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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM TRINTA DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZANOVE ======================================================== 

ATA N.º 20/19 

========== Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, 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 e 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, 

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 23 de outubro de 2017, 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. CONTRATAÇÃO PÚBLICA – O Senhor Vereador, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, questionou sobre a que obra é que diz respeito a 

publicação no “Portal BASE”, no dia 16 de maio, último, pelo valor de € 70.774,00. -------- 

----- Em resposta, o Senhor Presidente informou ter sido necessário e adequado 

proceder à adjudicação de um pequeno troço junto à rotunda sita na Estrada Nacional 

226, no lugar “Quinta da Vitelinha”, em Moimenta da Beira, porque se verificou a 

necessidade de trazer maior segurança ao tráfego que ali circula diariamente e porque 

com as referidas obras ficam garantidas melhores condições de preservação na faixa de 

rodagem. ============================================================ 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.04.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

063 - 230/270/000 – DGAL – DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS – Alerta 

precoce da taxa de execução da receita prevista no Orçamento dos anos de 2017 

e 2018, inferior a 85% relativamente ao previsto ============================ 

========== Oriundo da DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais, presente à 

reunião o ofício nº. S-001186-2019, datado de 6 do corrente mês, que nesta ata se 

considera transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a alertar que este Município 

registou, uma taxa de execução de receita inferior à prevista no orçamento nos anos de 

2017 e 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- A propósito, o Senhor Presidente informou que esta questão está subjacente à taxa 

de execução dos fundos comunitários nos dois anos referenciados, que é efetivamente 

baixa, muito embora tenha salientado que esta situação em nada afeta o ritmo adequado 

que a trajetória de diminuição do envidamento que o Município de Moimenta da Beira 

tem vindo a apresentar, o que permite criar almofadas para realizar investimento. --------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter 

este assunto à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 56.º, 

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ====================================== 

064 - 230/999/000 – FONSECA, PAIVA, CARVALHO & ASSOCIADO - AUDITOR 

EXTERNO – Situação Económica e Financeira do Município - Relatório do 1.º 

Semestre de 2019 ==================================================== 

========== Oriundo da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas identificada em 

epígrafe, presente à reunião o relatório, datado de 20 do corrente mês, que nesta ata se 

considera transcrito e dela fica a fazer parte integrante, que contém a informação sobre 

a situação económica e financeira do Município, relativa ao primeiro semestre de 2019. - 

----- No âmbito da apresentação deste assunto, o Senhor Presidente deu conta que o 

relatório contém uma apreciação geral positiva sobre a informação financeira do 

Município de Moimenta da Beira, no 1º. semestre de 2019, afirmando também que o dito 

relatório alerta para o baixo grau de execução na receita de capital, que é afetado pela 

reduzida obtenção de receitas com origem nas transferências de capital , provenientes 

dos fundos comunitários. A finalizar, o Senhor Presidente destacou ainda a redução 
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significativa do endividamento municipal, situação que potencia a libertação de meios 

para outro tipo de investimento. --------------------------------------------------------------------------- 

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

lamentar esta questão do financiamento comunitário, que entende ser incorreta do ponto 

de vista político, dada a necessidade de inscrever no orçamento anual de obras de 

investimento que depois tardam a ser cofinanciadas, dando como exemplo a empreitada 

de requalificação da Escola Secundária de Moimenta da Beira. ---------------------------------- 

----- Relativamente à posição assumida por este Vereador, o Senhor Presidente lembrou 

que as reprogramações financeiras do quadro comunitário podem ter alguma influência 

negativa no que se refere ao atraso no início das obras. Ainda, assim, não deixou de 

salientar o sucesso que o Município de Moimenta da Beira tem tido para programar, 

alocar recursos financeiros e realizar as referidas obras, fazendo notar que nestes casos 

se verifica uma influência positiva na obtenção de fundos comunitários. ----------------------- 

----- Afirmou, ainda, que existem outros constrangimentos que podem provocar atrasos 

no início dos trabalhos, salientando por um lado a questão dos preços de mercado que 

levam a que vários procedimentos concursais tenham ficado desertos ou em que se 

constatou a apresentação de propostas de valor superior ao preço base, não podendo, 

por isso, serem admitidas legalmente ao concurso, como alias se verificou na 

empreitada referenciada pelo Vereador supra mencionado, ou ainda porque existem 

questões que o Tribunal de Contas pretende ver esclarecidas em sede de visto prévio e 

que por vezes introduzem morosidade na celeridade processual. A terminar, afirmou 
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que, não obstante, as obras serão concluídas no presente mandato. --------------------------- 

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

02.04.04. TESOURARIA 

065 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 27, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 311.594,15 (trezentos e onze mil, 

quinhentos e noventa e quatro euros e quinze cêntimos), assim discriminado: -------------- 

                         a) Dotações Orçamentais ………………..  €  149.480,21 

                          b) Dotações não Orçamentais ………….  €  162.113,94 

                                                                      TOTAL: …… €  311.594,15 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

066 - 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, “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 23 de outubro de 2017 foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de 

Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ----------------------------------------------- 
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PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS: =============================== 

----- CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO DO VALE DO TAVORA E DOURO,CRL, 

para alteração a um armazém industrial, sito no Parque Industrial de Moimenta da Beira, 

lote 19, do loteamento com o alvará n.º 01/98, freguesia de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º 108.98; --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- KÁTIA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS, para reconstrução e alteração de 

uma habitação unifamiliar, sita na Rua da Fonte, localidade de Granja dos Oleiros, 

freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º 53.19. ---------------------------------------------------- 

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

----- RUI MIGUEL ROCHA DA SILVA, para reconstrução e ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua da Ribeira, localidade de Paraduça, freguesia de Leomil, a que 

se refere o Proc.º 4.18; -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ISMAEL ANTÓNIO JESUS TOMÉ, para construção de uma habitação unifamiliar, 

sita na Estrada Larga, freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º 39/19; ------------------- 

----- JOANA NOBRE BATISTA, para reabilitação e ampliação de habitação unifamiliar, 

sita no Alto do Facho, freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º 43/19. ------------------- 

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

067 – 360/338/17.19 – OBRAS PARTICULARES – Projetos de especialidades – 

Construção de uma moradia unifamiliar ===================================  

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS E 

SERVIÇOS URBANOS, onde foi decidido solicitar os elementos considerados em falta, 
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ao Senhor RUI DANIEL DA SILVA ALMEIDA, relativamente ao projeto para construção 

de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

Abrunhais, freguesia de Leomil, presente à reunião o referido processo, acompanhado 

de novos elementos, em que, pelos motivos ali descritos, o requerente solicita o 

deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 55-SV/DOSU/19, datada de 12 do 

corrente mês, emitindo parecer favorável. -------------------------------------------------------------- 

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

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

068 – 360/347/1.19 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela === 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS E 

SERVIÇOS URBANOS, onde foi decidido informar o Senhor ANTÓNIO MANUEL DE 

JESUS PEREIRA do teor da informação técnica, relativamente ao pedido de destaque 

de uma parcela de terreno, sita no lugar denominado São João dos Campos, na 

localidade de Granja dos Oleiros, freguesia de Rua, presente à reunião o referido 

processo, acompanhado de novos elementos, em que, pelos motivos ali descritos, o 

requerente solicita o deferimento da pretensão. ------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 54-SV/DOSU/19, datada de 12 do 

corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 
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parte integrante, emitindo parecer favorável à pretensão. ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas no disposto no n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, pelo que poderá ser emitida a 

respetiva certidão em conformidade. ======================================= 

069 – 360/991/50.19 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO MANUEL FERNANDES MILHEIRO, presente à 

reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, nos termos do n.º 1, do 

art.º 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua atual redação. --------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 53-SV/DOSU/19, datada de 12 do 

corrente mês, emitindo parecer favorável. -------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 

02.05.03. GABINETE DE GESTÃO DE EMPREITADAS 

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

========== Os Vereadores, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER e CRISTIANO DIAS 

DE ALMEIDA COSTA COELHO, ausentaram-se da reunião por se encontrarem 

impedidos de participar no assunto seguinte, nos termos da alínea b), do nº. 1, do artigo 

nº. 69.º, do Novo Código do Procedimento Administrativo, conjugadas com o n.º 6, do 
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artigo nº. 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ========================== 

070 - 310/302/429 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DE VILA DA RUA - LINHA DE 

ÁGUA - VILA DA RUA - MOIMENTA DA BEIRA - Conta Final - Aprovação ======== 

========== Oriunda do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação com a referência PJ022/DOSU/2019, datada de 18 do 

corrente mês, que acompanha a conta final da empreitada mencionada em epígrafe, que 

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

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Em cumprimento dos Artigos nª(s) 399, 400 e 401, do Decreto-Lei nº 18/2008 de 20 de janeiro, 

anexa-se o respetivo Mapa de Conta Final para os devidos efeitos legais.” ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida conta final. = 

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

========== Resolvido o assunto precedente, os Vereadores, JOÃO BENEDITO DE 

DEUS XAVIER e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, regressaram à 

reunião. ============================================================= 

02.05.04. GABINETE DE AMBIENTE, ENERGIA E FLORESTAS 

071 - 130/145/000 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - Procedimentos pré-contratuais do concurso para o 

biénio 2020/2021 ===================================================== 

========== Oriunda do Técnico Superior, RUI PEDRO LOPES CARDOSO, presente à 

reunião a informação com o n.º 527-RC/DOSU-GAEF/2019, datada de 20 do corrente 
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mês, propondo a aprovação do protocolo celebrado entre a CIMDOURO – Comunidade 

Intermunicipal do Douro e conjunto de municípios que a integram e outras entidades, 

aqui se incluindo o Município de Moimenta da Beira, que nesta ata se consideram 

integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com vista à aquisição de 

energia elétrica, da autorização para os procedimentos e diligências a efetuar no âmbito 

do concurso público, nos termos do Código dos Contratos Públicos e, ainda, da 

autorização da designação da referida Comunidade Intermunicipal como representante 

deste Município, delegando-lhe as competências necessárias para a promoção e prática 

de todos os atos e procedimentos necessários para o lançamento do aludido concurso. - 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

----- 1. Aprovar o protocolo celebrado entre a CIMDOURO – Comunidade Intermunicipal 

do Douro e o conjunto de municípios e outras entidades, aqui se incluindo o Município 

de Moimenta da Beira, que visa o estabelecimento de regras para a constituição do 

agrupamento de entidades para o lançamento de procedimento aquisitivo e subsequente 

celebração de contrato tendentes à aquisição de energia elétrica em média tensão, 

baixa tensão especial e baixa tensão normal, para as diversas entidades subscritoras; --- 

----- 2. Autorizar e delegar na CIMDOURO, como representante do Agrupamento, todas 

as competências necessárias para promover e praticar todos os atos necessários para o 

lançamento do concurso público internacional; -------------------------------------------------------- 

----- 3. Submeter à apreciação da Assembleia Municipal este assunto, nos termos e para 

todos os efeitos legais; --------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 4. Inscrever no orçamento e plano do ano de 2020 e seguinte, as verbas 

necessárias para assunção dos encargos inerentes ao processo em causa. ========= 

02.06. DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

02.06.06. GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

072 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – 1º. Ciclo - Auxílios económicos para o ano 

letivo 2019/2020 – 2.ª Listagem ========================================== 

========== Oriunda do GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, presentes à 

reunião as Informações n.ºs 9 e 10.RIC/DISC/2019, datadas de 13 e 25 do corrente mês, 

respetivamente, que nesta ata se consideram integralmente transcritas e dela ficam a 

fazer parte integrante, apresentando um resumo das candidaturas que deram entrada 

nos serviços, com a previsão dos encargos referentes à componente “refeição” e 

“material escolar”, tendo por base os valores estabelecidos no Anexo III, do Despacho 

nº. 7255/2018, de 31 de julho, resultando em encargos no valor total de € 2.208,98 (dois 

mil, duzentos e oito euros e noventa e oito cêntimos), para a componente “refeição” e de 

€ 16,00 (dezasseis euros) e € 152,00 (cento e cinquenta e dois euros), para a 

componente “material escolar”. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo traz informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, referente à 

assunção dos referidos encargos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, nos termos das informações supra 

mencionadas. ======================================================== 



  Fl. 123 
____________ 

 

____________ 

2019.09.30  

L iv º .  159  
                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 

                                                                   

 

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 

10H15. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


