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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM VINTE E SETE DE NOVEMBR O DO ANO DE 

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

ATA Nº. 24/17 

========== Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 20 de 

outubro de 2017, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO 

e ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, 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 23 de 

outubro, último, exarada a folhas 109, ponto 83, do livro de atas 155, 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. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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1. AGRICULTURA – SEGURO DE COLHEITAS  – No seguimento das informações que 

têm vindo a ser prestadas a propósito do assunto em epígrafe, o Senhor Presidente 

voltou hoje a manifestar enorme preocupação pelo facto de não terem sucesso as 

diligências que têm sido feitas para alterar a proposta prevista ao PDR 2020 – Programa 

de Desenvolvimento Rural 2014-2020, nomeadamente para evitar que se consagre a 

grande redução da percentagem de comparticipação do Estado nos seguros de 

colheitas, salientando que, tal como está formulada e apresentada, a proposta é 

inaceitável, e sem nenhuma justificação, sobretudo numa região de risco que já tem, 

neste momento, uma tarifa muito alta. Mais afirmou que, embora não tenha boas 

expectativas quanto aos resultados, continua fortemente empenhado em busca de 

apoios a nível institucional no sentido de intensificar a oposição que é necessário fazer 

para não permitir que a proposta seja aprovada nos termos em que está estruturada, 

sob pena das consequências negativas que a mesma trará ao setor da fruticultura na 

nossa região e no país, antevendo um cenário de degradação muito significativo neste 

setor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

agradeceu a informação e congratulou-se com o empenho e a forma correta como o 

Senhor Presidente vem ajudando a fazer a defesa dos interesses da fileira da maçã. 

Disse, também, disponibilizar-se para ajudar e apoiar todo o tipo de combate e ações 

reivindicativas que sejam necessárias levar a cabo para defender esta importante 

atividade económica no município. -----------------------------------------------------------------------



     FlFlFlFl. 174 
____________ 

 

____________ 

2017.11.27 
L i v º .  155L i v º .  155L i v º .  155L i v º .  155     

                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 

                                                                   
 
---- Sobre o mesmo assunto, os Vereadores, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER e 

ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, afirmaram associar-se à posição do Senhor 

Presidente da Câmara, disponibilizando-se para apoiar qualquer tipo de ação que venha 

a ser necessário fazer sobre o assunto em causa. ============================= 

2. HABITAÇÃO SOCIAL  - O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA 

COELHO, disse que alguns moradores lhe fizeram notar o estado de aparente abandono 

em que se encontra o Bairro da Formiga, nesta Vila de Moimenta da Beira. Questionou o 

Senhor Presidente sobre esta matéria, perguntando se está prevista e planeada alguma 

intervenção para melhorar esta situação. ---------------------------------------------------------------

----- Em resposta, o Senhor Presidente disse que a Câmara mantém constante 

preocupação em criar e preservar boas condições no âmbito dos bairros de habitação 

social, salientando que os problemas que atingem aquele bairro são exatamente os 

mesmos que também acontecem em outros bairros, sejam de habitação social ou não, 

na área do concelho. Nesse sentido, afirmou a necessidade de estabelecer prioridades 

nas obras de requalificação, sobretudo num momento em que existem dificuldades em 

aceder a instrumentos de apoio a financiamento para este tipo de intervenção. Disse, a 

concluir, que está elaborado um projeto para a requalificação daquele espaço, e que a 

Câmara continua atenta a este assunto. ==================================== 

3. SEGURANÇA  - O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

salientou a falta de efetivos da Guarda Nacional Republicana ao nível do país e também 

das regiões do interior. Disse ter conhecimento de que é necessário a comparência de 
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efetivos da GNR de quartéis localizados em concelhos limítrofes para ocorrer a algumas 

situações no Concelho de Moimenta da Beira, assim como que, durante a noite, as 

patrulhas estão reduzidas ao mínimo. Afirmou estar preocupado com este assunto, 

manifestando, no entanto, reconhecimento pela competência e empenhamento 

demonstrados pelos efetivos destacados em Moimenta da Beira. ------------------------------- 

----- Em resposta, o Senhor Presidente disse conhecer bem a realidade do país nesta 

matéria, admitindo que, por vezes, possa ser um constrangimento. Ainda, assim, 

entende que não estamos em situação de rutura, até pelo baixo nível de criminalidade 

existente no concelho. Mais afirmou que prefere sempre fazer uma abordagem positiva 

nesta matéria a nível institucional, sempre na expectativa de criação de melhores 

condições no futuro. Concluiu, dizendo que embora concordando com a necessidade de 

um aumento do número de efetivos, não deve deixar de realçar o excelente trabalho 

desenvolvido na GNR de Moimenta da Beira. ================================ 

4. PARQUE ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA  - O Vereador, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, questionou sobre a veracidade da informação, segundo a 

qual os alunos da EB2 de Moimenta da Beira iriam transitar para a Escola Secundária, 

após as obras de requalificação. Questionou, também, caso seja verdade, o destino a 

dar à referida EB2.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta, o Senhor Presidente afirmou não aceitar, a curto prazo, a 

possibilidade de integração de todos os ciclos na Escola Secundária, admitindo que 

quando essa discussão venha a ter lugar no futuro, deverão, em primeiro lugar, ser 
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acautelados os interesses dos alunos. Disse que, neste momento, a sua preocupação 

está direcionada para a aprovação do projeto que garanta que a Escola Secundária 

possa ter mais e melhores condições, ainda que o financiamento não seja o adequado 

para realização das obras de requalificação necessárias. Finalmente, referiu que a 

propriedade da EB2 de Moimenta da Beira é do Estado Central. ================== 

5. DISPONIBILIZAÇÃO DE REDES WI-FI  - A Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES 

MORGADO, informou ter conhecimento de que os municípios podem apresentar 

candidaturas com vista a obter financiamento para projetos ligados à disponibilização de 

redes “wi-fi” em centros históricos e zonas de afluência de turistas. -----------------------------

----- Em resposta, o Senhor Presidente informou que, para o efeito, está a ser 

equacionada a preparação de uma candidatura no âmbito da CIMDOURO. ========== 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  

130 – 020/011/000 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VAL E DO DOURO SUL – 

Constituição da Assembleia Intermunicipal - Designa ção do Vereador 

representante  ======================================================= 

========== Oriundo da Associação de Municípios do Vale do Douro Sul, presente à 

reunião o ofício n.º 49/2017, datado de 21 do corrente mês, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a solicitar que seja 

designado um Vereador para integrar a sua Assembleia Intermunicipal. ----------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, unanimidade, designar a Vereadora, em regime 
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de tempo inteiro, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, para integrar a referida 

Assembleia Intermunicipal. ============================================== 

131 – 020/011/000 – Designação de três Vereadores p ara integrarem o Conselho 

Geral do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beir a ===================== 

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

datada de 21 do corrente mês, a propor que, nos termos e para efeitos de cumprimento 

do disposto no nº. 4, do artigo 14º., do Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de abril, sejam 

designados os Vereadores, Francisco Alexandre dos Santos Gouveia Cardia, Susana 

Isabel Marques Lemos e António José Teixeira Caiado, para integrarem o Conselho 

Geral do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira. ----------------------------------------- 

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

nomeando como seus representantes, no referido Conselho Geral, os Vereadores, em 

regime de tempo inteiro, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA 

e SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS e ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ====== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SEÇÃO DE CONTABILIDADE 

132 - 210/206/000 – AMVDS – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO 

SUL – Quotas dos anos 2016 e 2017  ====================================== 

========== Presente à reunião a proposta de assunção do encargo no valor de total 

de € 7.076,00 (sete mil e setenta e seis euros), referente às quotas do Município de 
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Moimenta da Beira para a Associação de Municípios do Vale do Douro Sul, nos anos de 

2016 e 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do referido montante de € 7.076,00 (sete mil e 

setenta e seis euros), na respetiva rubrica orçamental, assim como informa da existência 

de fundos disponíveis para assunção do compromisso da despesa, nos termos legais. --- 

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

referida Associação do montante de € 7.076,00 (sete mil e setenta e seis euros), para 

pagamento das quotas relativas aos anos de 2016 e 2017. --------------------------------------- 

02.02.04. TESOURARIA 

133 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 24, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 255.628,40 (duzentos e cinquenta e 

cinco mil, seiscentos e vinte e oito euros e quarenta cêntimos), assim discriminado: ------ 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  141.445,79 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €   114.182,61 

                                                             TOTAL: ………….. €  255.628,40 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E A MBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

 “OBRAS MUNICIPAIS”  
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“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

134 - 310/302/348 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTI CO PARA A NOVA 

ESCOLA SECUNDÁRIA, EM MOIMENTA DA BEIRA - Libertaçã o de Seguro-Caução  

========== Oriundo da empresa adjudicatária OMNITÉCNICA, SA, presente à reunião 

uma comunicação, datada de 19 de outubro, último, e registada em 23 do mesmo mês, 

sob o número 6802, com o seguinte teor: -------------------------------------------------------------- 

----- “Volvidos alguns anos desde a nossa última comunicação (nosso ofício de 26/10/2005 em anexo), 

voltamos ao contacto de V. Exas no sentido de solicitar uma vez mais o cancelamento do seguro caução 

emitido pela Mapfre em 27/10/1993 (cópia em anexo).---------------------------------------------------- 

----- A referida caução destinava-se a garantir todas as obrigações inerentes ao “Fornecimento de 

Material Didático para a Nova Escola Secundária de Moimenta da Beira”, situação que estamos bem crer 

estar resolvida após praticamente 24 anos desde a sua apresentação. ------------------------------------- 

----- Como poderão constatar pelo aviso de pagamento da Mapfre que se anexa, a caução mantém-se 

ainda válida, situação que achamos incompreensível não tanto pelo valor, mas mais pelo motivo e 

duração da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na expectativa de uma resposta favorável a este nosso pedido, ficamos a aguardar a vossa 

comunicação para a Mapfre no sentido de finalmente conseguirmos o cancelamento da apólice. “-------- 

----- Relativamente a este assunto, a Técnica Superior, ANA PAULA CARVALHO 

SOARES COUTINHO, emitiu a seguinte informação: ----------------------------------------------- 

----- “- Foi celebrado em 25/11/1993, o contrato para o fornecimento de material didático para a nova 

Escola Secundária em Moimenta da Beira, com a firma Omnitécnica, SA; ---------------------------------- 

----- - A referida firma apresentou um seguro caução, com a apólice 741931491662, da Companhia de 

Seguros MAPFRE, no valor de 1.292,55 (259.134$00); ------------------------------------------------------ 

----- Consultado o respetivo processo, não se encontrou qualquer referência ao cancelamento do seguro 



     FlFlFlFl. 180 
____________ 

 

____________ 

2017.11.27 
L i v º .  155L i v º .  155L i v º .  155L i v º .  155     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL     

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   
 
caução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Face ao exposto, e volvidos mais de vinte anos, não existe, salvo melhor opinião, qualquer 

impedimento para o seu cancelamento.” ---------------------------------------------------------------------- 

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

URBANISMO E AMBIENTE, exarou na informação atrás transcrita o seguinte parecer: -- 

-----“Concordo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à libertação do seguro 

caução prestado, nos termos da informação técnica acima referida. ================ 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

135 - 340/397/010 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POE NTE DE MOIMENTA DA 

BEIRTA - Ciclovia entre Moimenta da Beira e Leomil – Projeto Técnico de 

Execução e Caderno de Encargos - Aprovação  ============================= 

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

URBANISMO E AMBIENTE, presente à reunião a informação n.º 51-LS/DPOUA/2017, 

datada de 14 do corrente mês, que acompanha o projeto técnico de execução e 

respetivo caderno de encargos da obra referida em epígrafe, com o seguinte teor: --------- 

----- “Em 02 de dezembro de 2011, a Câmara Municipal adjudicou a elaboração do projeto técnico de 

execução da CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE DE MOIMENTA DA BEIRA (CREP). --------------- 

----- De modo a permitir a sua eventual execução faseada, a via em causa foi dividida em três troços, 

neste caso: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE (CREP) – Troço 1 – Entre o Km 48,2 e o Km 44,7, da 

EN226; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE (CREP) – Troço 2 – Entre o Km 44,7 da EN226 e o 
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Parque Industrial de Moimenta da Beira; e, ------------------------------------------------------------------- 

----- - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE (CREP) – Troço 3 – Ciclovia entre Moimenta da Beira 

e Leomil.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Até ao momento, já houve a oportunidade de construir o Troço 2, neste caso, entre o Km 44,7 da 

EN226 e o Parque Industrial de Moimenta da Beira.----------------------------------------------------------- 

----- Neste momento, existe a oportunidade de apresentar uma candidatura denominada de CICLOVIA 

ENTRE OS AGLOMERADOS URBANOS DE MOIMENTA DA BEIRA E LEOMIL, no âmbito da MOBILIDADE 

URBANA SUSTENTÁVEL - Aviso Nº NORTE-06-2016-15.------------------------------------------------------ 

----- Naturalmente, a Câmara Municipal deverá aprovar o Projeto Técnico de Execução, incluindo o 

respetivo Caderno de Encargos.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Para o efeito, juntam-se os elementos em causa.”------------------------------------------------------ 

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

execução e o respetivo caderno de encargos. ================================ 

“OBRAS PARTICULARES” 

136 - 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 30 de outubro, último, exarada a folhas 118, ponto 93, deste livro 

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

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

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 23 de 

outubro, último, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------- 
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PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS:  ===================================== 

----- ANTÓNIO MANUEL DE ALMEIDA, para ocupação da via pública com andaimes, em 

6m, na Rua de Lisboa, freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º 74.17. ------------------ 

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

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

destinado a habitação multifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

Poço Novo, lote n.º 15, do loteamento a que se refere o alvará n.º 01/2009, Freguesia de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 45.17. ------------------------------------------------- 

----- AUTO PEÇAS JOÃO MORAIS UNIPESSOAL, LDA, para construção de um edifício 

destinado a comércio e arrumos, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

Fragas da Forca, lote n.º 2, do loteamento a que se refere o alvará n.º 02/2016, 

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 46.17. ------------------------------- 

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

137 - 360/331/5.17 - OBRAS PARTICULARES – Edificaçã o em ruínas  ============ 

========== Oriundo da Comissão de Vistorias, presente à reunião o auto de vistoria n.º 

16R/2017, datado de três do corrente mês, respeitante à vistoria realizada ao edifício 

sito na Rua da Calçada, na localidade de Granja dos Oleiros, Freguesia de Rua, 

pertencente ao Senhor JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA DE ALMEIDA, que nesta ata se 

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

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

(noventa) dias para o proprietário proceder, na edificação, a todas as obras necessárias 
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à manutenção da sua segurança e salubridade. Caso não pretenda conservar o prédio 

deverá proceder à sua demolição (total/parcial), sendo os entulhos removidos e 

depositados em vazadouro autorizado. ------------------------------------------------------------------ 

138 - 360/338/1.08 - OBRAS PARTICULARES – Legalizaç ão das obras de uma 

habitação unifamiliar  ================================================== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DE PAIVA MENDES, presente à reunião um 

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

parte integrante, a solicitar a isenção da apresentação de alguns documentos na 

emissão do alvará de licença de construção, para legalização das obras de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Calvário, freguesia de Sever. --------------- 

DELIBERAÇÃO:  Uma vez que se trata da legalização de obras de uma edificação, 

executadas aquando da reconstrução, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o 

requerente da apresentação dos documentos solicitados. ======================= 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

02.04.01 SEÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO  

 “Educação” 

139 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

2017/2018 =========================================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 11.RIC/UODSCE/2017, 
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datada de 20 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, dando conta da existência de duas candidaturas de 

dois alunos que vão frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico para atribuição de auxílios 

económico para o ano letivo 2017/2018. ---------------------------------------------------------------- 

----- Os referidos auxílios económicos apresentam encargos a assumir, no período de 

novembro a dezembro do corrente ano, no montante de € 45,78 (quarenta e cinco euros 

e setenta e oito cêntimos), sendo o encargo relativo ao fornecimento de “refeições” de € 

26,28 (vinte e seis euros e vinte e oito cêntimos), e de “material escolar” de € 19,50 

(dezanove euros e cinquenta cêntimos).----------------------------------------------------------------- 

----- De acordo com a informação dos serviços acima referida, a eventual decisão 

favorável da Câmara Municipal deve produzir efeitos a partir de 28 de novembro de 

2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da respetiva informação da SEÇÃO DE 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as duas candidaturas e 

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, nos termos da informação supra 

mencionada. ========================================================= 

140 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Pedido de 

isenção de passe escolar  ============================================== 

========== Presente à reunião um pedido de isenção de pagamento de passe escolar 

de uma aluna, residente na freguesia de Cabaços, a frequentar o 10.º ano no 
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Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no corrente ano letivo. ---------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da UNIDADE ORGANICA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a 

Informação n.º 20.AM/UODSCE/2017, datada de 20 do corrente mês, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões 

ali descritas, é de opinião que o eventual deferimento desta pretensão obriga à 

apresentação da declaração do abono de família no escalão 1, em janeiro de 2018, 

sendo os encargos resultantes desta eventual isenção no montante de € 220,92 

(duzentos e vinte euros e noventa e dois cêntimos). ------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, 

com o n.º 05/MCRM/2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido pedido de 

isenção de pagamento de passe escolar, nos termos da informação técnica acima 

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

141 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Pedido de 

isenção de passe escolar  ============================================== 

========== Presentes à reunião dois pedidos de isenção de pagamento de passe 

escolar de dois alunos, irmãos, residentes na Freguesia e Município de Penedono, que 

estão a frequentar o 11.º e 12.º ano, no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, 

no corrente ano letivo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da UNIDADE ORGANICA DE 
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a 

Informação n.º 21.AM/UODSCE/2017, datada de 20 do corrente mês, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que 

os referidos alunos beneficiam de escalão 2 de abono de família, assumindo esta 

Câmara Municipal uma comparticipação de 75% do valor total dos respetivos passes, 

conforme previsto no n.º 4, do artigo 6.º, do Plano de Transportes em vigor para o ano 

letivo 2017/2018.Informa, ainda, que o eventual deferimento deve produzir efeitos a 

partir do mês de novembro, inclusive. -------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, 

com o n.º 05/MCRM/2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos pedidos de 

isenção de pagamento de passe escolar, com efeitos a partir do mês de novembro, 

inclusive, nos termos da informação técnica acima referida. ====================== 

“Ação Social” 

142 - 710/733/000 – REDE SOCIAL – Delegação de Pode res da Plataforma Supra-

Concelhia =========================================================== 

========== Presente à reunião a informação INF/CLAS – ML/Nº e, datada de 15 do 

corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, dando conta que, nos termos do n.º 3, do art.º 24.º da Lei nº. 115/2006, 

de 14 de junho, em caso de falta ou impedimento, pode o Presidente da Câmara 

Municipal delegar poderes num Vereador para efeitos de representação no Conselho 
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Local da Ação Social, quer no CLAS, quer na Supraconcelhia. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear como seu 

representante, no referido órgão, a Vereadora, em regime de tempo inteiro, SUSANA 

ISABEL MARQUES LEMOS. ============================================= 

143 - 710/733/000 – REDE SOCIAL – Representante do Núcleo Executivo  ======== 

========== Presente à reunião a informação INF/CLAS – ML/Nº 1, datada de 15 do 

corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, dando conta que, nos termos do n.º 2, do art. 27.º, do Decreto-Lei n.º 

115/2006, de 14 de junho, em articulação com a alínea mm), do artigo 33º., da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, deve ser designado um representante da Câmara 

Municipal para o Núcleo Executivo, do Conselho Local de Ação Social, a fim se 

desenvolver as competências previstas no art.º 28º., do referido Decreto-Lei n.º 

115/2006, de 14 de junho. -----------------------------------------------------------------------------------

----- A informação supra citada trás exarado o seguinte parecer da Vereadora, Susana 

Isabel Marques Lemos: “Sou de opinião que deve representar a Câmara Municipal a 

técnica de Ação Social Rita Isabel Cardoso Caetano”. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear como seu 

representante, no referido órgão, a Técnica Superior de Ação Social, RITA ISABEL 

CARDOSO CAETANO. ================================================= 

Saúde” 

144 – 720/715/000 – SERVIÇO DE SAÚDE – Mapas de tur nos de serviço das 
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farmácias – ARS Norte  ================================================ 

========== Oriundo do DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA DA 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE I.P., presente à reunião um e-

mail, datado de 17 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito 

e dela fica a fazer parte integrante, a enviar a escala de turnos das farmácias do 

concelho, nos termos da Portaria n.º 277/2012 de 12 de setembro. ----------------------------- 

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

relativamente à escala de turnos apresentada. ================================ 

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      

 11H25. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 


