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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM VINTE E DOIS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZANOVE ======================================================== 

ATA N.º 15/19 

========== Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e dezanove, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta 

Câmara Municipal, comigo, CARLA MARISA LOUREIRO DE ALMEIDA, Técnica 

Superior (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 20 de 

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

FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO e ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, o primeiro na 

qualidade de Vice-Presidente da Câmara que substitui o Senhor Presidente, nos termos 

do despacho, datado de 20 de outubro de 2017, e os restantes na qualidade 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 em exercício 

foi declarada aberta a reunião, quando eram 09H35. =========================== 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do artigo 39.º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR a 

falta do Senhor Presidente, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ausente por se 

encontrar no gozo de férias, e do Vereador, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, 

ausente por motivos de saúde. =========================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. VOTO DE PESAR – A propósito do falecimento do Senhor Engenheiro ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, a Câmara Municipal proferiu o seguinte voto de pesar, que 

deverá ser transmitido à respetiva família: -------------------------------------------------------------- 

----- “Foi uma personalidade que teve ao longo da sua vida uma participação política e cívica de relevo 

em favor do nosso município, com notório empenho nas causas que defendia, foi membro da 

Assembleia Municipal e Vereador, exercendo o cargo de Vice – Presidente em dois mandatos 

autárquicos. Atualmente era Presidente da Direção da Associação de Fruticultores da Beira Távora e 

trabalhou nas Direções Regionais de Agricultura da Beira Litoral (1984-1991) e Trás-os-Montes (1991-

1994) tendo aí pugnado por um trabalho em favor da transformação e inovação na vida rural nestes 

espaços do interior do país. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Município de Moimenta da Beira reconhece na vida do Senhor Eng.º António Humberto de Paiva 

Matos, merecedora de uma distinção de mérito, pelo exemplo de cidadania e de dedicação pública nos 

domínios que abraçou da intervenção política e pelo contributo no desenvolvimento da agricultura da 

região. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o teor deste “Voto de Pesar”” 

----- 2. VOTO DE PESAR – A propósito do falecimento do Reverendo Cónego, 
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ANTÓNIO SOUSA PINTO, a Câmara Municipal proferiu o seguinte voto de pesar, que 

deverá ser transmitido à respetiva família: -------------------------------------------------------------- 

----- “O Rev. Cónego António Sousa Pinto teve uma vida entregue ao Sacerdócio e neste exercício é tido 

como figura de referência. Exerceu como professor nos Seminários Menor de Resende e Maior de 

Lamego e no Externato Infante D. Henrique de Moimenta da Beira. Foi pároco de Leomil, Moimenta da 

Beira, Ariz, Aldeia de Nacomba, foi Arcipreste e Vigário da Zona do Távora. A sua ação religiosa, a 

entrega da sua vida aos princípios da Igreja, pela sua personalidade característica, mas inteira, deixou 

marcas distintas nas nossas comunidades que marcaram naturalmente as pessoas que reconheciam no 

seu delicado trato a profundidade das suas convicções e o trabalho harmonizador que desenvolvia no 

quotidiano da sua ação social. O Município de Moimenta da Beira reconhece na sua distinta vida um 

merecido “reconhecimento pelo contributo significativo, de referência, na valorização humana e 

espiritual das nossas comunidades”. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o teor deste “Voto de Pesar””  

----- 3. VOTO DE CONGRATULAÇÃO – A propósito da medalha de ouro ganha por 

ANDRÉ CARVALHO PINTO, na modalidade de Tricicleta da Associação Mover Viseu, 

na Dinamarca, a Câmara Municipal proferiu o seguinte voto de congratulação, que deve 

ser transmitido ao atleta, à ARTENAVE, Atelier – Associação de Solidariedade, à 

Associação Mover Viseu, ao Município de Armamar e à Freguesia de São Cosmado: ----- 

----- “Voto de congratulação pela medalha de ouro de André Carvalho Pinto, utente da ARTENAVE e 

atleta na modalidade de Tricicleta da Associação Mover Viseu, obteve nos 400m na Dinamarca, neste 

mês de julho, na cidade de Frederiksber, no “RaceRunning Developmet Camp e CPISRA Internacional 

Cup”. O Município de Moimenta da Beira felicita o atleta, a instituição ARTENAVE a Associação Mover 

Viseu e o Município de Armamar, a freguesia de São Cosmado de onde é natural, por este feito ao qual 

nos associamos e que nos distingue a todos. ----------------------------------------------------------------- 
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------ Manifestar este voto congratulação ao atleta, à ARTENAVE, à Associação Mover Viseu, ao 

Município de Armamar e à freguesia de São Cosmado.” ------------------------------------------------------ 

----- 4. Tomou a palavra o Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

tendo colocado as seguintes questões: ----------------------------------------------------------------- 

----- 4.1. MOBILIDADE URBANA - a propósito da admiração manifestada pelo Senhor 

Presidente quanto às questões que colocou na reunião anterior sobre o projeto 

“Mobilidade à Beirinha”, durante o Período Antes da Ordem do Dia, esclareceu que não 

esteve presente na reunião de 26 de novembro de 2018, em que foi aprovado o 

respetivo protocolo, daí desconhecer a totalidade dos fatos sobre o referido serviço. ------ 

----- Ainda sobre o mesmo assunto, indagou por que motivo o valor apresentado pelo 

Senhor Presidente da Câmara, na última reunião, de € 55.000,00 (cinquenta e cinco mil 

euros), diverge do valor presente nos documentos do protocolo trazidos à reunião. -------- 

----- 4.2. CASA DE MOIMENTA DA BEIRA – Questionou qual o ponto de situação do 

projeto da Casa de Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente em exercício, relativamente às despesas no âmbito do referido 

protocolo de transportes, informou não dispor de elementos concretos para responder 

neste momento, podendo trazê-los a uma próxima reunião. --------------------------------------- 

----- No que concerne ao projeto da Casa de Moimenta da Beira, informou que ainda se 

encontra em curso o processo de formalização da aquisição dos edifícios. Acrescentou 

que se trata de um projeto para candidatura no âmbito da Rede de Judiarias de Portugal 

que pretende a criação de um espaço museológico e de um pequeno centro de estudos 
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capaz de reunir algum espólio que surja, preferencialmente da comunidade judaica da 

região, bem como receber algumas pessoas interessadas, estudiosos, nas temáticas 

sobre as comunidades judaicas deste território. Relativamente à respetiva candidatura 

de financiamento, informou que se aguarda algum desenvolvimento há mais de um ano, 

não havendo qualquer evolução desde então. ================================ 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.04.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

009 – 210/207/000 – RUI FIGUEIREDO – Apoio à edição do livro “Inconsistências, 

Eloquências e Essências” - Aquisição de exemplares ======================= 

========== Oriunda do Vice-Presidente, presente à reunião uma informação, datada 

de 12 do corrente mês, a sugerir a aquisição de dez exemplares da edição acima 

identificada, a um preço unitário de € 15,00 (quinze euros), perfazendo um total de € 

150,00 (cento e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 150,00 (cento e cinquenta 

euros), na respetiva rubrica orçamental. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo o interesse cultural da referida obra, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de € 150,00 (cento e 

cinquenta euros), traduzido na aquisição de dez exemplares do referido livro. ======== 
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010 – 210/207/000 – COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO/2019 – Pedido de reforço 

de apoio financeiro =================================================== 

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

13 de maio, último, exarada a folhas 188 e 189, ponto 117, do livro de atas 158, em que 

foi deliberado atribuir uma comparticipação financeira no montante de € 50.000,00 

(cinquenta mil euros), admitindo que pudesse vir a ser atribuído um reforço financeiro de 

mais € 5.000,00 (cinco mil euros), presente à reunião um requerimento da referida 

comissão de festas, datado de 9 do corrente mês, solicitando a atribuição do referido 

reforço, uma vez que, devido às circunstâncias ali descritas, foi impossível cumprir com 

todas as obrigações financeiras assumidas. ----------------------------------------------------------- 

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, defendeu que deve 

ser ponderado um aumento do valor do subsídio a atribuir à referida comissão de festas, 

que é o mesmo há alguns anos, considerando o aumento dos custos com a respetiva 

organização, devido a fatores como a inflação, o aumento dos custos com bens não 

essenciais, entre outros. Defendeu, ainda, que a referida festa deve ter um âmbito mais 

transversal, incluindo todas as Freguesias. ------------------------------------------------------------- 

----- A Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, manifestou a sua 

concordância com a necessidade de tornar a festa em honra de S. João mais 

transversal, defendendo que as Juntas de Freguesias deveriam ter uma maior 

participação nas respetivas atividades. Alertou para o facto de a nomeação dos 

elementos da referida comissão de festas ser feita tardiamente, o que compromete a 
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prossecução dos seus objetivos e a angariação de fundos. --------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente em exercício considerou dizer que o que aqui está em causa é 

a atribuição do valor relativo a um reforço financeiro de mais € 5.000,00 (cinco mil euros) 

para além da comparticipação financeira estabelecida. Observou que a ponderação do 

aumento do valor do subsídio a atribuir para apoio das referidas festividades terá de ser 

realizado em momento próprio. Informou que solicitou à referida comissão de festas a 

entrega do relatório de contas e da lista de membros para a comissão do ano seguinte 

até ao mês de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida comissão de 

festas um reforço financeiro no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), para os fins 

propostos, verba que deve ser paga à entidade Surpresa Confiante – Associação, NIF 

513948880, legalmente constituída para o efeito. ============================== 

011 – 210/207/000 – EUFORIAACONTECE, ASSOCIAÇÃO - FESTA EM HONRA DE 

NOSSA SENHORA DAS QUEIMAS DE 2019 – Pedido de subsídio ============== 

========== Oriundo da associação referida em epígrafe, presente à reunião um ofício, 

registado nesta Câmara Municipal em 25 de junho, último, sob o n.º 3699, solicitando a 

atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com a aquisição do serviço de 

aluguer de palco. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros), na respetiva rubrica orçamental. ------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida associação 

um apoio financeiro no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para a 

aquisição do serviço de aluguer do palco, conforme está documentado nesta solicitação.  

AUSÊNCIA DA REUNIÃO: ============================================== 

========== O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, ausentou-

se da reunião por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea b), do n.º 1, 

do artigo 69.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do 

artigo 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ============================= 

012 – 210/207/000 – CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – Candidatura da Freguesia de 

Leomil - “Execução de Infraestruturas e Pavimentações na Envolvente da Capela e 

na Rua da Fonte Velha, em Beira Valente” – Pedido de comparticipação financeira  

========== Oriundo da JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL, presente à reunião o 

ofício n.º 36/19, datado de 2 do corrente mês, registado sob o n.º 3851, através do qual 

envia cópia da fatura da empresa adjudicatária, n.º A19/53, no valor de € 4.007,01 

(quatro mil e sete euros e um cêntimo), solicitando a transferência do montante 

correspondente à respetiva comparticipação, destinado a pagar as obras executadas na 

empreitada referida em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cabimentação do valor de € 2.003,50 (dois mil e três euros 

e cinquenta cêntimos), considerando-se este o valor da comparticipação a atribuir pela 
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Câmara Municipal, no âmbito do acordo celebrado. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento no valor 

€ 2.003,50 (dois mil e três euros e cinquenta cêntimos), no âmbito do aludido acordo de 

execução. =========================================================== 

REGRESSO À REUNIÃO: ============================================== 

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, regressou à reunião. ============================= 

013 - 230/999/000 – ORÇAMENTO E CONTAS – INFORMAÇÃO FINANCEIRA - 

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

========== Oriunda da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presentes à reunião a 

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 junho do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

02.04.04. TESOURARIA 

014 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

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

saldo no total das disponibilidades no montante de € 461.461,88 (quatrocentos e 

sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um euros e oitenta e oito cêntimos), assim 

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

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. € 339.599,06 
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                          b) Dotações não Orçamentais …………. € 121.862,82 

                                                                      TOTAL: ……€ 461.461,88 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

015 - 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 de 2017, exarada a folhas 118, ponto 93, do livro de 

atas 155, a seguir se identifica, “PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” que, no 

âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do 

Senhor Presidente, datado de 23 de outubro de 2017 foram deferidos pelo Senhor 

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

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

----- FRONTEIRAS & AROMAS UNIPESSOAL, LDA, para construção de um armazém, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Cardal, na localidade de Arcas, 

freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º 47.18. -------------------------------------------------- 

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

016 – 360/338/6.19 – PROJETOS DE ESPECIALIDADES – Construção de habitações 

unifamiliares geminadas =============================================== 

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

SERVIÇOS URBANOS, onde foi decidido solicitar, à Firma IMOSMART – MEDIAÇÃO E 
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA, os elementos em falta nos projetos de 

especialidades do processo para construção de habitações unifamiliares geminadas, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Portela, na freguesia de Leomil, 

presente à reunião o referido processo acompanhado dos elementos solicitados, em 

que, pelos motivos ali descritos, a requerente, solicita o deferimento da pretensão. ------- 

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

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 124-OS/DOSU/2019, de 15 do corrente 

mês, em que, pelos motivos ali descritos emite parecer favorável à pretensão. -------------- 

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

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

017 – 360/991/38.19 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL FERNANDO SOARES DA FONSECA, 

presente à reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, nos termos 

do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua atual redação. ------------ 

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

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 19-SV/DOSU/18, datada de 09 do 

corrente mês, emitindo parecer favorável. -------------------------------------------------------------- 

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

pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 

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

exercício e Vereadores, e por mim, CARLA MARISA LOUREIRO DE ALMEIDA, sendo 

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

----- Seguidamente, o Senhor Presidente em exercício declarou encerrada a reunião, 

quando eram 10H40. =================================================== 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SECRETÁRIA, 


