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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DEZ DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO =========================================================== 

ATA N.º 25/18 

========== Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 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 de 2017, 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 



  Fl. 199 
____________ 

 

____________ 

2018.12.10 

L iv º .  157  
                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 

                                                                   

 

----- 1. VOTO DE PESAR – A Câmara Municipal proferiu um voto de pesar pelo 

falecimento do Senhor Benjamim Filipe, ex-Presidente da Junta de Freguesia do 

Sarzedo durante vários mandatos e também ex-Presidente da Assembleia de Freguesia, 

que deve ser transmitido à família. A Câmara Municipal reconhece a dignidade, isenção, 

empenho e dedicação colocada ao serviço público em todos os cargos políticos que 

exerceu, não deixando de enfatizar que, ao tempo, foi um dos agricultores pioneiros na 

produção da maçã. ====================================================   

----- 2. CEIA DE NATAL – O Senhor Presidente convidou todos os Vereadores a 

estarem presentes na Ceia de Natal, que se realizará no próximo dia 20 do corrente 

mês, pelas 19H30. ===================================================== 

----- 3. REUNIÃO ORDINÁRIA – Alteração do dia e da hora - Considerando que a 

próxima reunião ordinária se iria realizar no dia 24 do corrente mês, o Senhor Presidente 

propôs que a referida reunião se pudesse realizar no dia 21 ou, em alternativa, no dia 

26, tendo ficado decidido no respeito pelas agendas de todos os membros do executivo 

que se realizasse no dia 26, pelas 14H30. Nesta conformidade, ficou a respetiva 

convocatória efetuada, nos termos e para efeitos de cumprimento das disposições 

conjugadas previstas na alínea m), do nº. 1, do artigo 35º e do n.º 4, do artigo 40.º, da 

Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ======================================== 

----- 4. O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, questionou o 

Senhor Presidente sobre as seguintes questões:  ---------------------------------------------------- 

----- 4.1. Se tinha conhecimento de algum contributo ou sugestão que tivesse chegado à 
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Câmara, no âmbito da obra de Requalificação do Largo do Tabolado; ------------------------- 

----- 4.2. O que pensa fazer a Câmara sobre o novo modelo da fatura de água instituída 

pelo Decreto-Lei nº. 114/2012, de 21 de julho, designadamente o resumo dos valores a 

pagar e o detalhe dos serviços prestados, assim como o histórico de consumos, de 

leituras e o extrato atual da conta de cliente, uma vez que lhe parece que a atual fatura 

não tem a informação detalhada atrás referida. ------------------------------------------------------- 

----- Em resposta à primeira questão, o Senhor Presidente informou que foi colocada 

publicamente toda a informação e imagens da obra para que melhor se compreendesse 

o que se pretendia fazer, tendo informado que até ao momento não tem conhecimento 

que tivesse chegado à Câmara qualquer sugestão, nem tão pouco qualquer pedido de 

esclarecimentos. Mais informou que os Serviços continuam disponíveis para esclarecer 

a população em geral sobre quaisquer dúvidas que existam, e que a Câmara, nesta 

matéria, continua aberta a acolher sugestões enquanto for oportuno. -------------------------- 

----- Relativamente à segunda questão, o Senhor Presidente afirmou que a informação 

que possui é que a faturação da água que é emitida neste momento cumpre a legislação 

em vigor, mas que vai averiguar e, caso se verifique essa necessidade, serão feitas as 

devidas alterações no estrito cumprimento da lei. Ainda sobre esta temática, teceu 

algumas considerações sobre os avanços e recuos do processo de constituição de uma 

entidade supra municipal, que espera concretizar-se no início do próximo ano. =======  

----- Por último, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

congratulou-se com o facto do Município de Moimenta da Beira estar entre os 19 
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concelhos do país que vão receber em 2019 a segunda edição do programa 

“Residências Artísticas”, que visam integrar as diferentes formas de arte em contexto 

escolar, de modo a aproximar as crianças da cultura. =========================== 

ORDEM DO DIA 

ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

128 – 020/010/000 – INFORMAÇÕES E RELATÓRIOS – EXPODEMO – 2018 - 

Relatório dos custos associados ao Programa SOMOS PORTUGAL – TVI ======== 

========== Presente à reunião o relatório dos custos associados ao Programa 

SOMOS PORTUGAL – TVI, no âmbito da realização da EXPODEMO – 2018, que nesta 

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

----- A propósito, a Senhora Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, 

agradeceu a celeridade da informação prestada. ----------------------------------------------------- 

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.04.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

129 – 210/200/200 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS – Taxa a aplicar no ano de 2018, a cobrar em 2019 – Comunicação de 

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

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

29 de outubro de 2018, exarada a folhas 146 a 153, ponto 100, deste livro de atas, 
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presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 44, datado de 29 de novembro, 

último, informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 28 do mesmo mês, foi 

deliberado aprovar a taxa de 0,375%, para o IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 

referente ao ano de 2018, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

130 – 210/200/200 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – Taxa a aplicar em 2019 – Comunicação de 

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

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

29 de outubro de 2018, exarada a folhas 143 a 146, ponto 099, deste livro de atas, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 43, datado de 29 de novembro, 

último, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no dia 28 do mesmo mês, foi 

deliberado aprovar a proposta de participação variável de 5% no IRS – a aplicar em 

2019, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. -------------- 

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

131 – 210/200/200 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – DERRAMA – Fixação do limite da 

taxa – Comunicação de deliberação ====================================== 

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

29 de outubro do corrente ano, exarada a folhas 155 a 156, ponto 102, deste livro de 
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atas, presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 46, datado de 29 de 

novembro, último, informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 28 do 

mesmo mês, foi deliberado 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%, para as empresas com um volume de negócios superior a € 

150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), assim como isentar de tributação as empresas 

que tenham um volume de negócios igual ou inferior àquele montante, nos precisos 

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

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

132 – 210/200/400 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem – Taxa a aplicar em 2019 - Comunicação de deliberação ============= 

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

29 de outubro de 2018, exarada a folhas 153 a 155, ponto 101, deste livro de atas, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 45, datado de 29 de novembro, 

informando que, em sua sessão ordinária, realizada no dia 28 do mesmo mês, foi 

deliberado aprovar a referida taxa em 0,25%, para o ano de 2019, nos precisos termos 

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

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

133 – 210/202/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Contratação de empréstimo de 

curto prazo para o ano de 2019 – Aprovação - Comunicação de deliberação ====== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

12 de novembro de 2018, exarada a folhas 178 a 179, ponto 112, deste livro de atas, em 

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

prazo, para o ano de 2019, até ao montante de € 500.000,00 (quinhentos mil euros), 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 47, datado de 29 de novembro 

do mesmo mês, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no dia 28 do 

mesmo mês, foi deliberado aprovar a contratação do referido empréstimo de curto prazo, 

nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ---------------------- 

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

134 – 210/202/000 – FONSECA, PAIVA, CARVALHO & ASSOCIADO – AUDITOR 

EXTERNO – Situação económica e financeira do Município - Relatório do 1.º 

semestre de 2018 - Comunicação de deliberação =========================== 

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

29 de outubro, último, exarada a folhas 168, ponto 105, deste livro de atas, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 42, datado de 29 de novembro, último, 

informando que, na sessão ordinária, realizada no dia 28 do mesmo mês, considerou 

apreciado o respetivo relatório. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

135 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Aquisição de uma ambulância de 
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transporte de doentes – Pedido de subsídio =============================== 

========== Oriundo da associação em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 

31/DIR/2018, datado de 14 de novembro, último, informando que esta Instituição vai 

comemorar no dia 29 do corrente mês noventa anos da sua fundação. ---------------------- 

----- Informa também, que em tempo havia solicitado pedidos de subsídios para 

aquisição de uma ambulância de socorro e para um veículo florestal de combate a 

incêndios, e, não tendo sido até à data satisfeitas estas pretensões, solicita agora um 

subsídio destinado a comparticipar as despesas com a aquisição de uma ambulância de 

transporte de doentes. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito da discussão sobre este assunto, o Senhor Presidente informou que o 

valor da comparticipação financeira a atribuir para as duas viaturas distintas, supra 

identificadas, será transformado agora na oferta à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira de uma ambulância para transporte de 

doentes, proposta que referiu fazer todo o sentido por ocasião das comemorações do 

seu 90º. aniversário. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A propósito, os Vereadores, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, ANA 

MARGARIDA LOPES MORGADO e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

manifestaram concordância com a proposta, por reconhecerem a relevância do serviço 

prestado pelos bombeiros voluntários e pelo sentido de oportunidade da mesma. ---------- 

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

oferta de uma ambulância de transporte de doentes à Associação Humanitária dos 
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Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira, assumindo o Senhor Presidente o 

compromisso de trazer em próxima reunião a referida proposta com o valor concreto. == 

136 – 230/260/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - PROPOSTA DE ORÇAMENTO, 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2019 E RESPETIVO MAPA DE 

PESSOAL – Aprovação - Comunicação de deliberação ======================= 

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

29 de outubro, último, exarada a folhas 160 a 168, ponto 104, deste livro de atas, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 48, datado de 29 de novembro, 

último, informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 28 do mesmo mês, foi 

deliberado aprovar: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. O Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2019, que inclui o plano 

plurianual de investimentos e plano de atividades municipal; -------------------------------------- 

----- 2. O mapa de pessoal para o ano de 2019;------------------------------------------------------- 

----- 3. A autorização genérica para a celebração de contratos de delegação de 

competências entre a Câmara Municipal e entidades intermunicipais, e de acordos de 

execução entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia;----------------------------------- 

----- 4. A autorização prévia e genérica para assunção de compromissos plurianuais; ----- 

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

137 - 230/999/000 – ORÇAMENTO E CONTAS – INFORMAÇÃO FINANCEIRA - 

Consulta de documentos ============================================== 

========== Oriunda da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presentes à reunião a 
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lista dos compromissos assumidos, por requisição, bem como a listagem de pagamentos 

efetuados, com indicação da respetiva descrição da despesa e fornecedor, durante o 

mês de novembro do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------- 

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

02.04.04. TESOURARIA 

138 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 7, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 245.090,55 (duzentos e quarenta e 

cinco mil e noventa euros e cinquenta e cinco cêntimos), assim discriminado: -------------- 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  112.441,44 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €  132.649,11 

                                                                 TOTAL: ……….€  245.090,55 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

139 – 360/338/42.18 – OBRAS PARTICULARES – Legalização e ampliação de uma 

habitação unifamiliar – Projetos de especialidades ========================== 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS E 

SERVIÇOS URBANOS, onde foi decidido solicitar à Senhora JÉSSICA SOFIA PIRES os 

elementos considerados em falta, nos projetos de especialidades do processo para 

legalização e ampliação de uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado 

Machoqueira, na localidade de Ariz, União das Freguesia de Peravelha, Aldeia de 
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Nacomba e Ariz, presente à reunião o referido processo acompanhado de novos 

elementos, onde a requerente, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 295-SV/DOSU/18, de 23 de novembro, 

último, emitindo parecer favorável à pretensão. ------------------------------------------------------- 

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

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

140 – 360/347/8.17 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela === 

========== Oriundo do Senhor JOÃO CORREIA BATISTA, presente à reunião um 

pedido de destaque de uma parcela de terreno, sita no lugar denominado Ribeira, 

freguesia de Leomil. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 302-SV/DOSU/18, de 03 do corrente 

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

integrante, dando conta que não vê inconveniente à pretensão, alertando, no entanto, 

para o facto que o acesso proposto a norte, (na parcela a destacar), caso seja para 

acesso automóvel, carecerá de autorização por parte da Câmara Municipal. ----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas no disposto no n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, pelo que poderá ser emitida a 
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respetiva certidão em conformidade. ======================================= 

02.05.04. GABINETE DE AMBIENTE, ENERGIA E FLORESTAS 

141 – 160/992/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - POSTURAS E REGULAMENTOS – 

PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA DE MOIMENTA DA BEIRA – Aprovação ======== 

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

01 de outubro, último, exarada a folhas 113 e 114, ponto 82, deste livro de atas, 

presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal, n.º 41, datado de 29 de novembro, 

último, informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 28 do mesmo mês, foi 

deliberado aprovar o Regulamento Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos 

e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, nos precisos termos apresentados e 

aprovados pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


