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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOZE DE JANEIRO DO ANO DE 

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

ATA N.º 01/15 

========== Aos doze dias do mês de janeiro 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, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, SUSANA ISABEL 

MARQUES LEMOS, CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA 

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

de Presidente da Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na 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. ===================================== 

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, em regime de tempo inteiro, FRANCISCO ALEXANDRE DOS 

SANTOS GOUVEIA CARDIA. ============================================ 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

001 – 120/197/000 – SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho – 

Conselho Coordenador de Avaliação – Despacho =========================== 

========== Oriundo do Senhor Presidente, presente à reunião um despacho, datado 

de 30 de dezembro de 2014, do seguinte teor: -------------------------------------------------------- 

----- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 1. Que o Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho (SIADAP) prevê a existência de um 

Conselho de Coordenação da Avaliação, adiante designado por CCA, ao qual compete desempenhar as 

funções previstas no artigo 21º., do Decreto-Regulamentar nº. 18/2009, de 4 de setembro, que 

procede à adaptação aos serviços de administração autárquica da Lei nº. 66-B/2007, de 28 de 

dezembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que, nos Municípios, de acordo com o disposto no nº. 2, do artigo 21º., supra citado, o CCA é 

presidido pelo Presidente da Câmara e integra também os Vereadores que exercem funções a tempo 

inteiro, o dirigente responsável pela área dos recursos humanos e três a cinco dirigentes, designados 

pelo presidente da Câmara; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Decido e proponho que, para o biénio 2013-2014 e seguintes, o CCA tenha a seguinte composição: 

----- PRESIDENTE: Presidente da Câmara; -------------------------------------------------------------------- 

----- VEREADORES: Todos os que exercem funções em regime de tempo inteiro; ------------------------- 

----- DIRIGENTES: Chefe da Divisão Administrativa (DA), Chefe da Divisão Económica e Financeira 
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(DEF), Chefe da Divisão de Planeamento, Ordenamento, Urbanismo e Ambiente (DPOUA) e Chefe da 

Unidade Orgânica de Desenvolvimento Social, Cultural e Educação (UODSCE); ---------------------------- 

----- Considerando, também, que: ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. A Portaria nº. 759/2009, de 16 de julho, procedeu à adaptação do sistema integrado de gestão 

e avaliação de desempenho na administração pública, aprovado pela Lei nº. 66-B/2007, de 28 de 

dezembro, ao pessoal não docente dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Do nº. 1, do artigo 2º., da referida Portaria, resulta que o pessoal não docente que se encontra 

vinculado às autarquias locais e que presta serviço nos agrupamentos de escolas é avaliado pelo 

respectivo director; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5. Nos termos do artigo 3º., da mesma Portaria, no respeitante ao pessoal não docente vinculado 

às autarquias locais, o CCA é o mesmo do Município respectivo, devendo integrar o director do 

agrupamento de escolas ou os seus representantes, e que a Câmara Municipal deve, nos termos 

previstos no nº. 3, do artigo 58º., da Lei nº. 66-B/2007, deliberar a criação, no âmbito do respectivo 

CCA, de uma secção autónoma para avaliação do aludido pessoal não docente, presidida pelo 

presidente da câmara, que pode delegar essa competência num vereador e integrar o director do 

agrupamento de escolas; --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais decido e proponho que: ----------------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara Municipal delibere a criação, no âmbito do CCA, de uma secção autónoma para 

avaliação do aludido pessoal não docente, presidida pelo presidente da câmara, que pode delegar essa 

competência num vereador e integrando o director do agrupamento de escolas ou seu representante, o 

Vereador do Pelouro da Educação e o Chefe da Unidade Orgânica de Desenvolvimento Social, Cultural e 

Educação (UODSCE). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais decido que o presente Despacho seja submetido à próxima reunião da Câmara Municipal.” --- 

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

criação de uma secção autónoma para avaliação do pessoal não docente vinculado à 
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autarquia, que presta serviço no agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, nos 

termos propostos. ===================================================== 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

002 – 150/992/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Regulamento de Comércio não 

Sedentário do Município de Moimenta da Beira – Aprovação - Comunicação de 

deliberação ========================================================= 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião um ofício com o n.º 

52, datado de 19 de dezembro de 2014, informando que, em sua sessão ordinária 

realizada no dia 18 do referido mês, foi deliberado aprovar o Regulamento de Comércio 

não Sedentário do Município de Moimenta da Beira, após o respectivo projecto ter sido 

publicado no Diário da República nº. 172, II Série, de 8 de setembro de 2014, com vista 

a ser submetido à apreciação pública, para recolha de sugestões. ------------------------------ 

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

proceder à publicitação da aprovação do referido regulamento, nos termos legais. ===== 

003 – 150/992/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Regulamento de Utilização e 

Funcionamento do Estádio Municipal de Moimenta da Beira – Aprovação 

Comunicação de deliberação =========================================== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião um ofício com o n.º 

51, datado de 19 de dezembro de 2014, informando que, em sua sessão ordinária 

realizada no dia 18 do referido mês, foi deliberado aprovar o Regulamento de Utilização 

e Funcionamento do Estádio Municipal de Moimenta da Beira, após o respectivo projecto 
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ter sido publicado no Diário da República nº. 173, II Série, de 9 de setembro de 2014, 

com vista a ser submetido à apreciação pública, para recolha de sugestões. ---------------- 

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

proceder à publicitação da aprovação do referido regulamento, nos termos legais. ===== 

02.01.05. GABINETE JURÍDICO E DE CONTENCIOSO 

004 – 150/168/000 - CONTENCIOSO – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS 

DO VALE DO TÁVORA - Obras da empresa Jeremias de Macedo & Cª. Lda. ====== 

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

ofício n.º 5, datado de 07 do corrente mês, através do qual remete fotocópia da ata da 

reunião ordinária do Conselho Executivo, realizada em 01 de dezembro de 2014, que 

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

inclui os pontos 006 e 007, onde foi deliberado aprovar os termos e condições dos 

acordos negociais alcançados com a empresa Jeremias de Macedo & Cª. Lda., no 

âmbito do contencioso existente nas obras de “Beneficiação da EM 514 – Barcos, Longa, 

Limite do Concelho – Troço do entre Pinheiros/Carrazedo e o cruzamento de Vale de 

Figueira” (Processo n.º 244/10.4BEVIS) e de “Beneficiação da EN 323 – Troço entre 

Moimenta da Beira e Tabuaço” (Processo n.º 720/05.3BEVIS), e submeter os ditos 

acordos à aprovação das Câmaras Municipais de Moimenta da Beira e de Tabuaço, com 

vista à aprovação das transferências para a ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS 

MUNICÍPIOS DO VALE DO TÁVORA dos montantes que a cada município são 

imputáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Mais é solicitado que, após a aceitação por cada um dos Municípios, seja elaborado 

um acordo escrito, a subscrever por todas as partes. ----------------------------------------------- 

----- A propósito, o senhor Presidente da Câmara recordou que a litigância no tempo não 

tem demonstrado ser um bom ato de gestão, no âmbito do contencioso que tem existido 

há já alguns anos entre o Município de Moimenta da Beira e a referida empresa em 

diversos processos judiciais, posição que foi também assumida por todos os membros 

do Executivo que concluíram ser a via do processo negocial o meio mais adequado para 

defender e salvaguardar os interesses do município. Mais foi referido pelo senhor 

Presidente que quer deixar um registo de apreço pelo comportamento da empresa 

Jeremias de Macedo & Cª. Lda., que muito contribuiu para alcançar os ditos acordos 

negociais, permitindo finalizar um ciclo que colocou esta Câmara Municipal em grandes 

dificuldades financeiras, com evidentes repercussões nas contas dos próximos anos. ---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido acordo 

negocial com a empresa Jeremias de Macedo & Cª. Lda., nos termos e condições 

apresentadas no âmbito das obras de “Beneficiação da EN 323 – Troço entre Moimenta 

da Beira e Tabuaço” e “Beneficiação da EM 514 – Barcos, Longa, Limite do Concelho – 

Troço do entre Pinheiros/Carrazedo e o cruzamento de Vale de Figueira”, assim como 

autorizar as respectivas transferências para a ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS 

MUNICÍPIOS DO VALE DO TÁVORA dos montantes que lhe são imputáveis. ======== 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 
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005 – 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 22 de 

dezembro de 2014, 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 o facto de o Município de 

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

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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A propósito, a Câmara Municipal procedeu novamente a uma longa e aprofundada 

análise da apreciação técnica dos documentos previsionais do ano de 2015 elaborada 

pela Direção-Geral das Autarquias Locais, recordando que, em reunião ordinária 

realizada em 15 de dezembro de 2014, tinha deliberado acatar as suas sugestões em 

sede de orçamento para o ano de 2015, o que foi efectivamente cumprido, à excepção 

do que se refere à aplicação da taxa máxima do IMI, na medida em que continua a não 

concordar com a recomendação da DGAL, pelas razões enunciadas na dita reunião de 

15 de dezembro de 2014, que agora reitera, por se afigurar ser uma medida injusta e 

mesmo injustificada, uma vez que não se mostra indispensável para atingir o objetivo 
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central de diminuição do endividamento municipal, que tem sido reduzido, todos os 

anos, com a taxa proposta de 0,4%. --------------------------------------------------------------------- 

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

006 – 210/202/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Contratação de Empréstimo de 

curto prazo para o ano de 2015 – Aprovação - Comunicação de deliberação ====== 

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

27 de outubro de 2014, exarada a folhas 62 e 63, ponto 064, do livro de atas 149, em 

que foi deliberado aprovar uma proposta de contratação de um novo empréstimo a curto 

prazo, para o ano de 2015, até ao montante de € 500.000,00 (quinhentos mil euros), 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 53, datado de 19 de dezembro 

de 2014, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, foi 

deliberado aprovar o pedido de autorização para a contratação do referido empréstimo 

de curto prazo, até ao montante de € 500.000,00 (quinhentos mil euros). --------------------- 

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

007 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Despesas correntes - Pedido de 

subsídio para o ano de 2015 ============================================ 

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

ofício n.º 44/2014, datado de 18 de novembro de 2014, solicitando a atribuição de um 

subsídio no valor de € 48.000,00 (quarenta e oito mil euros), faseado em duodécimos de 

€ 4.000,00 (quatro mil euros), destinado às despesas com os motoristas e funcionários, 
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seguros e manutenção de viaturas, despesas de secretaria e demais despesas 

correntes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 global no montante de € 42.000,00 (quarenta e dois mil euros), para o ano 

de 2015, faseado em duodécimos de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros), destinado 

a fazer face às despesas acima referidas. =================================== 

008 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Equipa de Intervenção Permanente – 

Pedido de subsídio para o ano de 2015 =================================== 

========== No seguimento da prorrogação do Protocolo referente à Equipa de 

Intervenção Permanente, presente à reunião o ofício da entidade supra mencionada, n.º 

45/2014, datado de 18 de novembro de 2014, a solicitar um subsídio referente a 50% 

dos encargos com a referida equipa para o ano económico de 2015. -------------------------- 

----- 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 global no montante de € 20.000,00 (vinte mil euros), para o ano de 2015, 

para os fins supra referenciados. ========================================== 

009 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO 
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PERÍMETRO DE LEOMIL – Aquisição de fardamento para a equipa de sapadores 

florestais – Pedido de subsídio ========================================== 

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

ofício n.º 51/14, datado de 30 de outubro de 2014, solicitando um subsídio para 

aquisição de fardamento para a Equipa de Sapadores Florestais de Leomil, uma vez que 

o atual se encontra bastante degradado, anexando também uma proposta de 

fornecimento com todo o equipamento necessário, no valor de € 2.781,95 (dois mil 

setecentos e oitenta e um euros e noventa e cinco cêntimos), valor que não consegue 

suportar na totalidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 um subsídio no valor de 

€ 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para aquisição do referido equipamento. ==== 

010 – 210/207/000 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Protocolo de Colaboração – Atribuição da verba destinada ao funcionamento e 

apoio do Ensino Pré-Escolar e 1º. Ciclo, no ano lectivo 2014/2015 ============== 

========== Oriundo do Agrupamento de Escolas referenciado em epígrafe, presente à 

reunião o ofício n.º 675, datado de 3 de novembro de 2014, a apresentar um mapa de 

distribuição da verba destinada ao apoio do Ensino Pré-Escolar e do 1.º CEB, que nesta 

ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, solicitando 

a atribuição de um subsídio global no valor de € 35.245,00 (trinta e cinco mil, duzentos e 
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quarenta e cinco euros), para fazer face às despesas com o funcionamento dos referidos 

níveis de ensino. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental, no montante de € 26.000,00 

(vinte e seis mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um 

apoio financeiro no valor de € 35.245,00 (trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco 

euros), para os fins propostos. -----------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, criar as condições orçamentais em 

falta para a liquidação total do encargo agora assumido. ========================  

011 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Pedaladas – Clube de Cicloturismo” – Candidatura 

para a época desportiva 2014/2015 – Atribuição de apoio financeiro ============ 

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

27 de outubro de 2014, exarada a folhas 64 e 65, ponto 55, do livro de atas 149, em que 

foi deliberado atribuir ao referido clube um apoio financeiro global no montante de € 

2.000,00 (dois mil euros), atribuindo por conta do orçamento do presente ano o valor de 

€ 1.000,00 (mil euros), presente de novo à reunião o respetivo processo para que, no 

âmbito do orçamento deste ano, seja aprovada a atribuição do valor remanescente. ------ 

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

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição ao referido 

clube do valor remanescente de € 1.000,00 (mil euros), para época desportiva 

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

012 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Paróquia de S. Tiago 

de Leomil” – Candidatura para reabilitação da Igreja Matriz de Leomil – 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, 

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

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

emite o parecer anexo a esta candidatura, e vem acompanhado da informação 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 € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), para os fins 

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

013 – 210/218/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Programa de apoio à economia 

local – Despesas de caráter anual e plurianual – Comunicação de deliberação ==== 

========== Presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 50, datado de 19 

de dezembro de 2014, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo 
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dia, foi deliberado aprovar o pedido de autorização prévia e genérica para a realização 

de todas as despesas previstas na alínea a), do nº. 1, do artigo 10º., da Lei nº. 43/2012, 

de 28 de agosto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

014 – 230/260/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - PROPOSTA DE ORÇAMENTO E 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2015 E RESPETIVO MAPA DE 

PESSOAL E LANÇAMENTO DA DERRAMA – Aprovação - Comunicação de 

deliberação ========================================================= 

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

27 de outubro de 2014, exarada a folhas 66 a 72, ponto 57, do livro de atas 149, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 54, datado de 19 de dezembro 

de 2014, que acompanha a acta aprovada em sua sessão ordinária, realizada no mesmo 

dia, referente à deliberação que aprovou o orçamento e a respetiva alteração, mapa de 

pessoal bem como a proposta de lançamento da derrama, nos precisos termos 

apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------- 

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

015 – 210/999/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Lei dos compromissos e 

pagamentos em atraso – Autorização prévia e genérica para compromissos 

plurianuais – Comunicação de deliberação ================================ 

========== Presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 49, datado de 19 

de dezembro de 2014, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no mesmo 
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dia, foi deliberado aprovar o pedido de autorização prévia e genérica nos termos do nº. 

1, do artigo 6º., da Lei nº. 8/2012, de 21 de fevereiro. ---------------------------------------------- 

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

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

016 – 130/148/001 – 310/308/000 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

Concurso público para aquisição de energia elétrica em média tensão, baixa 

tensão especial e baixa tensão normal – Municípios da CIMDOURO e da EMARVR – 

Minuta do contrato – Ratificação do despacho de aprovação ================== 

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

29 de dezembro de 2014, exarada a folhas 158 e 159, ponto 116, do livro de atas 149, 

em que foi deliberado ratificar o despacho de adjudicação à empresa EDP Comercial, 

Comercialização de Energia S.A., pela quantia de € 226.086,50 (duzentos e vinte e seis 

mil, oitenta e seis euros e cinquenta cêntimos), presente à reunião a informação do 

Serviço de Gestão e Promoção da Eficiência Energética, nº. 285-RC/SGPEE/2014, 

datada de 30 de dezembro de 2014, que acompanha a respectiva minuta de contrato 

para o fornecimento de energia elétrica, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, aprovada por Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 16 de dezembro de 2014, e aposto na dita informação técnica, 

que agora se submete à Câmara Municipal para efeitos de ratificação. ------------------------ 

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 despacho de aprovação da 
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referida minuta de contrato para o fornecimento de energia elétrica. ================ 

02.02.04. TESOURARIA 

017 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 9, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 646.124,89 

(seiscentos e quarenta e seis mil, cento e vinte e quatro euros e oitenta e nove 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  540.514,67 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €  105.610,22 

                           TOTAL: …………………………...€   646.124,89 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

018 - 310/301/224/225/175 - RETIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO 

MUNICIPAL 1199 ENTRE OS CRUZAMENTOS DA CAPELA DO SR. DOS AFLITOS E 

VILA CHÃ DE CARIA, BENEFICIAÇÃO DO ARRUAMENTO EM VILA COVA E 

BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO AO SANTUÁRIO DE STO ANTÃO EM 

PEVA - Libertação parcial de caução ===================================== 

===== Oriunda do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, presente 
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à reunião a informação, com a referência JP037/DPOUA/2014, datada de 26 de 

novembro, último, que acompanha o auto de vistoria da empreitada em epígrafe para 

efeitos de libertação parcial de caução, que nesta ata se considera integralmente 

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

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

e Ambiente e respectivo Chefe de Divisão, exarado no Requerimento da Firma VIADAIRE , adjudicatária 

da Empreitada , foi esta contactada para ser marcada uma data para realização da vistoria solicitada . - 

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

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

----- - Não foram detectadas deficiências ou anomalias que condicionem a libertação parcial da caução;- 

----- - Foi elaborado o respectivo 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. ================= 

019 - 310/302/184 - EXECUÇÃO DE ARRUAMENTO E REMODELAÇÃO DE 

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

FACHO - Libertação parcial de caução ==================================== 

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

à reunião a informação, com a referência JP035/DPOUA/2014, datada de 25 de 

novembro, último, que acompanha o auto de vistoria da empreitada em epígrafe para 

efeitos de libertação parcial de caução, que nesta ata se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer 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 
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solicitada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

----- - Foi elaborado o respectivo 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. ================= 

020 - 310/302/221/222/223 - RETIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS/CAMINHOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO 

DO CAMINHO ENTRE A E.N. 226 E VIDE, BENEFICIAÇÃO DO ARRUAMENTO DE 

ACESSO À ESCOLA DE A.DE.MEIOS E BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO ENTRE O 

SANTUÁRIO DO SR. DA AGONIA EM BALDOS E A E.N.323 - Auto de vistoria ===== 

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

à reunião a informação, com a referência JP036/DPOUA/2014, datada de 25 de 

novembro, último, que acompanha o auto de vistoria da empreitada em epígrafe, que 

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

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

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

e Ambiente e do respectivo Chefe de Divisão, foi contactada a Firma adjudicatária para marcação de 

uma data para realização da vistoria solicitada. --------------------------------------------------------------- 

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

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

----- - Não foram detectadas deficiências ou anomalias na Obra; ------------------------------------------- 
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----- - Não foi levado a efeito qualquer libertação de caução pois a mesma também não foi exigida.”---- 

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

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos”  

021 - 310/302/442 - CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Auto de receção provisória ====================================== 

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

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

com a referência JP001/DPOUA/2015, datada de 7 do corrente mês, que acompanha o 

auto de receção provisória da empreitada em epígrafe, que nesta ata se considera 

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

----- “Em cumprimento dos Artigos nº(s) 394 3 395, do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 20 de Janeiro, 

junto se anexa o respectivo Auto de Recepção Provisória para os devidos efeitos legais.” ------------- 

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

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

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 

022 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Protocolo 

de compensação financeira do serviço de transporte público ================= 

========== Presente à reunião a minuta do protocolo de compensação financeira do 

serviço de transporte público, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, a celebrar com a Empresa TRANSDEV INTERIOR, S.A., 
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relativa à assunção pela Câmara Municipal do encargo diário de € 2.090,00 (dois mil e 

noventa euros), à qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, em contrapartida da dita 

empresa se comprometer a manter os percursos e os horários das carreiras para 

compatibilização dos horários escolares, assim como uma redução de 50% no custo das 

viagens dos utentes com idade igual ou superior a 65 anos, residentes no Município de 

Moimenta da Beira e portadores de cartão de identificação a emitir pelo Município. --------

----- A referida minuta vem acompanhada da respetiva informação de cabimento 

orçamental, que procede à cativação dos encargos que lhe estão inerentes, com 

indicação das respetivas rubricas orçamentais incluídas no plano de atividades 

municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

protocolo de compensação do serviço de transporte público, autorizando o Senhor 

Presidente a proceder à respetiva assinatura. ================================ 

023 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

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

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 01.RIC/UODSCE/2015, 

datada de 06 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada de dois pedidos referente aos auxílios 

económicos para o ano letivo 2014/2015, instruídas de acordo com o artigo 4º., do 

Decreto-Lei nº. 55/2009, de 02 de março, cujos encargos a assumir, a partir do mês de 
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janeiro de 2015, são no montante de € 279,31 (duzentos e setenta e nove euros e trinta 

e um cêntimos), sendo o encargo relativo ao fornecimento de “refeições” de € 216,81 

(duzentos e dezasseis euros e oitenta e um cêntimos), e “material escolar” de € 62,50 

(sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos). -------------------------------------------------------- 

----- 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 03 e tipo nº 2015 A49, com a dotação de € 45.710,00 (quarenta e cinco mil setecentos e dez 

euros), 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 01 e nº. 2015/A9, com a dotação de € 10.000,00 (dez mil euros).”-------------------------- 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao aluno do 1.º ano o escalão  

“A” e ao aluno do 4.º ano o escalão “B” de auxílios económicos. ================== 

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 
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11H30. ============================================================= 

 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

  

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


