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   ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE JULHO DO 

ANO DE DOIS MIL E QUINZE =========================================== 

ATA N.º 15/15 

========== Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta 

Câmara Municipal, comigo, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Técnico 

Superior (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores  

FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS,  LUIS CARLOS PEREIRA 

DA SILVA e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade 

de Vice-Presidente da Câmara, que substitui o Senhor Presidente, nos termos do 

despacho, datado de 02 de novembro de 2009, e os restantes na de Vereadores, para 

realizarem a presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada 

na reunião, realizada no dia 01 de junho, último, exarada a folhas 174, ponto 136, deste 

livro de atas, 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. - 

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

declarada aberta a reunião, quando eram 09H30. ============================= 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do artigo 39.º, da Lei 
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n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR as 

faltas do Senhor Presidente e do Vereador, CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, 

ausentes por se encontrarem de férias. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS ALMEIDA DA COSTA COELHO, no que respeita às 

obras em curso de ampliação do parque industrial, sugeriu que para a sua ocupação 

plena é necessário agir com pensamento estratégico conducente a um chamariz de 

empresas. Alertou ainda para o fato das ferramentas que a Câmara usa para atrair 

empresas, ou seja a divulgação no site da internet do Município, fica muito aquém da 

realidade, sendo preciso fazer mais alguma coisa. A propósito do referido site, lendo o 

conteúdo da ferramenta “loja do munícipe”, refere o que ali está perspetivado ou 

idealizado ainda não está em funcionamento, pelo que é necessário corrigir. Voltou a 

questionar a Câmara sobre o funcionamento do balcão único, questionando sobre qual a 

estratégia adotada pelo município relativamente quer ao balcão único, balcão do 

empreendedor e melhoria sobre a página da internet. ----------------------------------------------- 

----- A propósito o Senhor Vice-Presidente da Câmara lembrou que a página da internet 

deste Município há muito se perspetiva que venha a ser diferente, mas é um processo 

dinâmico que poderá e deverá ser sempre melhorado, tal como o balcão único em 

implementação e que está a funcionar. No que respeita ao licenciamento zero e balcão 

do empreendedor, lembrou que todos os itens que foram disponibilizados pela AMA 

(Agência para a Modernização Administrativa) na respetiva plataforma, estão em pleno 
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funcionamento. ======================================================= 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

184– 120/129/000 – CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES 

DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O ANO LETIVO DE 2015/2016 – 

Abertura de procedimento concursal de contratação – Aprovação ============= 

========== Presente à reunião uma Proposta do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, datada de 20 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta da necessidade da abertura 

de procedimento concursal para contratação de técnicos para o ano letivo de 2015/2016, 

no âmbito das atividades de enriquecimento curricular. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com os termos e 

condições da aludida proposta, aprovando a abertura do respetivo procedimento 

concursal de contratação, nos termos legais. ----------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, submeter a referida proposta à 

aprovação da Assembleia Municipal. ======================================= 

185 – 120/129/000 – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O 

ANO LETIVO DE 2015/2016 – Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira – 

Protocolo de Colaboração ============================================= 

========== Presente à reunião o protocolo de colaboração, que nesta ata se considera 
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integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, celebrado com o 

Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no âmbito das atividades de 

enriquecimento curricular para o ano letivo de 2015/2016. ----------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto o Senhor Vice-Presidente da Câmara informou ter tido 

conhecimento, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que irão ser 

publicadas novas diretrizes para a reformulação do funcionamento destas atividades, 

pelo que propõe que este assunto volte a ser presente a uma próxima reunião de 

Câmara, após conhecimento das mesmas. ------------------------------------------------------------ 

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

concordar com a proposta do senhor Vice-Presidente. ========================== 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

186 – 210/200/200 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – IMI FAMILIAR – Proposta do 

senhor Deputado ANTÓNIO FRANCISCO PINTO REIS ======================== 

========== No seguimento da deliberação tomada por este órgão, em sua sessão 

ordinária, realizada em 30 de abril, último, relativamente ao assunto em epígrafe, 

presente à reunião o ofício n.º 23, deste órgão deliberativo, datado de 30 de junho, 

último, acompanhado da minuta da ata – parte respetiva -, informando que foi deliberado 

solicitar parecer ao Gabinete Jurídico da Câmara Municipal sobre esta proposta, e se a 

mesma é compatível com o PAEL – Programa de Apoio à Economia Local. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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187 – 210/207/000 – CLUBE DE DESPORTO E RECREIO DE MOIMENTA DA BEIRA - 

COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO/2015 – Pedido de reforço do apoio ========= 

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

23 de março, último, exarada a folhas 86 e 87, ponto 77, deste livro de atas, em que foi 

deliberado atribuir uma comparticipação financeira no montante de € 50.000,00 

(cinquenta mil euros), admitindo o órgão executivo vir a atribuir um reforço de € 5.000,00 

(cinco mil euros), caso se venha a confirmar essa necessidade, presente à reunião um 

ofício da coletividade acima referida, datado de 2 do corrente mês, solicitando a 

atribuição do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a conjuntura e as justificações apresentadas, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à referida comissão de festas um 

reforço no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), para plena cobertura das despesas 

realizadas. =========================================================== 

188 - 230/260/000 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2015 – 

11.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª e 15.ª Alterações – Conhecimento ======================== 

========== No âmbito da delegação de competências, fixadas na primeira reunião da 

Câmara Municipal, realizada em 25 de outubro de 2013, exarada a folhas 109 e 110, 

ponto 91, do livro de atas 147, presentes à reunião as alterações ao orçamento e às 

grandes opções do plano nºs. 11.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª e 15.ª, que nesta ata se consideram 
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integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, aprovadas por 

Despachos do Senhor Presidente da Câmara, datados de 15, 25 e 29 de junho, último, 

respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

TESOURARIA 

189 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 23, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 1.068.747,55 (um 

milhão, sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete euros e cinquenta e cinco 

cêntimos), assim discriminado: ---------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. € 1.006.252,81 

                            b) Dotações não Orçamentais …………..      € 62.494,74 

   TOTAL: ………………………..€ 1.068.747,55 

02.02.05. SERVIÇOS DE GESTÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

190 – 310/387/014 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – POVT – PROGRAMA 

OPERACIONAL TEMÁTICO VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO – Plano Nacional de 

Ação para a Eficiência Energética – Contrato de partilha de poupanças líquidas – 

Compromissos Plurianuais ============================================= 

========== Oriundo do órgão em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 21, datado 

de 30 de junho, último, acompanhado da minuta da ata – parte respetiva -, informando 

que foi deliberado aprovar a autorização da assunção dos compromissos plurianuais 
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para os anos económicos de 2016 a 2021, nos termos abaixo elencados, de harmonia 

com a alínea b) do n.º 1, conjugado com o n.º 6, do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 

de 8 de junho, e para cumprimento do disposto no artigo 6.º da LCPA: ------------------------ 

----- a) Anos económicos de 2016 a 2020: €20.267,70 (vinte mil, duzentos e sessenta e 

sete euros e setenta cêntimos) por ano; ----------------------------------------------------------------- 

----- b) Ano económico de 2021: €8.444,90 (oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro 

euros e noventa cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

191 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TROÇO 2, 

ENTRE A EN 226, (KM 44,7) E O PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA - 

- Minuta do contrato adicional - Aprovação ================================ 

===== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 18 de 

maio último, exarada a folhas 164 e 165, ponto 130, deste livro de atas, em que foi 

deliberado aprovar a realização de trabalhos a mais, no montante de € 37.484,75 (trinta 

e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos), presente à 

reunião a minuta do contrato adicional, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com vista à sua aprovação, nos termos do 
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n.º 1, do artigo 98.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 

adicional da referida obra. =============================================== 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

192 - 340/323/500 – REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL – Apreciação 

Discussão e Votação - Comunicação da deliberação ======================== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 22, 

datado de 30 de junho, último, a informar que foi aprovada a Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Moimenta da Beira, para efeitos do n.º 1, do artigo 79.º, do Decreto-Lei n.º 

380/2009 de 22 de setembro, com a redação que lhes foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de fevereiro – RJIGT. -------------------------------------------------------------------- 

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

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS PARTICULARES” 

193 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 
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reunião realizada em 24 de março de 2014, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROJETOS DE ARQUTETURA DEFERIDOS” que, no 

âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do 

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

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

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

----- TÂNIA CATARINA VICENTE VEIGA AZEVEDO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Alto de Fornos, Freguesia 

de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 35.15; ---------------------------------------------- 

----- MAGDA FILIPA RIBEIRO SIMÃO, para ampliação de um edifício para habitação, 

sito na Rua do Outeiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 41.15; ------------------ 

----- CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LDA, para construção de um edifício 

destinado a habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Poço 

Novo, Lote n.º 12, do loteamento a que se refere o alvará n.º 4/2002, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 47.15;--------------------------------------------------- 

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

194 – 360/991/31.15 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA ELISA BASTOS SANTOS, presente à reunião 

um pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante da partilha de bens 

rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, que 
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alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - 

AUGI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 188-

SV/DPOUA /15, datada de 16 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. =============== 

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 Vice-Presidente da 

Câmara e Vereadores, e por mim, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

seguidamente distribuída, por fotocópia, a todos os membros da Câmara. -------------------- 

---------- Seguidamente, o Senhor Vice-Presidente declarou encerrada a reunião, quando 

eram 10H40. ========================================================= 

O VICE-PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 


