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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZASSETE =============================================== 

ATA N.º 03/17 

========== Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, 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 13 de 

setembro de 2016, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, 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 reunião, realizada 

no dia 01 de junho de 2015, 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. ---------------------- 

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. PROGRAMA 2020 – O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA 

COELHO, perguntou se já está em funcionamento o Gabinete de Apoio ao Investidor, 

para ajudar os empresários nas candidaturas ao Programa 2020, e qual o papel do 

Balcão Único de Atendimento nesse processo. Em resposta, o senhor Presidente 

informou que está em preparação a constituição do referido gabinete, que terá funções 

de acompanhamento e promoção do investimento nas suas mais diversas vertentes, 

utilizando meios humanos próprios do município e também assegurando a relação com 

todos os parceiros, públicos e privados, que melhor cumpram os objetivos propostos. 

Mais referiu que os meios a afetar serão aqueles que, em cada momento, se afigurar 

serem os mais adequados às situações em concreto. ========================== 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

028 – 130/151/200 – BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – Alienação do Lote n.º 32 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ JOAQUIM LEMOS FERNANDES, presente à 

reunião um requerimento, datado de 22 de setembro de 2016, em que, pelas razões ali 

expostas, solicita que a escritura pública de compra e venda do lote em epígrafe seja 

efetuada em nome do seu filho, RICARDO NUNO DE OLIVEIRA LEMOS FERNANDES.  

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o Parecer n.º 

14.16, datado de 06 de outubro do mesmo ano, que nesta ata se considera 
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integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente recordou que, no âmbito do processo relacionado 

com a constituição do bairro social da Barragem do Vilar, existe um regulamento,  

aprovado pela Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária, realizada em 27 de 

fevereiro de 1996, que estabelecia as condições de aquisição das casas e respetivos 

logradouros, para os residentes identificados numa listagem anexa, através da 

celebração de escritura pública de compra e venda ou por contrato-promessa, sendo 

que esta possibilidade estava baseada na ideia de uma rápida regularização formal do 

processo de loteamento do dito bairro. ------------------------------------------------------------------

----- Mais referiu que o requerente é um dos residentes que se encontram identificados 

na listagem supra mencionada, embora não tenha celebrado o contrato-promessa. 

Nesse sentido, entende estarem criadas as condições para que, também neste caso, se 

aplique o dito regulamento, designadamente em matéria de condições de aquisição da 

casa e do respetivo logradouro. ---------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que a escritura 

pública de compra e venda do lote em epígrafe seja efetuada em nome de RICARDO 

NUNO DE OLIVEIRA LEMOS. =========================================== 

02.02.04. TESOURARIA 

029 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 05, que acusava 

um saldo no total das disponibilidades no montante de € 112.688,97 (cento e doze mil, 
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seiscentos e oitenta e oito euros e noventa e sete cêntimos), assim discriminado: ---------- 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €   14.386,85 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €   98.302,12 

                                                          TOTAL: ………….….   112.688,97 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

030 - 310/302/4181 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Substituição de depósitos em dinheiro por seguro caução ============= 

========== Oriundo da empresa EMBEIRAL – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., 

presente à reunião um ofício, datado de 9 de janeiro, último, em que solicita a 

substituição das cauções prestadas em dinheiro pelo seguro caução que anexa, emitido 

pela empresa COSEC, S.A., com a apólice n.º 100017552/200, no montante de € 

58.898,98 (cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e oito euros e noventa e oito 

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

----- Relativamente a este assunto, o Técnico Superior, EDUARDO MANUEL MARTINS 

DA SILVA, emitiu a seguinte informação: --------------------------------------------------------------- 

----- “Considerando, o disposto no art.º 294.º, do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

verifica-se que não há alteração do valor retido nos pagamentos efetuados, de 58.898,98 €. ------------ 

----- Importa informar que se mantém ativa a Garantia Bancária n.º 962300488014016, emitida pelo 



 Fl.32 
____________ 

 

____________ 

2017.02.03 
 

L iv º .  154  
                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 

                                                                   

 

Banco Santander Totta, S.A., no montante de € 59.116,42 (cinquenta e nove mil, cento e dezasseis 

euros e quarenta e dois cêntimos), correspondente a 5% do valor da respetiva adjudicação, nos termos 

do n.º 1, do artigo 89.º, do citado Decreto-Lei n.º 18/2008.” ----------------------------------------------- 

----- A propósito deste assunto, o CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, 

URBANISMO E AMBIENTE, prestou a seguinte informação: ------------------------------------- 

-----“Da informação acima, conclui-se que a substituição solicitada pela EMBEIRAL é legalmente 

possível. Competirá pois à CM aceitar, ou não, a substituição em causa”. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a substituição dos 

depósitos em dinheiro pelo seguro caução apresentado pela empresa adjudicatária, no 

montante solicitado. ==================================================== 

 “OBRAS PARTICULARES” 

031 - 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 ARQUITETURA DEFERIDOS”, “PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” e 

“PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO” 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: ===================================== 
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----- JOÃO JOSÉ CASEIRO GUEDES, para ocupação da via pública com estaleiro, em 

30m2, na Rua da Carvalha, freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º 4.17; ------------- 

----- PAULO TEIXEIRA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA, para ocupação da via 

pública com materiais, em 5m2, no lugar denominado Poça Nova, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 6.17. --------------------------------------------------- 

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

----- BRUNO ALEXANDRE MORAIS FERREIRA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado São Miguel, União das 

Freguesias de Paradinha e Nagosa, a que se refere o Proc.º 84.16; ---------------------------- 

----- BRUNO MIGUEL RIBEIRO FIGUEIREDO, para construção de um armazém de frio, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Seujães, Freguesia de Leomil, a que se 

refere o Proc.º 92.16. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============================== 

----- MARIA DO CÉU DA COSTA ALVES GOMES, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua do Outeiro, freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º 69.03. ---  

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO: ================ 

----- ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA BATISTA SANTOS, para alteração de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Travessa, freguesia de Castelo, a que se 

refere o Proc.º 43.11. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 
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EDUCAÇÃO 

02.04.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“Educação” 

032 – 710/714/800 – EDUCAÇÃO – PRÉMIO DE MÉRITO ESTUDANTIL – 

Prorrogação do prazo de apresentação de candidaturas ===================== 

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

14 de outubro de 2016, exarada a folhas 134 e 135, ponto 100, do livro de atas 153, 

presente à reunião uma proposta do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

datada 31 de janeiro, último, acompanhada do respetivo aviso, que nesta ata se 

consideram intregalmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante,  dando conta 

que, pelas razões ali expostas, é necessário prorrogar o prazo de apresentação de 

candidaturas ao prémio de mérito estudantil, assim como clarificar o critério de admissão 

ao respetivo procedimento.  -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo para 

apresentação de candidaturas ao prémio de mérito estudantil, por dez dias, a contar da 

data de publicitação do respetivo aviso, que deve explicar de forma clara e precisa que o 

procedimento se destina apenas a alunos matriculados no ensino superior no ano letivo 

2016/2017.  ========================================================== 

“Ação Social” 

033 – 720/999/000 - CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS REFUGIADOS – Minuta de 

protocolo – Aprovação ================================================ 
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========== Presente à reunião a minuta do protocolo a celebrar entre a Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira e o Conselho Português para os Refugiados, que nesta 

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

com o “plano de acolhimento e integração de refugiados recolocados do consórcio 

liderado pelo CPR”, que constitui o anexo A, do referido documento. ------------------------- 

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

protocolo, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respetiva assinatura. ====== 

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, 


