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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM QUATRO DE SETEMBRO DO ANO 

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

ATA N.º 18/15 

========== Aos quatro dias do mês de setembro 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, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe de Divisão 

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

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

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES e LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 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 01 do corrente mês, exarada a folhas 174, ponto 136, do 

livro de atas 150, 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 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 a 

falta do Vereador CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, ausente por 

motivos profissionais. ================================================== 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

016 – 020/010/000 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO GRAU DE OBSERVÂNCIA DO 

ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO – ANO DE 2014 ====================== 

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

proposta do Relatório de Avaliação do Grau de Observância do Estatuto do Direito de 

Oposição, datada de 01 do corrente mês, referente ao ano de 2014, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, nos termos e para 

efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 10.º, da Lei n.º 24/98, de 26 de maio. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o referido relatório seja 

presente na próxima reunião para que possa ser apreciado por todos os membros do 

órgão executivo. ======================================================  

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

017 – 120/129/000 – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O 

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

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

24 de julho, último, presente à reunião uma proposta do Senhor Vice-Presidente, de 
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contratação de técnicos para o desenvolvimento das atividades de enriquecimento 

curricular, no ano letivo 2015/2016, nos domínios do Inglês, da Música e da Expressão 

Artística, incluindo os respetivos horários, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------- 

----- A referida proposta vem acompanhada do protocolo de colaboração entre o 

Município de Moimenta da Beira e o Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, 

que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. – 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação dos 

técnicos para as AEC, nos termos propostos, assim como o protocolo de colaboração. --- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, submeter este assunto à 

Assembleia Municipal. ================================================== 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

018 – 210/200/100 – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – Apreciação 

técnica dos documentos previsionais do ano de 2015 (2.ª análise) ============= 

========== Oriundo da DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS, presente à 

reunião um ofício, com a referência 02 (02.02.01) - 200/08/02/DCAF, datado de 24 de 

agosto, último, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, onde remete a análise referente à apreciação técnica dos documentos 

previsionais do ano de 2015 (PAEL), salientando mais uma vez o facto de o Município 

de Moimenta da Beira estar obrigado à aplicação das taxas máximas de IMI, sendo a 



 Fl.18 
____________ 

 

____________ 

2015.09.04 
 

L iv º .  151  
                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 

                                                                   

 

adoção de uma taxa de 0,4% contrária à lei e ao clausulado no empréstimo contratado, 

deixando os intervenientes nessa decisão expostos ao previsto no art.º 11.º, da Lei n.º 

43/2012, de 28 de agosto, e o Município à resolução do contrato de empréstimo do 

PAEL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

presente documento acompanhe a 2.ª Revisão Orçamental para efeitos de aprovação na 

Assembleia Municipal, nos termos legais. =================================== 

019 – 210/207/000 – FREGUESIA DE ALVITE - FESTA EM HONRA DE NOSSA 

SENHORA DAS QUEIMAS – Pedido de subsídio ============================ 

========== Oriundo da autarquia referida em epígrafe, presente à reunião um ofício, 

datado de 7 de agosto, último, solicitando a atribuição de um subsídio no montante de € 

2.000,00 (dois mil euros) à Comissão de Festas de Alvite 2015, para fazer face às 

despesas com a aquisição de um palco. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

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

referida autarquia do valor de 2.000,00 (dois mil euros), para os fins propostos. ======= 

020 - 210/207/000 – FÁBRICA DA IGREJA DE PEVA CAPELA S. ANTÃO – Pedido de 

apoio financeiro ====================================================== 

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

ofício, datado de 8 de julho, último, informando que, no dia 18 de janeiro do corrente 
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mês, ocorreram as festividades alusivas ao S. Antão, realizadas naquela Freguesia, pelo 

que solicita a concessão de um subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), 

necessário para fazer face às respetivas despesas. ------------------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida entidade um 

subsídio no valor de € 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta euros), para os fins 

propostos. =========================================================== 

021 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE ALVITE – V Feira da Caça 

da Nave - Pedido de apoio financeiro ===================================== 

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

ofício, datado de 4 de agosto, último, solicitando um subsídio no valor de € 500,00 

(quinhentos euros), para a realização do evento em epígrafe ------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida associação 

um subsídio no valor de € 500,00 (quinhentos euros), para os fins propostos. ======== 

022 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Conselho 

Económico da Igreja Paroquial de Aldeia de Nacomba” – Candidatura para 

reabilitação do Altar-Mor da Igreja Paroquial de Aldeia de Nacomba – Atribuição de 
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apoio financeiro ====================================================== 

========== Oriunda da instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro para as obras supra referenciadas. ------- 

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

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

cabimento, que procede à cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. ---------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida instituição um 

apoio financeiro no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para os fins 

propostos. =========================================================== 

023 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Comissão 

Fabriqueira da Igreja Paroquial de Arcozelo” – Candidatura para reabilitação da 

Igreja Paroquial de Arcozelos – Atribuição de apoio financeiro ================ 

========== Oriunda da instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro para as obras supra referenciadas. ------- 

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

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

cabimento, que procede à cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. ---------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida instituição um 
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apoio financeiro no montante de € 4.000,00 (quatro mil euros), para os fins propostos. == 

TESOURARIA 

024 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 3, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 641.620,32 

(seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte euros e trinta e dois cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. € 538.745,94 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. € 102.874,38 

   TOTAL: ………………………..€ 641.620,32 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

025 - 310/301/226 - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS E 

CAMINHOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1193, ENTRE 

O ALTO DE FORNOS E O LUGAR DE FORNOS - Auto de vistoria - Libertação 

parcial de caução ==================================================== 

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

presente à reunião a informação, com a referência JP015/DPOUA/2015, datada de 8 de 

maio, último, que acompanha o auto de vistoria para efeitos de libertação parcial da 



 Fl.22 
____________ 

 

____________ 

2015.09.04 
 

L iv º .  151  
                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 

                                                                   

 

caução, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Chefe da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo e 

Ambiente, foi contactada a Firma adjudicatária para ser marcada uma data para realização da vistoria 

solicitada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto, anexa-se o mesmo para efeitos de 

aprovação de libertação de caução pelo Dono de Obra.” ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a libertação parcial da 

caução, nos termos e condições exaradas na informação técnica. ================= 

026 - 310/302/174 – BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSAS ARRUAMENTOS URBANOS EM ALVITE - RUA DO OUTEIRO E SUAS 

INTERSEÇÕES - Auto de vistoria - Libertação parcial de caução ============== 

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

presente à reunião a informação, com a referência JP020/DPOUA/2015, datada de 4 de 

junho, último, que acompanha o auto de vistoria para efeitos de libertação parcial da 

caução, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Chefe da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo e 

Ambiente, exarado no Requerimento da Firma “Lopes & Irmãos, Lda”, procedeu-se à marcação da 

vistoria à Obra e realizada a mesma, informa-se o seguinte: ------------------------------------------------ 

----- - A obra foi adjudicada de acordo com o regime jurídico do C.C.P. aprovado o D.L. nº 18/2008 de 

29 de janeiro; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Foi celebrado o contrato da empreitada em 2009/04/16, no valor de 230.436,9€; ----------------- 
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----- - Foi consignada a empreitada em 2009/04/20 e rececionada provisoriamente em 2010/04/13; -- 

----- - Não foi levado a efeito qualquer libertação parcial de caução por se verificarem anomalias na 

Obra; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Anexa-se o Auto de Vistoria; ---------------------------------------------------------------------------- 

----- - Foi acordado levarem-se a efeito, de imediato, obras de reabilitação do pavimento, propondo a 

Firma executante a aplicação, em duas camadas, de rega de emulsão betuminosa com pó.” ------------- 

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

a empresa adjudicatária para proceder em conformidade com o auto de vistoria. ====== 

027 - 310/302/176 - CONSOLIDAÇÃO FUNCIONAL DE ARRUAMENTOS URBANOS - 

Auto de vistoria - Libertação parcial de caução ============================= 

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

presente à reunião a informação, com a referência JP039/DPOUA/2015, datada de 27 

de julho, último, que acompanha o auto de vistoria para efeitos de libertação parcial da 

caução, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo 

e Ambiente, foi contactada a Firma adjudicatária para marcação de uma data para realização da vistoria 

solicitada. O facto é que na data então acordada esta não pode ser realizada pois o Sr. Daniel, 

representante da Firma “MONTALVIA – Construtora, SA”, se encontrava hospitalizado, tendo este me 

telefonado a referir que ficaria para outra altura ou quando houvesse outras para fazer, o que de facto 

agora se verificou. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 

de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: --------------------------------- 

----- - Não foram detetadas deficiências ou anomalias que condicionem a libertação parcial da caução;  
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----- - Foi elaborado o respetivo cálculo, conforme está expresso no Auto de Vistoria.”------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a libertação parcial da 

caução, nos termos e condições exaradas na informação técnica. ================= 

028 - 310/302/184 - EXECUÇÃO DE ARRUAMENTO E REMODELAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO DO SR. CAMILO, SITUADO NO ALTO DO 

FACHO - Auto de vistoria - Libertação parcial de caução ===================== 

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

presente à reunião a informação, com a referência JP037/DPOUA/2015, datada de 24 

de julho, último, que acompanha o auto de vistoria para efeitos de libertação parcial da 

caução, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Chefe da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo e 

Ambiente, foi contactada a Firma adjudicatária para marcação de uma data para realização da vistoria 

solicitada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 

de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: --------------------------------- 

----- - Não foram detetadas deficiências ou anomalias na Obra; -------------------------------------------  

----- - Foi elaborado o respetivo cálculo, conforme está expresso no Auto de Vistoria.”------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a libertação parcial da 

caução, nos termos e condições exaradas na informação técnica. ================= 

029 - 310/302/221 - 310/302/222 - 310/302/223 – RETIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS/CAMINHOS 

MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO ENTRE A EN 226 E VIDE - 
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BENEFICIAÇÃO DO ARRUAMENTO DE ACESSO À ESCOLA DE E-DE-MEIOS - E 

BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO ENTRE O SANTUÁRIO DO SR. DA AGONIA EM 

BALDOS E A EN 323 - Auto de vistoria ==================================== 

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

presente à reunião a informação, com a referência JP038/DPOUA/2015, datada de 27 

de julho, último, que acompanha o auto de vistoria para efeitos de libertação parcial da 

caução, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Chefe da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo e 

Ambiente, foi contactada a Firma adjudicatária para marcação de uma data para realização da vistoria 

solicitada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 

de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: --------------------------------- 

----- - Não foram detetadas deficiências ou anomalias na Obra; -------------------------------------------  

----- - Não foi levado a efeito qualquer libertação de caução pois a mesma também não foi exigida.”---- 

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

030 - 310/302/457 - CONSTRUÇÃO DE MUROS NA FREGUESIA DA RUA - Auto de 

receção provisória ==================================================== 

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

presente à reunião a informação, com a referência JP035/DPOUA/2015, datada de 20 

de julho, último, que acompanha o auto de receção provisória da empreitada em 

epígrafe, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 
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integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Em cumprimento do disposto nos Artigos nº(s) 394 e 395, do Decreto-Lei nº 18/2008 de 20 de 

janeiro, junto se anexa o respetivo Auto de Receção Provisória para os devidos efeitos legais.”----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a obra recebida 

provisoriamente, nos termos da informação técnica. =========================== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos”  

031 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Revisão de preços - Aprovação ================================== 

========== Oriunda do Técnico Superior, RUI JORGE MARANTES DIAS GOMES 

CORREIA, presente à reunião a informação, com a referência INF 1-RJ/DPOUA/2014, 

datada de 30 de janeiro de 2014, último, que acompanha o cálculo da revisão de preços 

da empreitada em epígrafe, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela 

fica a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ---------------------------------------------------- 

----- “A presente informação surge no seguimento do despacho do Sr. Vereador em Regime de Tempo 

Inteiro Eng. António José Teixeira Caiado exarado em 21/11/2013, o qual refere “à DPOUA”, conjugado 

com o proferido pelo Chefe da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo e Ambiente, Dr. Luís Manuel 

Filipe da Silva o qual refere que “Ao Sr. Eng. Rui Correia para avaliar e informar” efetuado aos 

22/11/2013. Estes despachos foram proferidos no requerimento enviado pela firma FLOPONOR – 

Florestas e Obras Públicas do Norte, SA, subscrito pelo Diretor Técnico da empreitada Eng. José António 

Batista Martins registado com o nº 6961, aos 21/11/2013, Proc. n.º 310/302/433, referente à revisão 

de preços da empreitada “Construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira”. -------------------------- 

----- A revisão de preços apresentada pela empresa construtora enquadra-se no disposto no art.º 5 do 

contrato n.º 1/2011 da empreitada supra referida o qual refere que “Nos termos do artigo 382º, do 

referido Decreto-Lei n.º 18/2008 a formula polinomial da revisão de preços será feita em conformidade 
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com o artigo 6.º, do Decreto-Lei nº 6/2004 de 6 de janeiro …” conjugado com o proferido no art.º 13 do 

caderno de encargos do concurso da empreitada supra citada, sendo a fórmula polinomial usada a F03 

– edifícios escolares constante do Despacho n.º 1592/2004, de 8 de janeiro. ------------------------------ 

----- Anexa-se o mapa de revisões de preços retificado e assinado uma vez que o mapa apresentado 

pela firma FLOPONOR – Florestas e Obras Públicas do Norte, SA, não continha o valor financeiro de 

todos os autos de medição efetuados durante a execução da obra, verificaram-se algumas não 

conformidades na aplicação dos índices utilizados e que não tinham sido publicados no Diário da 

República todos os índices necessários para aplicação da fórmula. ------------------------------------------ 

----- Refere-se que só agora foi publicado no diário da república através do Aviso n.º 1159/2004, de 28 

de janeiro os índices referentes ao mês de julho de 2013. -------------------------------------------------- 

----- O valor da revisão de preços é de € 81.189,24 (oitenta e um mil cento e oitenta e nove euros e 

vinte e quatro cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Anexam-se os quadros dos índices de custo de mão de obra, de materiais e de equipamento de 

apoio, que serviram de base à elaboração do referido mapa.”------------------------------------------------ 

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

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental, para o corrente ano, no montante 

de 2.000,00 (dois mil euros). ------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida revisão de 

preços nos termos da informação técnica, no valor de € 81.189,24 (oitenta e um mil, 

cento e oitenta e nove euros e vinte e quatro cêntimos). -------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, aprovar o pagamento do valor 

correspondente ao procedimento de cativação orçamental no corrente ano, devendo o 

valor remanescente ser inscrito no orçamento do próximo ano. =================== 

032 - 310/302/437 - REPARAÇÃO / RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO NO 
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ARCOZELO DO CABO - Revisão de preços ================================ 

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

presente à reunião a informação, com a referência JP036/DPOUA/2015, datada de 20 

de julho, último, que acompanha o cálculo da revisão de preços da empreitada em 

epígrafe, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Em cumprimento do disposto no Artigo 13 do Caderno de Encargos da Empreitada supra referida 

e Artigos nº(s) 282 e 300, do Decreto-Lei nº 18/2008 de 20 de janeiro, junto se anexa o cálculo da 

Revisão de Preços devidamente assinada pelas partes para efeitos de aprovação por parte do Dono de 

Obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Verifica-se do mesmo que o valor obtido é nulo não havendo assim a devolução ou pagamento de 

qualquer verba por qualquer das partes.”---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de preços 

nos termos da informação técnica. ========================================= 

033 - 310/302/442 - CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Conta final =================================================== 

========== Oriunda dos Técnicos Superiores, OLGA MARINA DA FONSECA 

SANTOS e JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, presente à reunião a informação, 

com a referência JP025/DPOUA/2015, datada de 23 de junho, último, que acompanha o 

mapa de conta final da empreitada mencionada em epígrafe, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ----------- 

----- “Em cumprimento dos Artigos n.º (s) 399, 400 e 401, do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 20 de 

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



 Fl.29 
____________ 

 

____________ 

2015.09.04 
 

L iv º .  151  
                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 

                                                                   

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra, 

nos termos da informação técnica. ========================================= 

034 - 310/302/452 - ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA A 

LOJA INTERATIVA - Conta final ======================================== 

========== Oriunda dos Técnicos Superiores, OLGA MARINA DA FONSECA 

SANTOS e JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, presente à reunião a informação, 

com a referência JP026/DPOUA/2015, datada de 23 de junho, último, que acompanha o 

mapa de conta final da empreitada mencionada em epígrafe, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ----------- 

----- “Em cumprimento dos Artigos n.º (s) 399, 400 e 401, do Decreto-Lei n.º 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 conta final da obra, 

nos termos da informação técnica. ========================================= 

“OBRAS PARTICULARES” 

035 - 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 24 de março de 2014, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJETOS 

DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 25 de 
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outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

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

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ===================================== 

----- EMILIA CASADINHO MILITAR, para ocupação da via pública, com andaimes, em 

21m2, na Rua do Bairro Novo, Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 51.15; - 

----- PEDRO MIGUEL PEREIRA PARENTE, para ocupação da via pública, com 

materiais, em 40m2, em Soutosa, União das Freguesias de Peva e Segões, a que se 

refere o Proc.º n.º 58.15; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- CARLOS FERNANDO DE ALMEIDA PLÁCIDO, para construção de um muro de 

vedação com 27m, que pretende levar a efeito no Bairro Novo, Freguesia de Arcozelos, 

a que se refere o Proc.º n.º 53.15; ------------------------------------------------------------------------ 

----- PLACOBEIRA, Ldª., para construção de um muro de vedação com 12.5m, que 

pretende levar a efeito na Av. Bombeiros Voluntários, nesta Vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º 56.15; --------------------------------------------------------------------------- 

----- PLACOBEIRA, Ldª., para construção de um muro de vedação com 42.5m, que 

pretende levar a efeito na Av. Bombeiros Voluntários, nesta Vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º 57.15; --------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ ÁLVARO APARÍCIO ALEXANDRE, para construção de um muro de vedação 

com 42m, que pretende levar no lugar denominado Estrada da Barragem, Freguesia de 

Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 59.15; ----------------------------------------------------------------- 

----- LEONILDE DOS SANTOS GOMES, para construção de um muro de vedação com 
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21m, que pretende levar a efeito no Bairro Vale do Conde, Freguesia de Baldos, a que 

se refere o Proc.º n.º 60.15; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO DA COSTA, para construção de um muro de vedação com 15m, que 

pretende levar a efeito na Rua das Pereira, na localidade de Vila Chã, Freguesia de 

Caria, a que se refere o Proc.º n.º 61.15. --------------------------------------------------------------- 

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

----- DAVIDE MANUEL DE JESUS FONSECA CENTEIO, para construção de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Lagoa, Freguesia de Moimenta da Beira, 

a que se refere o Proc.º 5.15; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- JOÃO JOAQUIM DE JESUS AMADO, para ampliação e legalização de alterações 

em habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Lameira da Igreja, Freguesia de 

Caria, a que se refere o Proc.º 16.15; -------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ JOÃO PINTO AMARAL, para reconstrução e ampliação de um edifício 

destinado a estábulo capril e arrumo agrícola, sito no lugar denominado Carboa, 

Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º 31.15. ---------------------------------------------- 

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

036 – 360/338/58.14 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de especialidades – 

Construção de uma habitação unifamiliar - Legalização  ===================== 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido solicitar ao Senhor MANUEL 

FERREIRINHA DA FONSECA, os elementos considerados em falta no projeto para 
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construção / legalização de uma habitação unifamiliar, sita na Rua da Fonte Velha, na 

localidade de São Martinho, União das Freguesia de Peva e Segões, presente à reunião 

o referido processo acompanhado dos elementos solicitados, em que, pelos motivos ali 

descritos requer o deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 208-

SV/DPOUA/15, de 20 de agosto, último, deixando à Consideração Superior a aceitação, 

ou não, do documento de legitimidade apresentado. ------------------------------------------------ 

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

especialidades e emitir a respetiva licença de construção, devendo o requerente 

apresentar o documento de legitimidade devidamente retificado, aquando do pedido de 

emissão da autorização de utilização. ======================================   

037 – 360/991/42.15 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

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

========== Oriundo da Senhora ISABEL MARIA CRUZ LACERDA, presente à reunião 

um pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante da outorga de 

escritura de doação 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 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 209-
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SV/DPOUA /15, datada de 21 de agosto, último, emitindo parecer favorável. ---------------- 

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

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

 02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 

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

========== O Vereador LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA ausentou-se da reunião 

por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea a), do artigo 69.º, do 

Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 55.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ============================================= 

038 – 710/714/000 – ENSINO BÁSICO – REPRESENTAÇÃO NO CONSELHO GERAL 

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA ================= 

========== Oriundo do Senhor Presidente, presente a reunião a seguinte proposta, 

datada de 01 do corrente mês: ---------------------------------------------------------------------------- 

----- “ 1. Nos termos do n.º 2, do artigo 12.º, do D.L. 75/2008, “na composição do conselho geral tem 

de estar salvaguardada a participação de representantes do pessoal docente e não docente, dos pais e 

encarregados de educação, dos alunos, do município e da comunidade local”. Para este efeito, a Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, determina na alínea mm), do n.º 1, do seu artigo 33.º, que compete à 

Câmara Municipal, dentro das suas competências materiais “Designar os representantes do município 

nos conselhos locais”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Em sua reunião ordinária realizada em 02/12/2013 a Câmara Municipal deliberou nomear como 
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seus representantes, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, os 

Vereadores, em regime de tempo inteiro, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA e 

SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS e o Vereador LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA. ----------------------- 

----- 3. Por comunicação de 28/08/2015 o Vereador LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA solicitou a sua 

escusa como membro representante do município de Moimenta da Beira, proponho que a Câmara 

Municipal proceda à designação de um membro substituto do referido Vereador, naquele Conselho Geral 

Transitório.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que este assunto seja presente 

na próxima reunião para que possa ser apreciado por todos os membros do órgão 

executivo. =========================================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador LUÍS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA regressou à reunião. ============================================== 

039 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2015/2016 – 2.ª Listagem ============================================== 

========== Oriunda da UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 13.RIC/UODSCE/2015, 

datada de 01 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada da listagem dos alunos, instruída de 

acordo com o artigo 4º., do Decreto-Lei nº. 55/2009, de 02 de março, referente aos 

auxílios económicos para o ano letivo 2015/2016, cujo encargo a assumir, no período de 

setembro a dezembro do corrente ano, é no montante de € 686,00 (seiscentos e oitenta 
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e seis euros), sendo o encargo relativo ao fornecimento de “refeições” de € 481,80 

(quatrocentos e oitenta e um euros e oitenta cêntimos), e “material escolar” de € 204,20 

(duzentos e quatro euros e vinte cêntimos), acompanhada da respetiva informação da 

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

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

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, com referência aos escalões ali 

indicados. =========================================================== 

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 

10H30. =============================================================  

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


