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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM CATORZE DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL 

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

ATA N.º 21/19 

========== Aos catorze dias do mês de outubro 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, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO 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 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. PROGRAMA NACIONAL DE REGADIOS (PNRegadios) - Aproveitamento 

hidroagrícola de Moimenta da Beira - Sistemas com origem na Barragem da 

Boavista e com origem na Barragem da Nave – Prazo para apresentação de 

candidaturas – Contratos de parceria – O Senhor Presidente recordou que em 08 de 

julho, último, a Câmara Municipal aprovou as minutas dos contratos de parceria com a 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, enquanto promotor das 

candidaturas, assumindo a comparticipação do limite máximo de 15% do valor do 

investimento, que seria repartido, em partes iguais, pelo orçamento municipal e pelo 

conjunto dos produtores beneficiários que pretendam utilizar o regadio, correspondendo 

a cada uma das partes 7,5% do valor global do investimento. ------------------------------------

----- Mais afirmou que o prazo para apresentação das candidaturas termina no dia 31 do 

corrente mês, e que, até hoje, não tinha sido transmitida à Câmara Municipal qualquer 

informação sobre a assinatura dos dois contratos de parceria, apesar de os mesmos 

cumprirem as condições formais, afirmando que seriam encetadas diligências nos 

próximos dias no sentido de ser obtida a respetiva assinatura pela DRAP Norte. -----------  

----- Nesta conformidade, informou o órgão executivo das reuniões tidas com os 

produtores, que se mostraram agradados pela manifestação de disponibilidade da 

Câmara Municipal em assumir a parceria com a DRAP Norte, incluindo o envolvimento 

na comparticipação, assim como no facto de ter conversações adiantadas com 

instituições bancárias, no sentido de poderem existir condições mais favoráveis, em 

caso de necessidade de contração de empréstimos.------------------------------------------------- 
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----- Ainda no uso da palavra, disse que o Município de Moimenta da Beira continua 

empenhado em criar as condições para executar o plano hidroagrícola previsto para o 

concelho, e por isso afirmou estar esperançado na assinatura dos dois contratos de 

parceria, que apresentam em conjunto um investimento de cerca de 20 milhões de 

euros. Atendendo à dificuldade que se antevê, de gestão a nível nacional de cerca de 60 

milhões de euros para todas as candidaturas que possam surgir, admitiu que pode haver 

alguma dificuldade na aprovação das duas barragens para o concelho de Moimenta da 

Beira, e mesmo na assinatura por parte da DRAP Norte dos contratos de parceria para 

as duas barragens, e que no caso de ser assinado o contrato de parceria apenas para 

uma barragem, a opção será pela Barragem da Nave, por ser o projeto de maior 

dimensão e que abrange maior número de produtores e maior área de rega. ---------------- 

----- Após estas explicações, o Senhor Presidente colocou-se à disposição de todos os 

Senhores Vereadores para abordar de forma mais específica este assunto, 

manifestando ao mesmo tempo disponibilidade para prestar os esclarecimentos 

requeridos, bem como responder a todas as questões que lhe possam ser colocadas. --- 

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, reafirmou a 

importância do que se tem vindo a fazer para obtenção da comparticipação em ambas 

as barragens, registando com agrado a posição assumida pelos produtores. Nesse 

sentido, perguntou ao Presidente da Câmara se antevê dificuldades para que a 

candidatura seja apresentada no prazo indicado. ----------------------------------------------------- 

----- Em resposta, o Senhor Presidente afirmou que existem um conjunto de diligências 
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que vêm sendo tomadas para elaboração das candidaturas no tempo certo, apesar das 

complexidades do processo, dando como exemplo a necessidade de centenas de 

produtores assinarem os respetivos termos, reiterando que tudo será feito para que as 

referidas candidaturas sejam apresentadas dentro do prazo indicado para o efeito. -------- 

----- O Vereador, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, questionou sobre a possibilidade 

dos produtores que não constarem da candidatura poderem vir a beneficiar da água das 

barragens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a esta questão, muito embora tenha afirmado que os estudos 

técnicos não permitem regar mais hectares do que os previstos, o Senhor Presidente 

disse acreditar, com razoabilidade, na possibilidade de entrada no regadio desses 

casos, cuja gestão será da responsabilidade de uma Junta de Regantes a constituir 

após a construção das barragens. ------------------------------------------------------------------------ 

----- 2. PUBLICAÇÕES NO PORTAL “A BASE” – O Senhor Vereador, CRISTIANO 

DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, pediu explicações acerca de uma publicação no 

Portal “A Base”, concretamente sobre uma despesa de € 16.550,00 referente à 

Iluminação de natal de 2018, questionando sobre se, no referido montante, estão 

incluídas despesas com outro tipo de iluminação, tendo também questionado sobre as 

razões que estão subjacentes à contratação de serviços a empresas para marcação das 

vias rodoviárias, e se a Câmara mão pretende recuperar este tipo de serviços para que o 

mesmo se faça com recursos internos. ------------------------------------------------------------------ 

----- Sobre a questão relacionada com a marcação das vias rodoviárias, a Vereadora, 



  Fl. 128 
____________ 

 

____________ 

2019.10.14  

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 

                                                                   

 

ANA MARGARIDA LOPES MORGADO aproveitou para perguntar para quando está 

prevista a realização dos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta, o Senhor Presidente afirmou que o Município de Moimenta da Beira 

atravessa uma fase de grande tranquilidade em matéria de contratação pública, 

afirmando o princípio de que as empresas são pagas pelos trabalhos que efetivamente 

executam, debaixo do maior escrutínio que possa haver. Nesse sentido, disse que a 

opção de contratar este tipo de serviços especializados está baseada por um lado no 

equipamento obsoleto que o Município dispõe neste momento, dado que o envolvimento 

de meios que a operação trazia não justificava que se continuasse a fazer com recursos 

internos, e que, por outro lado, a relação custo/benefício sai claramente beneficiada com 

a contratação externa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Terminou, fazendo alusão às constantes visitas que este autarca vem fazendo ao 

Portal “A Base”, afirmando que espera que haja boas razões para este comportamento. - 

----- Ainda no âmbito da discussão sobre este assunto, o Vereador, CRISTIANO DIAS 

DE ALMEIDA COSTA COELHO, disse estranhar as afirmações do Senhor Presidente, 

porquanto lhe reconhece capacidade de gestão e porque revela desconfiança pelo facto 

de um Vereador da oposição estar atento às publicações no referido portal. A terminar, 

disse que não pode deixar de questionar o Presidente da Câmara sobre matérias que 

lhe são colocadas pelos munícipes. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre este assunto, o Senhor Presidente afirmou não ignorar as questões que lhe 

são colocadas, mas que não há inocência nestes assuntos. O que não aceita é que o 
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Município de Moimenta da Beira tenha dado a este Vereador motivos para ter essa 

desconfiança de forma permanente. A finalizar, afirmou que continuará a responder às 

questões que lhe forem sendo colocadas, em defesa da democracia e do interesse 

público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre a questão colocada pela Vereadora, disse que os trabalhos de marcação das 

vias rodoviárias se iniciam logo que os procedimentos de contratação estejam 

concluídos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3. CARTA ARQUEOLÓGICA – O Senhor Vereador, JOÃO BENEDITO DE DEUS 

XAVIER, pediu um ponto de situação relativamente às comunicações feitas pelo Senhor 

José d’Encarnação, que, enquanto arqueólogo e também na qualidade de museólogo, 

se disponibiliza a dar de forma gratuita o seu apoio às iniciativas que o Senhor 

Presidente e o seu Executivo houverem por bem levar a cabo para elaboração de uma 

Carta Arqueológica, assim como da hipótese de criação de um museu. ----------------------- 

----- Em resposta, o Senhor Presidente disse que estão em curso diligências, para o 

mesmo efeito, com um arqueólogo Moimentense, José Carlos Santos, parecendo-lhe 

que dessa forma podem ser obtidos benefícios para a concretização dos objetivos em 

causa. ============================================================== 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

073 - 020/070/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Transferência de Competências da 

Administração Central para as Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais – 
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Comunicação da deliberação =========================================== 

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

16 de setembro, último, exarada a folhas 90 a 94, ponto 053, deste livro de atas, 

presente à reunião o ofício n.º 31, da Assembleia Municipal, datado de 30 do referido 

mês, informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 27 de setembro, último, 

foi deliberado exercer para o ano de 2020 a transferência de competências da 

Administração Central para as Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, a que se 

referem os seguintes diplomas legais: Decreto-Lei n.º 21/2019; Decreto-Lei n.º 22/2019; 

Decreto-Lei n.º 23/2019, todos de 30 de janeiro, o Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de 

abril, e o Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto. ------------------------------------------------ 

----- No referido ofício, a Câmara Municipal tomou conhecimento da não aceitação por 

parte da Assembleia Municipal da transferência de competências no domínio das áreas 

portuário-marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não 

afetas à atividade portuária, a que se refere o Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, 

assim como da tomada de conhecimento da Assembleia Municipal no que se refere à 

cessação da vigência da transferência de competências a que se refere o Decreto-Lei 

n.º 20/2019, de 30 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.04.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 
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AUSÊNCIAS DA REUNIÃO: ============================================= 

========== Os Vereadores, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, ANA MARGARIDA 

LOPES MORGADO e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, ausentaram-

se da reunião, por estarem impedidos de participar nos dois assuntos que se seguem, 

nos termos da alínea b), do n.º 1, do art.º 69.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, conjugado com o n.º 6, do artigo 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. =========================================================== 

074 – 210/207/000 – CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – Candidatura da Freguesia de 

Arcozelos - “Valorização da Avenida Nova e da Rua de Santo António” – Pedido de 

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

========== Oriundo da JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELOS, presente à reunião 

um ofício, sem data, registado sob o n.º 5892, em 27 de setembro, último, através do 

qual envia cópia da fatura da empresa adjudicatária, n.º A19/77, no valor de € 5.211,49 

(cinco mil, duzentos e onze euros e quarenta e nove cêntimos), solicitando a 

transferência do montante correspondente à respetiva comparticipação, destinado a 

pagar as obras executadas na empreitada referida em epígrafe. --------------------------------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cabimentação do valor de € 3.648,04 (três mil, seiscentos 

e quarenta e oito euros e quatro cêntimos), considerando-se este o valor da 

comparticipação a atribuir pela Câmara Municipal, no âmbito do acordo celebrado. -------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento no valor 

€ 3.648,04 (três mil, seiscentos e quarenta e oito euros e quatro cêntimos), no âmbito do 

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

075 – 210/207/000 – CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – Candidatura da Freguesia de 

Arcozelos - “Valorização da Avenida Nova e da Rua de Santo António” – Pedido de 

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

========== Oriundo da JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELOS, presente à reunião 

um ofício, datado de 30 de setembro, último, registado sob o n.º 5920, através do qual 

envia cópia da fatura da empresa adjudicatária, n.º A19/65, no valor de € 7.097,39 (sete 

mil e noventa e sete euros e trinta e nove cêntimos), solicitando a transferência do 

montante correspondente à respetiva comparticipação, destinado a pagar as obras 

executadas na empreitada referida em epígrafe. ----------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cabimentação do valor de € 4.968,17 (quatro mil, 

novecentos e sessenta e oito euros e dezassete cêntimos), considerando-se este o valor 

da comparticipação a atribuir pela Câmara Municipal, no âmbito do acordo celebrado. --- 

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

€ 4.968,17 (quatro mil, novecentos e sessenta e oito euros e dezassete cêntimos), no 

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

REGRESSO À REUNIÃO: ============================================== 
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========== Resolvidos os assuntos precedentes, os Vereadores, JOÃO BENEDITO 

DE DEUS XAVIER, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO e CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, regressaram à reunião. =========================== 

076 - 210/207/000 – SMB – ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Festa e Ceia de Natal de 2018 – Pagamento das despesas  

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

ofício n.º 01/2019, datado de 9 do corrente mês, a solicitar o pagamento do valor de € 

2.964,00 (dois mil, novecentos e sessenta e quatro euros), correspondente aos custos 

com a organização da Festa de Natal, aqui se incluindo as prendas dadas aos filhos dos 

trabalhadores desta Câmara Municipal, bem assim com as despesas da realização da 

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

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 2.964,00 (dois mil, novecentos 

e sessenta e quatro euros), na respetiva rubrica orçamental. ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência para a 

Associação de Funcionários do Município de Moimenta da Beira do valor de € 2.964,00 

(dois mil, novecentos e sessenta e quatro euros). ============================= 

077 - 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – Associação 

Recreativa e Cultural “Valentes da Beira” – Candidatura para apoios diversos – 

Atribuição de apoio financeiro ========================================== 
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========== Oriunda da associação referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro com vista à aquisição de diverso 

material, solicitando uma comparticipação financeira da Câmara Municipal. ------------------ 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, que 

emite o parecer anexo a esta candidatura, e vem acompanhado da informação da 

DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 

875,00 (oitocentos e setenta e cinco euros), na respetiva rubrica orçamental. --------------- 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida associação 

um apoio financeiro no montante de € 875,00 (oitocentos e setenta e cinco euros), para 

os fins propostos. ===================================================== 

078 - 230/999/000 – ORÇAMENTO E CONTAS – INFORMAÇÃO FINANCEIRA - 

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

========== Oriunda 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 os 

meses de julho a setembro do corrente ano. ----------------------------------------------------------- 

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

02.04.04. TESOURARIA 

079 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 11, que acusavam 
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saldo no total das disponibilidades no montante de € 242.666,39 (duzentos e quarenta e 

dois mil, seiscentos e sessenta e seis euros e trinta e nove cêntimos), assim 

discriminado: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                         a) Dotações Orçamentais ………………..  €   81.380,80 

                          b) Dotações não Orçamentais ………….  € 161.285,59 

                                                                      TOTAL: …… € 242.666,39 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

080 - 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 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. ------------- 

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

----- MARIA HELENA VIEIRA HENRIQUES MALAQUIAS, para reconstrução e ampliação 

de uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Queimadas, na localidade de 

Barragem do Vilar, lote n.º 44, do loteamento com o alvará n.º 01/2013, na freguesia de 

Vilar, a que se refere o Proc.º 37.19; --------------------------------------------------------------------- 
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----- AMÂNDIO ROBERTO GOMES CARDOSO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Lage dos Fins, freguesia de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 54.19; -------------------------------------------------- 

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

081– 360/347/4.19 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela === 

========== Oriundo do Senhor ISMAEL ANTÓNIO JESUS TOMÉ, presente à reunião 

um pedido de destaque de uma parcela de terreno, sita no lugar denominado Estrada 

Larga, freguesia de Leomil. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 75-SV/DOSU/19, datada de 03 do 

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

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. ======================================= 

082 – 360/991/49.19 – 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. --------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 69-SV/DOSU/19, datada de 27 de 

setembro, último, emitindo parecer favorável. --------------------------------------------------------- 

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

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

02.06. DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

02.06.06. GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

083 – 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - TRANSPORTES ESCOLARES - 

Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2019/2020 – Proposta ========= 

========== Oriunda do GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, presente a 

reunião a Informação n.º 12.RIC/DISC/2019, datada de 07 do corrente mês, que nesta 

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

conta que foi elaborada uma proposta do Plano de Transportes para o ano letivo 

2019/2020, bem como uma previsão do número de alunos, que teve por base o número 

de alunos do ano letivo anterior. --------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, disse ser 

necessário verificar se o Decreto-Lei nº. 299/84, de 5 de setembro, referido no plano de 

transporte, ainda está vigente, porque se lhe afigura que o mesmo se encontra 

revogado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a dúvida colocada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, que a proposta do Plano de Transportes para o ano letivo 2019/2020 volte 
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na próxima reunião. ==================================================== 

084 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – 1º. Ciclo - Auxílios económicos para o ano 

letivo 2019/2020 – 3.ª Listagem ========================================== 

========== Oriunda do GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, presente a 

reunião a Informação n.º 13.RIC/DISC/2019, datada de 07 do corrente mês, que nesta 

ata se considera integralmente transcrita e dela fica 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 € 1.188,44 (mil, 

cento e oitenta oito euros e quarenta e quatro cêntimos) e € 88,00 (oitenta e oito euros), 

para a componente “material escolar”. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou aprovar a referida listagem nos seguintes termos: 

----- a) Por maioria, com a abstenção da vereadora ANA MARGARIDA LOPES 

MORGADO, pelas razões aduzidas na declaração de voto proferida na reunião 

ordinária, realizada em 15 de outubro de 2018, exarada a folhas 129 e 130, do ponto 

096, do livro de atas 157, os três requerimentos que foram apresentados fora do prazo 

regularmente previsto; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- b) Por unanimidade, aprovar os restantes três requerimentos nos termos da 

informação supra mencionada. =========================================== 

085 - 710/714/800 – EDUCAÇÃO – PRÉMIO DE MÉRITO ESTUDANTIL – Proposta de 

abertura do período de apresentação de candidaturas ======================= 

========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

proposta, datada 04 do corrente mês, do seguinte teor: -------------------------------------------- 

----- “A atribuição do Prémio de Mérito é um significativo meio de apoio à formação dos nossos 

estudantes, premiando o mérito do trabalho desenvolvido na sua vida académica e para além da 

distinção é um contributo financeiro que permite ultrapassar os constrangimentos das famílias com 

menos possibilidades económicas. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Dar continuidade a esta ideia é a forma de valorizar o esforço estudantil, premiando o trabalho 

destes jovens, dando sinais positivos à nossa sociedade no empenho do Município de Moimenta da Beira 

em criar mais algumas oportunidades a estas pessoas cumprindo um dos desígnios que se impõem no 

contexto desta época, repleta de obstáculos que dificultam os objetivos de vida a muitos dos seus 

jovens munícipes. Assim propõe-se que seja aberto um período de candidaturas para atribuição de 

Prémio de Mérito, destinado aos alunos que estejam matriculados no ensino superior em Portugal, em 

cursos que confiram no mínimo o nível cinco do Quadro Nacional de Qualificações. ------------------------ 

----- Tendo em conta o previsto no Artigo 4.º do Regulamento Municipal de Moimenta da Beira para 

Atribuição de prémios a alunos com dificuldades económicas matriculados no ensino superior – 

Atribuição de Prémio de Mérito - Regulamento de Prémio de Mérito, os prémios de mérito bem como o 

valor máximo e mínimo a atribuir, variando de acordo com a verba anualmente inscrita no orçamento 

da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, propõe-se que seja estabelecido o valor de mil e 

quinhentos euros (€1 500,00) por aluno para um total de 25 prémios. Mais se propõe e seja autorizado 

que a apresentação do período de candidaturas decorra entre 21 de outubro e 18 de novembro de 

2019, inclusive, podendo apresentar candidaturas os alunos matriculados no ensino superior no ano 



  Fl. 140 
____________ 

 

____________ 

2019.10.14  

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 

                                                                   

 

letivo de 2019/2020.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do 

Senhor Presidente, aprovando a atribuição de um máximo de vinte e cinco prémios de 

mérito estudantil, no valor individual de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). ----------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, abrir o período para apresentação 

de candidaturas entre 21 de outubro e 18 de novembro do corrente ano. ============ 

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 

10H50. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


