grandes incêndios ocorridos durante o ano de 2017, tendo, para o 

efeito, alugado um camião de grandes dimensões, para transporte do material recolhido.  

----- Nesta conformidade, solicita a atribuição de um subsídio para minimizar as 

despesas realizadas com esta ação, nomeadamente com o aluguer do camião. ----------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 250,00 (duzentos e cinquenta 

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 à referida Associação 

um subsídio no montante de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) para os fins 

solicitados. ========================================================== 

057 - 230/999/000 – ORÇAMENTO E CONTAS – INFORMAÇÃO FINANCEIRA - 

Consulta de documentos ============================================== 

========== Oriundo da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presentes à reunião a 

lista dos compromissos assumidos, por requisição, bem como a listagem de pagamentos 

efetuados, com indicação da respetiva descrição da despesa e fornecedor, durante o 

mês de fevereiro, último. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

02.04.04. TESOURARIA 

058 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 16, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 473.355,03 (quatrocentos e setenta 

e três mil, trezentos e cinquenta e cinco euros e três cêntimos), assim discriminado: ----- 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  394.221,67 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €    79.133,36 

                                                                TOTAL: ………. €  473.355,03 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  

02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

059 - 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, do livro de 

atas 155, a seguir se identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PROJETO DE 

ARQUITETURA DEFERIDO”, “PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES 

DEFERIDO” e “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, 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. -------------------------------- 
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PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- ISMAEL PARENTE AFONSO, para ocupação da via pública, na Rua da Igreja, na 

localidade de Peva, União de Freguesias de Peva e Segões, a que se refere o Proc.º 

18.18. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- JOSÉ FILIPE GOMES DE CARVALHO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Covas do Barro, lote 22, do 

loteamento a que se refere o alvará n.º 03/2001, freguesia de Moimenta da Beira, a que 

se refere o Proc.º 19.18. ------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITEURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO: ================= 

----- JOSÉ DE JESUS PINTO, para legalização de um edifício destinado a arrumos 

agrícolas, sito no lugar denominado Ceara, na localidade de Peravelha, União das 

Freguesias de Peravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º 15.18. ----- 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============================ 

----- ACÁCIO BASTOS OLIVEIRA, para ampliação de uma habitação unifamiliar, sita na 

Rua do Soito, freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º 8.17; ------------------------------- 

----- ANA VANESSA MORGADO FERREIRA, para construção de uma habitação 

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

Arcozelos, a que se refere o Proc.º10.17; --------------------------------------------------------------- 

----- VITOR MANUEL DA SILVA MONTEIRO, para reconstrução de um edifício 

destinado a arrumos, sito na Rua da Escola, freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 
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12.17. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

060 – 360/347/2.16 – LOTEAMENTOS URBANOS – Redução da garantia bancária 

das obras de urbanização ============================================== 

========== Oriundo da Firma URB. ANDINHOS, UNIPESSOAL, LDA, presente à 

reunião um pedido de redução da garantia bancária n.º 00125-02-2034512, emitida pelo 

Banco Comercial Português, S. A., para garantir a boa execução das obras de 

urbanização do loteamento sito no lugar denominado Andinhos, freguesia de Moimenta 

da Beira, a que corresponde o alvará n.º 01/2017. --------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à Comissão de Vistorias, a mesma elaborou o auto de 

Vistoria n.º 01/2018, datado de 02 do corrente mês, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali 

descritos, indica que deverá ser permitida a redução de € 58.917,20 (cinquenta e oito 

mil, novecentos e dezassete euros e vinte cêntimos), correspondendo a 15,83% do valor 

inicial da garantia bancária. --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o auto de 

vistoria, reduzir o valor de € 58.917,20 (cinquenta e oito mil, novecentos e dezassete 

euros e vinte cêntimos), correspondendo a 15,83% do valor inicial da garantia bancária, 

ficando retido o valor de € 313.169,56 (trezentos e treze mil cento e sessenta e nove 

euros e cinquenta e seis cêntimos). ======================================== 

02.06. DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E CULTURAL  
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02.06.06. GABINETE DE ACÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

061 – 710/714/300 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Ano letivo 2017/2018 - Protocolos 

de Cooperação – Mapas de encargos ===================================== 

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

11 de dezembro de 2017, exarada a folhas 223 e 224, ponto 163, do livro de atas 155, 

em que foi deliberado aprovar as minutas dos protocolos de cooperação a celebrar com 

o Agrupamento de Escolas de Moimenta e com as instituições parceiras, relativamente 

aos Transportes Escolares e Refeições aos alunos do 1.º Ciclo e do Ensino Pré-Escolar, 

assim como os mapas de encargos inerentes ao período de setembro a dezembro de 

2017, presente à reunião a Informação n.º 01 /DISC/2018, datada de 09 do corrente 

mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, que acompanha os mapas de encargos inerentes ao período de janeiro a 

junho do corrente ano, no montante total de € 101.230,09 (cento e um mil, duzentos e 

trinta euros e nove cêntimos), sendo o encargo relativo ao “Ensino Pré-Escolar”, de € 

21.229,74 (vinte e um, duzentos e vinte e nove euros e setenta e quatro cêntimos), de € 

23.377,02 (vinte e três mil, trezentos e setenta e sete euros e dois cêntimos) no que se 

refere aos “Transportes Escolares”, e de € 56.623,33 (cinquenta e seis mil, seiscentos e 

vinte e três euros e trinta e três cêntimos), para “Refeições do 1.º CEB”. ---------------------- 

----- O processo vem acompanhado das respetivas informações da SECÇÃO DE 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos mapas de 
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encargos, no âmbito dos respetivos protocolos de colaboração. =================== 

02.06.05. SECÇÃO DE PROMOÇÃO TURÍSTICA 

062 – 620/637/000 – CONCURSO TERRAS DO DEMO EM FLOR – Florir Moimenta da 

Beira ============================================================== 

========== Presente à reunião um processo com vista à abertura de um concurso que 

tem a finalidade de reforçar a beleza natural do concelho, convidando a população para 

participar nesta ação de cidadania, no sentido de embelezar espaços próximos das 

residências, recantos públicos ou pequenos largos/lugares, ou mesmo janelas, varandas 

e ou jardins, virados para o espaço público, assim como lojas comerciais, montras ou 

espaços circundantes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Para o efeito, o processo vem acompanhado das normas de participação, que nesta 

ata se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, cujo 

clausulado tem como objetivo regular o universo dos destinatários, a tipologia das 

categorias, os critérios de apreciação pelo Júri, os prémios e a divulgação dos 

resultados, entre outros. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do referido 

concurso e as respetivas normas de participação. =============================  

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 
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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      

11H00. ============================================================= 
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