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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E DOIS DE SETEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E CATORZE ========================================== 

ATA N.º 19/14 

========== Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, 

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 DE JESUS MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

PEDRO CLÁUDIO PEREIRA MARTINS, 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 primeira reunião, realizada no dia 25 

de outubro de 2013, exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de atas 147, 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. ===================================== 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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----- 1. EXPODEMO: O Senhor Presidente da Câmara proferiu palavras de 

agradecimento e apreço por todos quantos se envolveram na organização deste evento, 

destacando o trabalho abnegado desenvolvido pelos serviços e trabalhadores do 

município, que tudo fizeram para que a EXPODEMO fosse um evento melhor que o do 

ano passado, apesar da contingência do tempo que se fez sentir. ------------------------------- 

----- Afirmou também que o Município de Moimenta da Beira está agradecido pela 

presença das empresas que estiveram representadas neste certame, destacando a 

notoriedade dos agentes económicos na visibilidade dos produtos endógenos, assim 

como dos convidados que muito honraram o Município com a sua presença. ---------------- 

----- Finalmente, o Senhor Presidente congratulou-se com a presença dos 

representantes do governo português, nomeadamente o Senhor Secretário de Estado da  

Alimentação e da Investigação Agroalimentar que esteve presente na abertura do 

certame, e do Senhor Secretário de Estado da Agricultura que presidiu às cerimónias de 

encerramento das III Jornadas Agro-Frutícolas “Eng.º Cartageno Ferreira”, que ajudaram 

à afirmação da EXPODEMO no panorama local e regional. --------------------------------------- 

----- A propósito, o Vereador, PEDRO CLÁUDIO PEREIRA MARTINS, enalteceu o 

trabalho realizado pelos serviços municipais, permitindo que a EXPODEMO fosse um 

sucesso mais uma vez, apesar do mau tempo que se fez sentir. Mais solicitou o referido 

Vereador que, logo que possível, lhe fossem dados esclarecimentos sobre os valores 

envolvidos e sobre o retorno espectável. ---------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, felicitou o Presidente da Câmara 



 FlFlFlFl.20 
____________ 

 

____________ 

2014.09.22 

Liv º .  1L iv º .  1L iv º .  1L iv º .  1 49494949     
                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 

                                                                   

 

e os restantes membros do Executivo pelo sucesso da EXPODEMO, destacando a 

visibilidade que a transmissão em direto pela “TVI” proporciona na promoção dos 

produtos e atividades que se fazem no Município de Moimenta da Beira, trazendo uma 

lufada de ar fresco ao relançamento da economia local, ao mesmo tempo que se 

congratulou com a adesão, envolvimento e entusiasmo com que o empreendedorismo 

local e regional se mobilizou para este importante evento. Mais afirmou que a 

EXPODEMO atingiu um patamar que a todos deve regozijar, por ser provavelmente o 

momento de maior expressão do ano em Moimenta da Beira, e expressou igualmente a 

sua preocupação pelo facto da dimensão e notoriedade que o certamente está a atingir 

poder deixar antever dificuldades no futuro em manter e, se possível, melhorar o nível 

em próximas edições. ================================================== 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

016 – 150/992/000 – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS 

MUNICIPAIS – RENDAS DE IMÓVEIS PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL - 

Ano de 2015 – Manutenção do montante das taxas praticadas no ano de 2014 ==== 

========== Presente à reunião uma Proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, propõe que, no ano de 
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2015, as taxas municipais não sofram qualquer agravamento e que as rendas a cobrar 

pelo arrendamento dos imóveis propriedade desta Câmara Municipal não sofram 

qualquer aumento, mantendo-se os valores praticados no corrente ano. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nos termos 

apresentados, com produção de efeitos no ano de 2015, submetendo a mesma, no que 

respeita ao ponto nº. 1, ou seja, à manutenção do valor da liquidação e cobrança de 

taxas municipais, à aprovação da Assembleia Municipal. ======================== 

   02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

017 – 210/200/200 – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – Participação variável no IRS no 

ano de 2015 ========================================================= 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 14/DEF/PF, datada de 16 do corrente mês, com o seguinte 

teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- “De acordo com o estipulado na alínea e), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal, pronunciar-se, no prazo legal, sobre o reconhecimento, 

pelo Governo, de benefícios fiscais no âmbito de impostos cujo a receita reverte exclusivamente para os 

Municípios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e 

das entidades intermunicipais, prevê, no artigo 26º, n.º 1, “que os municípios têm direito uma 

participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição 

territorial, relativamente aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva 

coleta líquida das deduções legais previstas no n.º1 do artigo 78.º do código do IRS...”. ----------------- 
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----- Caso a percentagem do imposto em que o Município decida participar seja inferior àquela taxa 

máxima de 5%, o produto da diferença de taxas e a coleta líquida é considerado como dedução à coleta 

do IRS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim a participação a fixar anualmente, depende de deliberação sobre a percentagem de IRS 

pretendida pelo Município, a qual deverá ser comunicada por via eletrónica pela respetiva Câmara 

Municipal à AT, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. -----------  

----- Adicionalmente, a adesão do Município ao programa de apoio à economia local (PAEL), previsto na 

Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, implica a sujeição ao estipulado na alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º da 

referida Lei, que menciona o seguinte: ------------------------------------------------------------------------ 

----- “Determinação da participação variável no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 

(IRS) à taxa máxima prevista nos termos do artigo 20.º da Lei das Finanças Locais”. --------------------- 

----- A ausência da comunicação, ou a comunicação para além do prazo equivale à falta de 

deliberação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------    

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra dos Vereadores 

da Coligação PPD/PSD.CDS/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e PEDRO 

CLÁUDIO PEREIRA MARTINS, com base na declaração de voto a seguir transcrita, 

manter a participação variável de 5% no IRS, no ano de 2015, devendo ser dado 

conhecimento desta decisão à Autoridade Tributária, nos termos e para efeitos do 

disposto no n.º 2, do artigo 26.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – Lei das Finanças 

Locais -, após aprovação pela Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 

 DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS/PP  

----- “Os vereadores da Coligação PPD/PSD.CDS-PP votam contra a manutenção da participação 

variável de 5% no IRS, no ano de 2015, com fundamento nas razões invocadas a propósito deste 

assunto, na ata de 18 de novembro de 2013, que aqui se dão como reproduzidas.” ============= 
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018 – 210/200/200 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – Taxa a aplicar 

em 2014, a cobrar no ano de 2015 ======================================= 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 16/DEF/PF, datada de 16 do corrente mês, com o seguinte 

teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

-----“Considerando o disposto no nº 5, do artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

aprovado pelo Decreto – Lei 287/2003, de 12 de novembro, alterado pela Lei do Orçamento de Estado 

para o ano 2014 – Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro, Os municípios, mediante deliberação da 

assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos nas alíneas 

b) e c) do n.º 1, podendo esta ser fixada por freguesia. (*Alterado pela Lei n.º 64/2008, de 5/12). ----- 

----- O Artigo 112º do CIMI menciona o seguinte: ------------------------------------------------------ 

----- Taxas ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1 - As taxas do imposto municipal sobre imóveis são as seguintes: ----------------------------------- 

----- a) Prédios rústicos: 0,8%; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) (Revogada.) (Redação da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro) --------------------------------- 

----- c) Prédios urbanos - de 0,3% a 0,5%. (Redação da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro) ------- 

----- 2 - Tratando-se de prédios constituídos por parte rústica e urbana, aplica-se ao valor patrimonial 

tributário de cada parte a respetiva taxa. --------------------------------------------------------------------- 

----- 3 - As taxas previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 são elevadas, anualmente, ao triplo nos casos 

de prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano e de prédios em ruínas, 

considerando-se devolutos ou em ruínas, os prédios como tal definidos em diploma próprio. (Redação 

da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro) ------------------------------------------------------------------- 

----- 4 - Para os prédios que sejam propriedade de entidades que tenham domicílio fiscal em país, 

território ou região sujeito a regime fiscal claramente mais favorável, constantes de lista aprovada por 

portaria do Ministro das Finanças, a taxa do imposto é de 7,5 %. (Redação da Lei n.º 64-B/2011, de 30 
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de dezembro) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5* - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em cada 

ano, dentro dos intervalos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1, podendo esta ser fixada por freguesia. 

(*Alterado pela Lei n.º 64/2008, de 5/12) -------------------------------------------------------------------- 

----- 6 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas territoriais, 

correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam objeto de operações de 

reabilitação urbana ou combate à desertificação, e majorar ou minorar até 30% a taxa que vigorar para 

o ano a que respeita o imposto. (anterior alínea n.º5) ---------------------------------------------------- 

----- 7 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas territoriais 

correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias e fixar uma redução até 20% da taxa 

que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios urbanos arrendados, que pode ser 

cumulativa com a definida no número anterior. (anterior alínea n.º6) ----------------------------------- 

----- 8 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até 30% a taxa 

aplicável a prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu estado de 

conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e 

bens. (anterior alínea n.º7) ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 9 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até ao dobro a 

taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em situação de abandono, 

não podendo da aplicação desta majoração resultar uma coleta de imposto inferior a (euro) 20 por cada 

prédio abrangido. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- (Red. da Lei 21/2006-23/06) ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 10 - Consideram-se prédios rústicos com áreas florestais em situação de abandono aqueles que 

integrem terrenos ocupados com arvoredos florestais, com uso silvopastoril ou incultos de longa 

duração, e em que se verifiquem, cumulativamente, as seguintes condições: ------------------------------ 

----- a) Não estarem incluídos em zonas de intervenção florestal (ZIF), nos termos do disposto no 

Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de agosto; ------------------------------------------------------------------- 

----- b) A sua exploração não estar submetida a plano de gestão florestal elaborado, aprovado e 
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executado nos termos da legislação aplicável; ---------------------------------------------------------------- 

----- c) Não terem sido neles praticadas as operações silvícolas mínimas necessárias para reduzir a 

continuidade vertical e horizontal da carga combustível, de forma a limitar os riscos de ignição e 

propagação de incêndios no seu interior e nos prédios confinantes. (Red. da Lei 21/2006-23/06) -------- 

----- 11 - Constitui competência dos municípios proceder ao levantamento dos prédios rústicos com 

áreas florestais em situação de abandono e à identificação dos respetivos proprietários, até 30 de 

março de cada ano, para posterior comunicação à Direção-Geral dos Impostos. (Red. da Lei 21/2006-

23/06) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 12 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma redução até 

50 % da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios classificados como de 

interesse público, de valor municipal ou património cultural, nos termos da respetiva legislação em 

vigor, desde que estes prédios não se encontrem abrangidos pela alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais. (Redação dada pelo artigo 215.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 13 - As deliberações da assembleia municipal referidas no presente artigo devem ser comunicadas 

à Direção-Geral dos Impostos, por transmissão eletrónica de dados, para vigorarem no ano seguinte, 

aplicando-se as taxas mínimas referidas no n.º 1, caso as comunicações não sejam recebidas até 30 de 

novembro. (Anterior n.º 12 - Redação da Lei 53-A/2006, de 29 de dezembro) --------------------------- 

----- 14 - No caso de as deliberações compreenderem zonas delimitadas de freguesias ou prédios 

individualmente considerados, das comunicações referidas no número anterior deve constar a indicação 

dos artigos matriciais dos prédios abrangidos, bem como o número de identificação fiscal dos respetivos 

titulares. (Anterior n.º 13 - Redação da Lei 53-A/2006, de 29 de dezembro) ------------------------------- 

----- 15 - Para efeitos da aplicação da taxa do IMI prevista no n.º 3, a identificação dos prédios ou 

frações autónomas em ruínas compete às câmaras municipais e deve ser comunicada à Direção-Geral 

dos Impostos, nos termos e prazos referidos no n.º 13. (Aditado pela Lei n.º64-A/2008, de 31 de 

dezembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 16 - O disposto no n.º 4 não se aplica aos prédios que sejam propriedade de pessoas singulares. 
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(Aditado pelo artigo 9.º da Lei 20/2012, de 14 de maio) ----------------------------------------------------- 

----- Adicionalmente, o facto de o Município ter aderido ao programa de apoio à economia local (PAEL), 

previsto na Lei n.º 43/2012 de 28 de agosto, implica a sujeição ao estipulado na alínea d) artigo 6.º da 

referida Lei com a remissão para a alínea i) do artigo 11.º do Dec.-Lei 38/2008 de 07 de março. -------- 

----- Por sua vez, o n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 43/2012 de 28 de agosto menciona o seguinte: ------- 

----- “Para efeitos do disposto na alínea d) do número anterior, a taxa máxima do imposto municipal 

sobre imóveis (IMI) é a fixada para efeitos de liquidação e cobrança no ano da celebração do contrato”. 

----- De acordo com o n.º 13 do mesmo artigo, as deliberações da Assembleia Municipal, devem ser 

comunicadas à AT até 30 de novembro, sob pena de serem aplicadas as taxas mínimas. ----------------- 

----- Pelos factos, deverá a Câmara tomar conhecimento e submeter a proposta à apreciação para 

decisão da Assembleia Municipal.” ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra dos Vereadores 

da Coligação PPD/PSD.CDS/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e PEDRO 

CLÁUDIO PEREIRA MARTINS, com base na declaração de voto a seguir transcrita, fixar 

para o ano de 2014 as taxas em 0,8%, para os prédios urbanos, e em 0,4%, para os 

prédios urbanos avaliados, devendo este assunto ser submetido à Assembleia 

Municipal, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 4, do referido artigo 112.º, e 

alínea d), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------- 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS/PP 

----- “Os vereadores da Coligação PPD/PSD.CDS-PP votam contra a fixação, para o ano de 2015, das 

taxas de IMI em 0,8%, para os prédios urbanos, e em 0,4%, para os prédios urbanos avaliados com 

fundamento nas razões invocadas a propósito deste assunto, na ata de 18 de novembro de 2013, que 

aqui se dão como reproduzidas.” ============================================== 

019 – 210/200/400 – TMDP – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM – 
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Taxa a aplicar no ano de 2015 =========================================== 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 17/DEF/PF, datada de 16 do corrente mês, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “O preceituado na Lei n.º 5/2004 de 10 de fevereiro “Lei das Comunicações Eletrónicas” e o 

Regulamento 38/2004 de 29 de setembro criou e implementou os procedimentos em relação à Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O artigo 106 da Lei n.º 5/2004, n.º 2 refere o seguinte; Alínea a) a TMDP é determinada com base 

na aplicação de um percentual sobre cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços 

de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo para todos os clientes finais do 

correspondente município; Alínea b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente 

por cada município até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência, e 

não pode ultrapassar os 0,25%. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, de acordo com o estipulado na alínea b), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o percentual até 0,25%, pelo que cabe a 

digníssima Câmara Municipal propor a definição das taxas a aplicar para o ano de 2015.” ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos 

Vereadores da Coligação PPD/CDS.PS D/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

PEDRO CLÁUDIO PEREIRA MARTINS, com base na declaração de voto a seguir 

transcrita, fixar a referida taxa municipal de direitos de passagem em 0,25 %, no ano de 

2015, devendo este assunto ser submetido à Assembleia Municipal, nos termos e para 

efeitos do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS/PP 
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----- “Os vereadores da Coligação PPD/PSD.CDS-PP votam contra a fixação da taxa municipal de 

direitos de passagem em 0,25 %, no ano de 2015, com fundamento nas razões invocadas a propósito 

deste assunto, na ata de 18 de novembro de 2013, que aqui se dão como reproduzidas.” ========= 

020 – 210/201/000 – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – DERRAMA ================= 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 15/DEF/PF, datada de 16 do corrente mês, com o seguinte 

teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “De acordo com o estipulado na alínea d), do n.º1, do artigo 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o lançamento da “derrama” para reforço 

da capacidade financeira do Município. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Está ainda previsto no artigo 18.º da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro, que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, o seguinte: ------------------------------ 

----- 1 - Os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 

1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 

(IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos 

residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território.  

----- 2 - Para efeitos de aplicação do disposto no número anterior, sempre que os sujeitos passivos 

tenham estabelecimentos estáveis ou representações locais em mais de um município e matéria 

coletável superior a 50.000 euros, o lucro tributável imputável à circunscrição de cada município é 

determinado pela proporção entre a massa salarial correspondente aos estabelecimentos que o sujeito 

passivo nele possua e a correspondente à totalidade dos seus estabelecimentos situados em território 

nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3 - Quando o volume de negócios de um sujeito passivo resulte em mais de 50% da exploração de 

recursos naturais que tornem inadequados os critérios estabelecidos nos números anteriores, podem os 
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municípios interessados, a título excecional, propor, fundamentadamente, a fixação de um critério 

específico de repartição da derrama, o qual, após audição do sujeito passivo e dos restantes municípios 

interessados, é fixado por despacho conjunto do Ministro das Finanças e do ministro que tutela as 

autarquias locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4 - A assembleia municipal pode, por proposta da câmara municipal, deliberar lançar uma taxa 

reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não 

ultrapasse 150.000 euros. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 - Nos casos não abrangidos pelo n.º 2, considera-se que o rendimento é gerado no município em 

que se situa a sede ou a direção efetiva do sujeito passivo ou, tratando-se de sujeitos passivos não 

residentes, no município em que se situa o estabelecimento estável onde, nos termos do artigo 117.º 

do Código do IRC, esteja centralizada a contabilidade. ------------------------------------------------------- 

----- 6 - A AT fornece à ANMP informação, desagregada por municípios, relativa às relações financeiras 

entre o Estado e o conjunto dos municípios e fornece a cada município informação relativa à liquidação 

e cobrança de impostos municipais e transferências de receita para o município. -------------------------- 

----- 7 - A informação referida no número anterior é disponibilizada por via eletrónica e atualizada 

mensalmente, tendo cada município acesso apenas à informação relativa à sua situação financeira. ----- 

----- 8 - Quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a derrama 

incide sobre o lucro tributável individual de cada uma das sociedades do grupo, sem prejuízo do 

disposto no artigo 115 do código do IRC. ---------------------------------------------------------------------- 

----- 9 - A deliberação a que se refere o n.º 1 deve ser comunicada por via eletrónica pela câmara 

municipal à AT até ao dia 31 de dezembro do ano anterior ao da cobrança por parte dos serviços 

competentes do Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 10 - Caso a comunicação a que se refere o número anterior seja remetida para além do prazo nele 

estabelecido não há lugar à liquidação e cobrança da derrama. --------------------------------------------- 

----- 11 - O produto da derrama paga é transferido para os municípios até ao último dia útil do mês 

seguinte ao do respetivo apuramento pela AT. -------------------------------------------------------------- 

----- 12 - Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 1, quando uma mesma entidade tem sede num 
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município e direção efetiva noutro, a entidade deve ser considerada como residente do município onde 

estiver localizada a direção efetiva. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Tal como definido no n.º 1, os municípios podem deliberar pela aplicação da taxa anual de 

derrama a incidir no lucro tributável, até ao limite de 1,5% para os sujeitos passivos em sede de IRC. – 

----- Adicionalmente, a adesão do Município ao programa de apoio à economia local (PAEL), previsto na 

Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, implica a sujeição ao estipulado na alínea d) do artigo 6.º da referida 

Lei com a remissão para a alínea h) do artigo 11.º do Dec. Lei 38/2008 de 7 de março.” ----------------- 

DELIBERAÇÃO: Em cumprimento do disposto na alínea d), do nº. 2, do artigo 6.º, da 

Lei nº. 43/2012, de 28 de agosto, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 

dos Vereadores da Coligação PPD/PSD.CDS-PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

PEDRO CLÁUDIO PEREIRA MARTINS, com base na declaração de voto a seguir 

transcrita, aprovar a proposta de lançamento de derrama sobre o lucro tributável sujeito 

e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC), no limite 

máximo de 1,5%, nos termos previstos no artigo 14.º, da Lei da Finanças Locais e que, 

para os sujeitos passivos com um volume de negócios que no ano anterior não 

ultrapasse 150.000 euros, a referida taxa máxima da derrama seja fixada em 0,75%. ----- 

----- Mais foi deliberado submeter este assunto à Assembleia Municipal, nos termos e 

para efeitos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro. ========================================================= 

  DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS/PP 

----- “Os vereadores da Coligação PPD/PSD.CDS-PP abstêm-se na votação da proposta de lançamento 

de derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas 

coletivas (IRC), no limite máximo de 1,5%, no ano de 2015, com fundamento nas razões invocadas a 
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propósito deste assunto, na ata de 18 de novembro de 2013, que aqui se dão como reproduzidas.” === 

021 – 210/202/200 – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) – 

Relatório de Monitorização e Acompanhamento – 2.º Trimestre de 2014 ========= 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião o relatório de monitorização e acompanhamento do 2.º trimestre de 2014, 

referente ao Programa de Apoio á Economia Local (PAEL), que nesta ata se considera 

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

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

o referido relatório, devendo o mesmo ser apresentado à Assembleia Municipal, nos 

termos e para cumprimento do artigo 12º., da Lei nº. 43/2012, de 28 de agosto. ======= 

02.02.04. TESOURARIA 

022 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 19, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 415.534,13 

(quatrocentos e quinze mil, quinhentos e trinta e quatro euros e treze cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ………………..  €  349.220,13 

                            b) Dotações não Orçamentais …………..  €    66.314,00 

                     TOTAL: …………………………………...... €   415.534,13                  

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 
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“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

023 - 310/302/181 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Plano de segurança e saúde - Aprovação =========================== 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, 

URBANISMO E AMBIENTE, presente à reunião a informação, com a referência 56-

LS/DEP/2014, datada de 16 do corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------- 

----- “Para efeitos do disposto no art.º 12.º do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro, e no âmbito da 

empreitada de “Ampliação do Parque Industrial de Moimenta da Beira” adjudicada à EMBEIRAL – 

Engenharia e Construção, S.A., foi apresentado o respetivo Plano de Segurança e Saúde. ---------------- 

----- Analisado o documento, (na qualidade de Coordenador de Segurança da empreitada em causa), o 

signatário considera que o mesmo de se encontra em conformidade com as disposições legais em vigor, 

bem como, em condições de ser aprovado pelo Dono de Obra, neste caso, pela Câmara Municipal. ------ 

----- Nos termos do disposto no n.º 3, do art.º 12.º do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro, 

perante a eventual aprovação do Plano de Segurança e Saúde pela Câmara Municipal, esta autarquia 

deverá dar conhecimento por escrito desse documento à entidade adjudicante. --------------------------- 

----- Atenda-se que, (nos termos do disposto no n.º 4, do art.º 12.º do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de 

outubro), só após a adjudicante ter conhecimento do Plano de Segurança e Saúde, poderá ser dado 

início à execução da obra.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

atrás referida, aprovando o plano de segurança e saúde para a execução da obra, nos 

termos do artigo 12º., do Decreto-Lei nº. 273/2003, de 29 de outubro, devendo ser 

comunicada a abertura do estaleiro à Inspeção-Geral do Trabalho, nos termos do artigo 

15.º, do mesmo diploma legal. ============================================ 
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024 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TROÇO 2, 

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

Nomeação de fiscal e coordenador de segurança em obra - Despacho - Ratificação  

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

23 de dezembro de 2011, exarada a folhas 11, ponto 10, do livro de atas 144, em que foi 

deliberado designar para fiscal da obra em epígrafe, o Técnico Superior, Engenheiro 

Civil, Eduardo Manuel Martins da Silva, presente à reunião o Despacho do Senhor 

Presidente de Câmara, datado de 16 do corrente mês, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, para que o mesmo seja 

ratificado, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, uma vez que, pelas razões ali descritas, designa para 

Fiscal de obra o Técnico Superior, Engenheiro Civil, RUI JORGE MARANTES DIAS 

GOMES CORREIA, a quem são concedidos poderes para assinar o Auto de 

Consignação, nos termos e para efeitos da Secção III, do Título II, do Código dos 

Contratos Públicos e como Coordenador de Segurança em obra, o Chefe da Divisão de 

Planeamento, Obras, Urbanismo e Ambiente, LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA. ----------- 

DELIBERAÇÃO: Nos termos do nº. 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho do Senhor 

Presidente da Câmara. ================================================= 

025 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TROÇO 2, 

ENTRE A EN 226, (KM 44,7) E O PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA - 
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Plano de segurança e saúde - Aprovação ================================= 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, 

URBANISMO E AMBIENTE, presente à reunião a informação, com a referência 57-

LS/DEP/2014, datada de 16 do corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------- 

----- “Para efeitos do disposto no art.º 12.º do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro, e no âmbito da 

empreitada de “CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TROÇO 2, ENTRE A EN 226, (KM 44,7) E O 

PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA” adjudicada à Irmãos Almeida Cabral, Lda., foi 

apresentado o respetivo Plano de Segurança e Saúde. ------------------------------------------------------- 

----- Analisado o documento, (na qualidade de Coordenador de Segurança da empreitada em causa), o 

signatário considera que o mesmo de se encontra em conformidade com as disposições legais em vigor, 

bem como, em condições de ser aprovado pelo Dono de Obra, neste caso, pela Câmara Municipal. ------ 

----- Nos termos do disposto no n.º 3, do art.º 12.º do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro, 

perante a eventual aprovação do Plano de Segurança e Saúde pela Câmara Municipal, esta autarquia 

deverá dar conhecimento por escrito desse documento à entidade adjudicante. --------------------------- 

----- Atenda-se que, (nos termos do disposto no n.º 4, do art.º 12.º do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de 

outubro), só após a adjudicante ter conhecimento do Plano de Segurança e Saúde, poderá ser dado 

início à execução da obra.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

referida, aprovando o plano de segurança e saúde para a execução da obra, nos termos 

do artigo 12º., do Decreto-Lei nº. 273/2003, de 29 de outubro, devendo ser comunicada 

a abertura do estaleiro à Inspeção-Geral do Trabalho, nos termos do artigo 15.º, do 

mesmo diploma legal. ================================================== 

“OBRAS PARTICULARES” 

026 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 24 de março, último, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “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 25 de outubro de 2013, foram deferidos pelo 

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

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

----- ANTÓNIO JOSÉ TOJAL REBELO, para ocupação da via pública com andaimes, em 

20 m2, no Largo de Santo António, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 

63.14; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL DUARTE SANTOS, para ocupação da via pública em 5 m2, na localidade 

de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 66.14; ------------------------------ 

----- MANUEL ERNESTO LEMOS CORREIA, para construção de um muro de vedação, 

com 45m, que pretende levar a efeito na localidade de Vila Cova, Freguesia de Caria, a 

que se refere o Proc.º n.º 67.14; --------------------------------------------------------------------------- 

----- MOIMENTAINSP - CENTRO DE INSPEÇÃO AUTOMOVEL, LDA, para construção 

de um muro de vedação, com 74m, que pretende levar a efeito no Parque Industrial, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 69.14; -------------------------- 

----- LUÍS MORGADO COUTINHO, para construção de um muro de vedação, com 
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1.80m, que pretende levar a efeito na Rua 5 de Outubro, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 71.14. ---------------------------------------------------------------- 

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

----- CRÓNICA D'AVENTURA - TURISMO NATUREZA, LDª., para alteração ao projeto 

inicial de ampliação de um empreendimento turístico, sito na  Praça Luís de Camões, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 180.10; -------------------------- 

----- FABRICA DA IGREJA DA PARÓQUIA DE CABAÇOS, para reconstrução de um 

edifício destinado a Centro Paroquial, sito na Rua do Adro, Freguesia de Cabaços, a que 

se refere o Proc.º n.º 70.14. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- BALCLASS – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, para alteração e 

ampliação de um edifício destinado a oficina de reparação de automóveis, sito no lugar 

denominado À-do-Bispo, Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 38.14. --------- 

----- NUNO MANUEL MARTINHO DA SILVA, para alteração ao projeto de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Tapada, freguesia de Paçô, a que se 

refere o Proc.º n.º 232.09. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

027 – 360/338/43.12 – OBRAS PARTICULARES – Construção do Sub-Parque de 

Moimenta da Beira – Projeto de alterações ================================ 

========== Oriundo da Firma Parque Eólico do Douro Sul, S.A., presente à reunião um 

projeto de alteração ao processo inicial de construção do Sub-Parque de Moimenta da 
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Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 55-LS /DEP/14, 

de 29 de agosto, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de alterações 

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

028 – 360/338/64.14 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura  e 

especialidades – Construção do edifício de comando e subestação do Sub-Parque 

Eólico de Moimenta =================================================== 

========== Oriundo da Firma Parque Eólico do Douro Sul, S.A., presente à reunião um 

projeto para construção do edifício de comando e subestação do Sub-Parque Eólico de 

Moimenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 60-LS 

/DEP/2014, de 18 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável à pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto e emitir a 

respetiva licença de construção. ========================================== 

029 - 360/344/33.02 – OBRAS PARTICULARES – Constituição de propriedade 

horizontal - Alteração ================================================= 
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========== Oriundo dos Senhores MANUEL PEREIRA e JOSÉ MANUEL DE 

OLIVEIRA E SILVA, presente à reunião um pedido de alteração da certidão de 

constituição de propriedade horizontal, de um edifício sito no lugar denominado Ladeira, 

Freguesia de Baldos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 209-

SV/DPOUA/14, de 04 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no art.º 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respetiva alteração à certidão, em 

conformidade. ======================================================== 

030 – 360/347/4.03 – LOTEAMENTOS URBANOS – Receção definitiva das obras de 

urbanização ========================================================= 

========== Oriundo da Senhora AURORA DE JESUS GOMES, presente à reunião um 

pedido de receção definitiva das obras de urbanização do loteamento urbano, sito no 

lugar denominado Val de Sapos, Freguesia de Vilar. ------------------------------------------------ 

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

Vistoria n.º 04, datado de 09 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

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

parecer favorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a receção definitiva das 

obras de urbanização, nos termos do referido auto de vistoria, e cancelar a respetiva 

garantia bancária. ===================================================== 

031 – 380/376/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização e conservação do 

edificado – Vistoria de utilização e conservação de edifícios ================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu solicitar à Comissão de Vistorias 

para se deslocar à Rua do Salgueiro, na Freguesia de Nagosa e informasse sobre o 

estado da edificação, pertencente ao Senhor JULIÃO DO NASCIMENTO FONSECA, 

presente à reunião a informação n.º 13-OS/DPOUA/2014, datada de 18 de agosto, 

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

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias para o proprietário proceder à recuperação/conservação e consolidação, 

executando as obras destinadas a manter uma edificação nas condições existentes à 

data da sua construção, reconstrução, ampliação ou alteração, designadamente as 

obras de restauro, reparação ou limpeza, de forma a melhorar as condições de 

salubridade, segurança e arranjo estético, nos termos da informação técnica supra 

referida. ============================================================= 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 
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“Educação” 

032 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2014/2015 – 2.ª LISTAGEM ============================================= 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 17.RIC/UODSCE/2014, 

datada de 16 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada da 2ª. listagem dos alunos, instruídas de 

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

auxílios económicos para o ano letivo 2014/2015, cujo encargo a assumir, no período de 

setembro a dezembro do corrente ano, é no montante de € 1.780,31 (mil setecentos e 

oitenta euros e trinta e um cêntimos), sendo o encargo relativo ao fornecimento de 

“refeições” de € 1.202,31 (mil duzentos e dois euros e trinta e um cêntimos), e “material 

escolar” de € 578,00 (quinhentos e setenta e oito euros). ------------------------------------------ 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “O respetivo encargo com as refeições tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 

0102/020105, e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, 

Código 02, com a dotação de € 6.895,13 (seis mil oitocentos e noventa e cinco euros e treze cêntimos), 

os encargos com os materiais escolares tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 

0102/040802, e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, 

Código 05 e nº. 2013/A24, com a dotação de € 2.067,16 (dois mil e sessenta e sete euros e dezasseis 

cêntimos).”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

033 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2014/2015 =========================================================== 

========== Presente à reunião um pedido de reposicionamento no escalão “A” de 

auxílios económicos, de uma aluna residente no concelho, que frequenta a EB1 de 

Moimenta da Beira, para o ano letivo em curso. ------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a Informação n.º 15.RIC/UODSCE/2014, 

datada de 09 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, propõe o 

reposicionamento da aluna no escalão “A”, acrescendo ao valor inicialmente assumido o 

montante de € 133,80 (cento e trinta e três euros). --------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “O respetivo encargo com as refeições e manuais escolares tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 0102/040802, e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no 

Objetivo 2.1.2, Código 05, com a dotação de € 2.200,96 (dois mil e duzentos euros e noventa e seis 

cêntimos).”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o referido pedido de reposicionamento de 

escalão. ============================================================ 

034 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Pedidos 

de isenção de pagamento de passes escolares ============================= 
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========== Presentes à reunião seis pedidos de isenção de pagamento de passes 

escolares de seis alunos a frequentarem o Agrupamento de Escolas de Moimenta da 

Beira, no corrente ano letivo. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetidos os referidos pedidos à apreciação da UNIDADE ORGANICA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E EDUCAÇÃO, foram elaboradas as 

Informações n.ºs 09, 10, 11, 12, 13 e 14.AM/UODSCE/2014, datadas de 14 do corrente 

mês, que nesta ata se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte 

integrante, onde, pelas razões ali descritas, se entende que os alunos em causa devem 

ser isentos do pagamento dos respetivos passes escolares, com efeitos a partir do mês 

de setembro, inclusive. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Todos os pedidos vêm acompanhados da informação da SECÇÃO DE 

CONTABILIDADE, informando que os respetivos encargos têm cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 0102/020210, e que estão previstos no Plano de 

Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 01, com a necessária dotação. ----------- 

DELIBERAÇÃO: Face às informações técnicas acima referidas, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar os referidos pedidos de isenção de pagamento do passe 

escolar, com efeitos a partir do mês de setembro, inclusive. ====================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 

========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente ata, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo. 57.º, da Lei n.º 
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75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

Câmara e Vereadores, e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo 

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

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

11H45. ============================================================= 
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