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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZOITO DE SETEMBRO DO ANO 

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

ATA N.º 19/15 

========== Aos dezoito dias do mês de setembro 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, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, 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 reunião, realizada 

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

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

========== Após cumprimentar todos os presentes, o Senhor Presidente felicitou o 
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Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, pelo nascimento do seu 

1º. filho, a quem deseja as maiores felicidades que estende a toda a família. ----------------

----- De seguida, o Senhor Presidente convidou todos os membros do órgão executivo a 

estarem presentes na cerimónia de abertura da EXPODEMO, no próximo dia 25 do 

corrente mês, pelas dezoito horas, assim como durante a realização do certame. ----------

----- Finalmente, solicitou ao Vereador, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, que 

informasse sobre a forma de consulta dos documentos que tinha solicitado, ao abrigo do 

Estatuto do Direito de Oposição, tendo ficado acordado que a informação pretendida 

fosse disponibilizada mensalmente na ordem do dia em reunião ordinária do mês 

seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, solicitou, no âmbito 

do processo “Minimização de Riscos – Defesa da Floresta Contra Incêndios”, informação 

sobre a eventual existência de subempreitadas, assim como lhe seja facultada cópia do 

plano de trabalhos previsto no ponto 4.4., do respetivo Caderno de Encargos. ======== 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

040 – 020/010/000 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO GRAU DE OBSERVÂNCIA DO 

ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO – ANO DE 2014 ====================== 

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

dia 4 do corrente mês, presente novamente à reunião a proposta do Relatório de 

Avaliação do Grau de Observância do Estatuto do Direito de Oposição, datada de 01 do 
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corrente mês, referente ao ano de 2014, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, nos termos e para efeitos do disposto no 

n.º 1, do artigo 10.º, da Lei n.º 24/98, de 26 de maio. ------------------------------------------------ 

----- A propósito, o Vereador, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ditou para a ata a 

seguinte declaração: “ Embora pela 1ª. vez, extemporaneamente, o que registo e saúdo, 

voto favoravelmente este relatório por entender que foram sempre garantidos, no 

fundamental, os direitos estabelecidos no estatuto do direito de oposição aos eleitos 

locais ” . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador, 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, com base na declaração de voto a 

seguir transcrita, aprovar a referida proposta do Relatório de Avaliação do Grau de 

Observância do Estatuto do Direito de Oposição, nos termos e para efeitos do n.º 1, do 

artigo 10.º, da Lei n.º 24/98, de 26 de maio. ================================== 

===== DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA 

COSTA COELHO DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS/PP ======================== 

----- “De acordo com o artigo 58º da Lei 75/2013 venho por este meio apresentar a seguinte declaração 

de voto vencido sobre o Relatório do Estatuto do Direito à Oposição: --------------------------------------- 

----- O relatório sobre o respeito pelo Estatuto do Direito à Oposição dá-nos nota de uma série de 

informações e regras que, e de forma genérica, têm sido atendidas pelo executivo municipal. Contudo, 

e caso votasse favoravelmente a este relatório existiriam uma série de realidades, principalmente no 

que respeita ao Período de Antes da Ordem do Dia (PAOD), que passariam incólumes a esta mesma 

análise. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo isto em consideração, não esquecendo as denúncias que fui fazendo sobre as ameaças de 
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acabar com o PAOD (tal como a lei prevê), e dando ainda relevo à necessidade que o Vereador, Dr. Luís 

Carlos Silva, sentiu em ter que enviar por escrito um pedido já feito verbalmente inúmeras vezes (sem 

que obtivesse resposta), uso este meio para justificar o meu voto contra tal relatório.” =========== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

041 – 150/992/000 – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS 

MUNICIPAIS – RENDAS DE IMÓVEIS PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL - 

Ano de 2016 – Manutenção do montante das taxas praticadas no ano de 2015 ==== 

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

datada de 15 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, propõe que, no ano de 

2016, as taxas municipais não sofram qualquer agravamento e que as rendas a cobrar 

pelo arrendamento dos imóveis propriedade desta Câmara Municipal não sofram 

qualquer aumento, mantendo-se os valores praticados no corrente ano. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nos termos 

apresentados, com produção de efeitos no ano de 2016, submetendo a mesma, no que 

respeita ao ponto nº. 1, ou seja, à manutenção do valor da liquidação e cobrança de 

taxas municipais, à aprovação da Assembleia Municipal. ======================== 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 
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042 – 210/200/200 – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – Participação variável no IRS === 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 17/DEF/PF, datada de 9 do corrente mês, com o seguinte teor:  

----- “De acordo com o estipulado na alínea e), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal, pronunciar-se, no prazo legal, sobre o reconhecimento, 

pelo Governo, de benefícios fiscais no âmbito de impostos cuja receita reverte exclusivamente para os 

Municípios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por sua vez, a Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro que estabelece o regime financeiro das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais (RFALEI), prevê, no artigo 26º, n.º 1, “que os 

municípios têm direito uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio 

fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativamente aos rendimentos do ano imediatamente 

anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções legais previstas no n.º1 do artigo 78.º 

do código do IRS...”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Caso a percentagem do imposto em que o Município decida participar, seja inferior, àquela taxa 

máxima de 5%, o produto da diferença de taxas e a coleta líquida é considerado como dedução à coleta 

do IRS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim a participação a fixar anualmente, depende de deliberação sobre a percentagem de IRS 

pretendida pelo Município, a qual deverá ser comunicada por via eletrónica pela respetiva Câmara 

Municipal à AT, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. -----------  

----- A ausência da comunicação, ou a comunicação para além do prazo equivale à falta de deliberação. 

----- Adicionalmente, a adesão do Município ao programa de apoio à economia local (PAEL), previsto na 

Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, implica a sujeição ao estipulado na alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º da 

referida Lei, que menciona o seguinte: ------------------------------------------------------------------------ 

----- “Determinação da participação variável no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 

(IRS) à taxa máxima prevista nos termos do artigo 20.º da Lei das Finanças Locais”. --------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra dos Vereadores 
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da Coligação PPD/PSD.CDS/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO 

DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, com base na declaração de voto a seguir 

transcrita, manter a participação variável de 5% no IRS, devendo ser dado conhecimento 

desta decisão à Autoridade Tributária, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do 

artigo 26.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – Lei das Finanças Locais -, após 

aprovação pela Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

= DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS/PP  

----- “Está em causa uma verba do IRS que é destinada às autarquias, ou seja, em sede de IRS todos 

têm um bairro fiscal ao qual estão associados, nesse bairro fiscal há um montante entre zero e cinco 

por cento que cabe às autarquias determinar (dado que estas são receitas que lhes são entregues). ---- 

----- Assim e tendo em consideração a situação que se vive no país e no nosso município, temos que 

dar sinais de que (sendo nós os representantes políticos mais próximos das pessoas) estamos ao lado 

de cada um que, todos os dias, precisa de toda a ajuda, ainda que pequena. ------------------------------ 

----- Na ótica da coligação PSD - CDS, deve ser procurado um cenário que possa significar um 

contributo positivo para todos. Não esquecemos a situação financeira do município de Moimenta da 

Beira, situação que reconhecemos nos leva a necessitar de toda a receita disponível, contudo temos a 

certeza que numa situação como a que se vive devemos dar a mão às pessoas, tendo os eleitos o dever 

moral de defender a repartição dos sacrifícios (pois as dificuldades das pessoas são tão ou mais graves 

para a economia local como a situação da Câmara Municipal). Não poderíamos ser sérios se 

defendêssemos uma taxa zero (situação que em nada contribuiria para o combate às dificuldades que 

enfrenta a autarquia), mas também não poderíamos entender que defenderíamos os eleitores que em 

nós confiaram se defendêssemos uma taxa de 5%. ---------------------------------------------------------- 

----- Assim, defendemos que só uma taxa equilibrada pode servir os interesses de todas as pessoas, e a 

única que poderia compatibilizar-se com isto seria, nesta fase, descer a taxa em 1%, passando, assim, 

para uma taxa intermédia de (4%). --------------------------------------------------------------------------- 
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----- É nosso entendimento, que deveríamos mostrar a vontade de ajudar a economia local deixando os 

valores pagos a título de IRS à disposição das pessoas. A medida em causa significaria uma 

externalidade positiva para todos os comerciantes que receberiam, desta forma, a divisa deste 

rendimento deixada à disposição das pessoas. ---------------------------------------------------------------- 

----- Consideramos que a denominada classe média é a que mais sofre com as intensas penalizações 

fiscais do Estado e da Autarquia. Merece, por isso mesmo, uma ajuda de quem lhes está mais próximo 

(muito até porque um recente estudo tem revelado que há falência das famílias em Portugal). 

Consideramos, também, que a escolha em causa acaba por penalizar a economia local que vê assim 

essa classe média a restringir, ainda mais, o consumo. ------------------------------------------------------ 

----- Daí o nosso voto contra.” =============================================== 

043 – 210/200/200 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – Taxa referente 

ao ano de 2015 ======================================================= 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 19/DEF/PF, datada de 9 do corrente mês, com o seguinte teor:  

-----“Considerando o disposto no nº 5, do artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

aprovado pelo Decreto – Lei 287/2003, de 12 de novembro, alterado inclusivamente pela Lei do 

Orçamento de Estado para o ano 2015 – Lei n.º 82-B/2014 e 82-D/2014, ambas de 31 de dezembro; -- 

----- Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano, 

dentro dos intervalos previstos na alínea c) do n.º 1, podendo esta ser fixada por freguesia. (Redação 

do artigo 6º da Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro). ---------------------------------------------------- 

----- O Artigo 112º do CIMI menciona o seguinte: ------------------------------------------------------ 

----- Taxas ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1 - As taxas do imposto municipal sobre imóveis são as seguintes: ----------------------------------- 

----- a) Prédios rústicos: 0,8%; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) (Revogada.) (Revogada pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro) ------------------------------ 
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----- c) Prédios urbanos - de 0,3% a 0,5%. (Redação da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro) ------- 

----- 2 - Tratando-se de prédios constituídos por parte rústica e urbana, aplica-se ao valor patrimonial 

tributário de cada parte a respetiva taxa. --------------------------------------------------------------------- 

----- 3 - As taxas previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 são elevadas, anualmente, ao triplo nos casos 

de prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano e de prédios em ruínas, 

considerando-se devolutos ou em ruínas, os prédios como tal definidos em diploma próprio. (Redação 

da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro) ------------------------------------------------------------------- 

----- 4 - Para os prédios que sejam propriedade de entidades que tenham domicílio fiscal em país, 

território ou região sujeito a regime fiscal claramente mais favorável, constantes de lista aprovada por 

portaria do Ministro das Finanças, a taxa do imposto é de 7,5 %. (Redação da Lei n.º 64-B/2011, de 30 

de dezembro) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5* - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em cada 

ano, dentro dos intervalos previstos na alínea c) do n.º 1, podendo esta ser fixada por freguesia. 

(Redação da Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro) -------------------------------------------------------- 

----- 6 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas territoriais, 

correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam objeto de operações de 

reabilitação urbana ou combate à desertificação, e majorar ou minorar até 30% a taxa que vigorar para 

o ano a que respeita o imposto. (anterior n.º5) --------------------------------------------------------------- 

----- 7 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas territoriais 

correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias e fixar uma redução até 20% da taxa 

que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios urbanos arrendados, que pode ser 

cumulativa com a definida no número anterior. (anterior n.º6) ---------------------------------------------- 

----- 8 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até 30% a taxa 

aplicável a prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu estado de 

conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e 

bens. (anterior n.º7) -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 9 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até ao dobro a 

taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em situação de abandono, 

não podendo da aplicação desta majoração resultar uma coleta de imposto inferior a (euro) 20 por cada 

prédio abrangido. (Redação da Lei 21/2006, de 23 de junho) ----------------------------------------------- 

----- 10 - Consideram-se prédios rústicos com áreas florestais em situação de abandono, aqueles que 

integrem terrenos ocupados com arvoredos florestais, com uso silvo-pastoril ou incultos de longa 

duração, e em que se verifiquem, cumulativamente, as seguintes condições: (Redação da Lei 21/2006, 

de 23 de junho -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Não estarem incluídos em zonas de intervenção florestal (ZIF), nos termos do disposto no 

Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de agosto; ------------------------------------------------------------------- 

----- b) A sua exploração não estar submetida a plano de gestão florestal elaborado, aprovado e 

executado nos termos da legislação aplicável; ---------------------------------------------------------------- 

----- c) Não terem sido neles praticadas as operações silvícolas mínimas necessárias para reduzir a 

continuidade vertical e horizontal da carga combustível, de forma a limitar os riscos de ignição e 

propagação de incêndios no seu interior e nos prédios confinantes. ----------------------------------------- 

----- 11 - Constitui competência dos municípios proceder ao levantamento dos prédios rústicos com 

áreas florestais em situação de abandono e à identificação dos respetivos proprietários, até 30 de 

março de cada ano, para posterior comunicação à Direção-Geral dos Impostos. (Redação da Lei 

21/2006 de 23 de junho) --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 12 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma redução até 

50 % da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios classificados como de 

interesse público, de valor municipal ou património cultural, nos termos da respetiva legislação em 

vigor, desde que estes prédios não se encontrem abrangidos pela alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais. (Redação dada pelo artigo 215.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 13 – Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, nos casos de imóvel destinado 

a habitação própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, podem fixar uma 
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redução da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto, atendendo ao número de dependentes 

que, nos termos do previsto no artigo 13.º do Código do IRS, compõe o agregado familiar do 

proprietário a 31 de dezembro, de acordo com a seguinte tabela: (Redação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 

de dezembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- N.º de dependentes a cargo - 1, redução de taxa até 10%; -------------------------------------------- 

----- N.º de dependentes a cargo - 2, redução de taxa até 15%; -------------------------------------------- 

----- N.º de dependentes a cargo - 3, redução de taxa até 20%; -------------------------------------------- 

----- 14 - As deliberações da assembleia municipal referidas no presente artigo devem ser comunicadas 

à Direção-Geral dos Impostos, por transmissão eletrónica de dados, para vigorarem no ano seguinte, 

aplicando-se as taxas mínimas referidas no n.º 1, caso as comunicações não sejam recebidas até 30 de 

novembro. (Anterior n.º 13 – Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro) ------------------------------------- 

----- 15 - No caso de as deliberações compreenderem zonas delimitadas de freguesias ou prédios 

individualmente considerados, das comunicações referidas no número anterior deve constar a indicação 

dos artigos matriciais dos prédios abrangidos, bem como o número de identificação fiscal dos respetivos 

titulares. (Anterior n.º 14 - Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro) -------------------------------------------- 

----- 16 - Para efeitos da aplicação da taxa do IMI prevista no n.º 3, a identificação dos prédios ou 

frações autónomas em ruínas compete às câmaras municipais e deve ser comunicada à Direção-Geral 

dos Impostos, nos termos e prazos referidos no n.º 13. (Anterior n.º 15 - Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 17 - O disposto no n.º 4 não se aplica aos prédios que sejam propriedade de pessoas singulares. 

(Anterior n.º 16 - Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro) --------------------------------------------------- 

----- Adicionalmente, o facto de o Município ter aderido ao programa de apoio à economia local (PAEL), 

previsto na Lei n.º 43/2012 de 28 de agosto, implica a sujeição ao estipulado na alínea d) artigo 6.º da 

referida Lei com a remissão para a alínea i) do artigo 11.º do Dec.-Lei 38/2008 de 07 de março. “ 

(inclui nomeadamente…Definição das taxas máximas sobre os impostos municipais, designadamente o 

imposto municipal sobre imóveis (IMI) e…”) ------------------------------------------------------------------ 

----- Por sua vez, o n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 43/2012 de 28 de agosto menciona o seguinte: ------- 
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----- “Para efeitos do disposto na alínea d) do número anterior, a taxa máxima do imposto municipal 

sobre imóveis (IMI) é a fixada para efeitos de liquidação e cobrança no ano da celebração do contrato”. 

----- Pelos factos, deverá a Câmara tomar conhecimento e submeter a proposta à apreciação para 

deliberação da Assembleia Municipal.” ------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado do Parecer nº. 20/15, do Gabinete Jurídico, 

solicitado pela Assembleia Municipal, na sessão do mês de junho, que nesta ata se 

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

----- A propósito, o Senhor Presidente informou que não pretende fazer qualquer alusão 

ao chamado “IMI familiar”, por se ter comprometido na Assembleia Municipal a acatar a 

decisão que venha a ser tomada sobre este assunto. -----------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra dos Vereadores 

da Coligação PPD/PSD.CDS/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO 

DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, que pretendiam a redução de 0,025 pontos 

percentuais para os prédios urbanos avaliados, com base nas declarações de voto a 

seguir transcritas, fixar a taxa referente ao ano de 2015 em 0,4% para os prédios 

urbanos, devendo este assunto ser submetido à Assembleia Municipal, nos termos e 

para efeitos do disposto no n.º 4, do referido artigo 112.º, e alínea d), do n.º 1, do artigo 

25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------- 

= DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS/PP 

----- “Porque consideramos que a natalidade e o apoio à natalidade, não se resolve, fundamentalmente, 

com a medida recentemente aprovada com a publicação do Orçamento de Estado para 2015, que 

passou a prever a possibilidade de os Municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, 

fixarem uma redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI -, em função do número de 
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dependentes que fazem parte de um agregado familiar, que tanto abrange um munícipe com uma 

situação financeira estável, que tem um, dois ou três filhos, como aquele que tem verdadeiras 

dificuldades; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Porque consideramos que uma medida fiscal com estes contornos criará, garantidamente, 

situações de injustiça fiscal, que urge acautelar, principalmente, por ausência de um estudo mais 

aprofundado que avalie o verdadeiro alcance e impacto no património imobiliário e, consequentemente, 

no conhecimento da realidade financeira dos proprietários destinatários e beneficiários desta medida e, 

principalmente, da situação financeira dos proprietários mais carenciados, excluídos desta medida, por 

não existirem filhos no seu agregado familiar, como acontece com os mais idosos; ----------------------- 

----- Propomos, a descida uniforme e para todos os munícipes, deste Município, da taxa do IMI, em 

0,025%, situação que será, estamos certos, igualmente mais vantajosa para aqueles que, porque têm 

filhos, beneficiariam da redução automática.“----------------------------------------------------------------- 

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

ainda, para a ata a seguinte declaração: ---------------------------------------------------------------- 

----- “Reconheço, tal como o Senhor Presidente da Câmara deu nota, que a receita do IMI tende a 

estabilizar, embora já se perceba que, no decurso deste ano, continuará a aumentar ligeiramente. 

Todavia, existem dois motivos que acrescento à declaração de voto acima referenciada: 1º. O facto de 

ao longo deste tempo terem existido dúvidas sobre a legalidade da taxa de 0,4% cobrada atualmente, 

face ao PAEL; 2º. O facto de a Câmara estar a preparar o pagamento do dito PAEL”. ============ 

044 – 210/200/400 – TMDP – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM – 

Taxa a aplicar no ano de 2016 =========================================== 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 16/DEF/PF, datada de 9 do corrente mês, com o seguinte teor:  

----- “O preceituado na Lei n.º 5/2004 de 10 de fevereiro “Lei das Comunicações Eletrónicas” e o 

Regulamento 38/2004 de 29 de setembro, criou e implementou os procedimentos em relação à Taxa 
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Municipal de Direitos de Passagem. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- De acordo com o previsto no artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, o mesmo refere o seguinte: ---------- 

----- 1 – As taxas pelos direitos de passagem devem refletir a necessidade de garantir a utilização 

ótima dos recursos e ser objetivamente justificadas, transparentes, não discriminatórias e 

proporcionadas relativamente ao fim a que se destinam, devendo, ainda, ter em conta os objetivos de 

regulação fixados no artigo 5.º --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 – Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 

equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios publico e privado municipal podem dar 

origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) e à remuneração 

prevista no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, pela utilização de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações eletrónicas que pertençam ao domínio público ou privativo das 

autarquias locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3 – A TMDP obdece aos seguintes princípios: ----------------------------------------------------------- 

----- a) A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada fatura emitida pelas 

empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local 

fixo, para todos os clientes finais do correspondente município; --------------------------------------------- 

----- b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município 

até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência, e não pode 

ultrapassar os 0,25%. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4 – Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo incluem nas faturas dos clientes finais de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo, e de forma expressa, o valor da taxa a 

pagar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 5 – O Estado e as Regiões Autónomas não cobram às empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público taxas ou quaisquer outros encargos pela implantação, 

passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à sua 
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atividade, à superfície ou no subsolo, dos domínios público e privado do Estado e das Regiões 

Autónomas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Assim, de acordo com o estipulado na alínea b), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o percentual até 0,25%, pelo que cabe 

à digníssima Câmara Municipal propor a definição das taxas a aplicar para o ano de 2016.” -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar a referida taxa municipal 

de direitos de passagem em 0,25 %, no ano de 2016, devendo este assunto ser 

submetido à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto na alínea b), 

do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------

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

justificou a alteração de voto relativamente aos anos anteriores, pela aprovação da Lei 

nº. 127/2015, de 03 de setembro, que alterou a lei das comunicações eletrónicas, 

passando a ser da responsabilidade das empresas o pagamento desta taxa. ========= 

045 – 210/201/000 – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – DERRAMA ================= 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 18/DEF/PF, datada de 9 do corrente mês, com o seguinte teor:   

----- “De acordo com o estipulado na alínea d), do n.º1, do artigo 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o lançamento da “derrama” para reforço 

da capacidade financeira do Município. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Está ainda previsto no artigo 18.º da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro, que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, o seguinte: ------------------------------ 

----- 1 - Os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 

1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 

(IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos 

http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/codigos_tratados_pela_IGF/IRC/CIRC_INDICE.htm
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/codigos_tratados_pela_IGF/IRC/CIRC_INDICE.htm
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residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território. --------------------- 

----- 2 - Para efeitos de aplicação do disposto no número anterior, sempre que os sujeitos passivos 

tenham estabelecimentos estáveis ou representações locais em mais de um município e matéria 

coletável superior a (euro) 50.000, o lucro tributável imputável à circunscrição de cada município é 

determinado pela proporção entre os gastos com a massa salarial correspondente aos estabelecimentos 

que o sujeito passivo nele possua e a correspondente à totalidade dos seus estabelecimentos situados 

em território nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3 - Quando o volume de negócios de um sujeito passivo resulte em mais de 50% da exploração de 

recursos naturais ou do tratamento de resíduos, podem os municípios interessados propor 

fundamentadamente à AT, a fixação de uma fórmula de repartição da derrama. --------------------------- 

----- 4 – A AT propõe, no prazo de 90 dias a contar da data da apresentação da proposta referida no 

número anterior, a fórmula de repartição da derrama, a fixar por despacho dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças, do ambiente e da administração local, após a audição do sujeito 

passivo e dos restantes municípios interessados. ------------------------------------------------------------- 

----- 5 – A fórmula de repartição referida nos n.º 3 e 4 resulta de uma ponderação dos seguintes 

fatores: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Massa salarial, incluindo prestações de serviços para a operação e manutenção das unidades 

afetas às atividades referidas no n.º 3 – 30%; --------------------------------------------------------------- 

----- b) Margem bruta correspondente à exploração de recursos naturais ou do tratamento de resíduos, 

nos termos da normalização contabilística – 70%. ------------------------------------------------------------ 

----- 6 - No primeiro ano de aplicação da fórmula de repartição da derrama prevista no número 

anterior, é atribuído ao município ou municípios a cuja circunscrição tenha sido imputada, no exercício 

imediatamente anterior, com base no disposto nos n.os 1 e 2, qualquer parte do lucro tributável do 

sujeito passivo, uma proporção de 50 % da derrama que lhe seria atribuída no período de tributação 

seguinte caso não fosse aplicada a fórmula prevista no número anterior, sendo o remanescente da 

derrama devida repartido com base na fórmula aí prevista. ------------------------------------------------- 
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----- 7 - A margem bruta a que se refere a alínea b) do número anterior é aferida em função da área de 

exploração, exceto nas seguintes situações, em que a margem bruta é apurada nos seguintes termos: 

----- a) Na proporção de 50 % em função da área de instalação ou exploração e de 50 % em função do 

valor da produção à boca da mina, dos produtos mineiros ou concentrados expedidos ou utilizados, no 

caso das minas; e ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Na proporção de 50 % em função da área de instalação ou exploração, de 25 % em função da 

potência instalada e de 25 % em função da eletricidade produzida, designadamente no caso dos centros 

electroprodutores hídricos, eólicos, térmicos e fotovoltaicos. ------------------------------------------------ 

----- 8 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, considera-se: ---------------------------------- 

---- a) 'Municípios interessados', o município ou municípios em cujo território se verifique a exploração 

de recursos naturais ou o tratamento de resíduos e o município ou municípios a cuja circunscrição possa 

ser imputável, nos termos do n.º 2, qualquer parte do lucro tributável do sujeito passivo; --------------- 

----- b) 'Exploração de recursos naturais ou tratamento de resíduos', qualquer atividade industrial ou 

produtiva, designadamente exploração de recursos geológicos, centros eletroprodutores e exploração 

agroflorestal e de tratamento de resíduos; -------------------------------------------------------------------- 

---- c) 'Tratamento de resíduos', qualquer atividade de exploração e gestão de resíduos urbanos, 

compreendendo o tratamento dos resultantes da recolha indiferenciada e seletiva. ------------------------ 

----- 9 – O Prazo a que se refere o n.º 4 conta-se a partir da data da receção da proposta pela 

Autoridade Tributária e Aduaneira para fixação da referida fórmula. ---------------------------------------- 

----- 10 - A assembleia municipal pode, por proposta da câmara municipal, deliberar lançar uma 

taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que 

não ultrapasse (euro) 150.000. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- 11 - Nos casos não abrangidos pelo n.º 2, considera-se que o rendimento é gerado no município 

em que se situa a sede ou a direção efetiva do sujeito passivo ou, tratando-se de sujeitos passivos não 

residentes, no município em que se situa o estabelecimento estável onde, nos termos do artigo 125.º 

do Código do IRC, esteja centralizada a contabilidade. ------------------------------------------------------- 

http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/codigos_tratados_pela_IGF/IRC/CIRC_ARTIGO_117.htm
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/codigos_tratados_pela_IGF/IRC/CIRC_ARTIGO_117.htm
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/codigos_tratados_pela_IGF/IRC/CIRC_ARTIGO_117.htm
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----- 12 – Entende-se por massa salarial o valor dos gastos relativos a despesas efetuadas com o 

pessoal e reconhecidos no exercício a título de remunerações, ordenados ou salários. -------------------- 

----- 13 – Os sujeitos passivos abrangidos pelo n.º 2 indicam na declaração periódica de rendimentos a 

massa salarial correspondente a cada município e efetuam o apuramento da derrama que seja devida. -  

----- 14 - Quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a derrama 

incide sobre o lucro tributável individual de cada uma das sociedades do grupo, sem prejuízo do 

disposto no artigo 115 do código do IRC. ---------------------------------------------------------------------- 

----- 15 - A deliberação a que se refere o n.º 1 deve ser comunicada por via eletrónica pela 

câmara municipal à AT até ao dia 31 de dezembro do ano anterior ao da cobrança por parte dos 

serviços competentes do Estado. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- 16 - Caso a comunicação a que se refere o número anterior seja remetida para além do prazo nele 

estabelecido não há lugar à liquidação e cobrança da derrama. --------------------------------------------- 

----- 17 - O produto da derrama paga é transferido para os municípios até ao último dia útil do mês 

seguinte ao do respetivo apuramento pela AT. ---------------------------------------------------------------- 

----- 18 - Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 1, quando uma mesma entidade tem sede num 

município e direção efetiva noutro, a entidade deve ser considerada como residente do município onde 

estiver localizada a direção efetiva. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Tal como definido no n.º 1, os municípios podem deliberar pela aplicação da taxa anual de 

derrama a incidir no lucro tributável, até ao limite de 1,5% para os sujeitos passivos em sede de IRC. – 

----- Adicionalmente, a adesão do Município ao programa de apoio à economia local (PAEL), previsto na 

Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, implica a sujeição ao estipulado na alínea d) do artigo 6.º da referida 

Lei com a remissão para a alínea h) do artigo 11.º do Decreto-Lei 38/2008 de 7 de março, que 

menciona o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “…inclui o … lançamento de derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre 

o rendimento das pessoas coletivas (IRC), no limite máximo de 1,5%, nos termos previstos no artigo 

14.º da LFL”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Em cumprimento do disposto na alínea d), do nº. 2, do artigo 6.º, da 

Lei nº. 43/2012, de 28 de agosto, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra 

do Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, com base na 

declaração de voto a seguir transcrita, 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 1,5%, nos termos previstos no artigo 14.º, da Lei da 

Finanças Locais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado submeter este assunto à Assembleia Municipal, nos termos e 

para efeitos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro. ========================================================= 

===== DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA 

COSTA COELHO DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS/PP ======================== 

----- “De acordo com o artigo 58º da Lei 75/2013 venho por este meio apresentar a seguinte declaração 

de voto vencido sobre a taxa da derrama: -------------------------------------------------------------------- 

----- Como sabemos, infelizmente, Moimenta da Beira, ao longo de muitos anos e passados uma série 

de governos, continua a não ter as mesmas condições de mobilidade de muitos outros concelhos. ------ 

----- Posto isto, é certo, torna-se para nós muito mais difícil sermos competitivos ao nível empresarial, 

mas também ao nível da atratividade na fixação de empresas. Os custos de contexto para as nossas 

empresas prejudicam o concelho de Moimenta da Beira lesando-se de igual forma a possibilidade de 

aumentar o emprego neste concelho (fator determinante para que possamos combater o 

envelhecimento populacional). --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, sendo a economia e o emprego fatores determinantes e estratégicos para o futuro, estando 

em causa a competitividade empresarial e, considerando ainda, a aposta que esta autarquia fez na 
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ampliação do parque industrial, considero ser oportuno baixar, ou mesmo acabar, com a derrama por 

forma a beneficiar a economia, a competitividade, o investimento e consequentemente o emprego.” == 

046 - 210/207/000 – ESTATUTO DA LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE LAMEGO 

– Adesão =========================================================== 

========== Oriunda da entidade referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

comunicação, datada de 9 de março, último, em que ressalta o papel dos seus 

colaboradores na melhoria do serviço prestado aos utentes do Hospital de Lamego, 

desempenhado em regime de voluntariado, convidando esta Câmara Municipal apoiar a 

sua atividade, através da concessão de um subsídio anual. --------------------------------------- 

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

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aderir à referida Liga dos 

Amigos do Hospital de Lamego, acolhendo os respetivos estatutos. =============== 

047 – 230/999/000 – FERNANDO PEIXINHO & JOSÉ LIMA, SROC LDA - AUDITOR 

EXTERNO – Situação Económica e Financeira do Município - Relatório do 1.º 

Semestre de 2015 ==================================================== 

========== Oriundo da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas em epígrafe, 

presente à reunião um relatório, datado de 25 de agosto, último, com a informação sobre 

a situação económica e financeira do município, relativa ao primeiro semestre de 2015, 

que nesta ata se considera transcrita e dela fica a fazer parte integrante. --------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

048 – 130/148/001 - 310/308/000 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Procedimentos pré-contratuais 

do concurso para o ano de 2016 =================================== 

========== Presente à reunião a informação do Serviço de Gestão e Promoção da 

Eficiência Energética nº. 326-RC/SGPEE/2015, datada de 1 do corrente mês, que nesta 

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

aprovação da minuta de protocolo a ser celebrado entre a CIMDOURO – Comunidade 

Intermunicipal do Douro e conjunto de municípios e outras entidades, aqui se incluindo o 

Município de Moimenta da Beira, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, com vista à aquisição de energia elétrica em média 

tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, à autorização para os 

procedimentos e diligências a efetuar no âmbito do concurso público, nos termos do 

Código dos Contratos Públicos e, ainda, à autorização da designação da referida 

Associação como representante deste Município, e à respetiva delegação das 

competências necessárias para a promoção e prática de todos os atos e procedimentos 

necessários para o lançamento do aludido concurso. ----------------------------------------------- 

----- Na mesma informação é ainda referido que a produção de efeitos deste processo 

ocorrerá entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2015, o qual terá um encargo total 

estimado em € 640.379,43 (seiscentos e quarenta mil, trezentos e setenta e nove euros 

e quarenta e três cêntimos), a contemplar no orçamento do ano de 2016. -------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------

----- a) Aprovar a referida minuta do protocolo, autorizando o Presidente da Câmara a 

praticar todos os atos e procedimentos necessários à conclusão deste processo; --------- 

----- b) Autorizar a delegação na CIMDOURO – Comunidade Intermunicipal do Douro, 

como representante deste município, no sentido de lhe atribuir as competências 

necessárias para promover e praticar todos os atos necessários para o lançamento do 

referido procedimento concursal. -------------------------------------------------------------------------- 

----- c) Autorizar a mesma Comunidade Intermunicipal do Douro para proceder ao início 

e tipo de procedimento que correrá sob a forma de concurso público; -------------------------- 

----- d) Submeter à apreciação da Assembleia Municipal este assunto, nos termos e para 

todos os efeitos legais. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, inscrever no orçamento do ano de 

2016, as verbas necessárias para assunção dos encargos inerentes ao processo em 

causa. ============================================================== 

049 – 130/151/300 – ADMIRÁVELESBOÇO – Aquisição de terrenos para execução 

do Parque Industrial de Moimenta da Beira ================================ 

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

12 de junho do corrente ano, exarada a folhas 191, ponto 152, do livro de atas 150, em 

que foi deliberado deferir a pretensão da empresa em epígrafe, no sentido de o processo 

de aquisição dos referidos terrenos ser formalizado em nome da empresa 

ADMIRÁVELESBOÇO, S.A., presente à reunião um e-mail da advogada da empresa, 



 Fl.58 
____________ 

 

____________ 

2015.09.18 
 

L iv º .  151  
                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 

                                                                   

 

datado de 07 do corrente mês, solicitando esclarecimentos sobre o preço exato por 

metro quadrado e qual o número de prestações mensais a serem pagas. --------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar a referida empresa 

que o valor do metro quadrado é de € 12,63 (doze euros e sessenta e três cêntimos), 

devendo o valor total ser pago em trinta e seis prestações. ====================== 

TESOURARIA 

050 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 17, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 1.066.816,03 (um 

milhão, sessenta e seis mil, oitocentos e dezasseis euros e três cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €   979.342,70 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €     87.473,33 

   TOTAL: ………………………..€ 1.066.816,03 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

 “OBRAS MUNICIPAIS” 

051 - 310/302/181 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BRIRA – Incumprimento do prazo máximo para solicitar prorrogação do prazo de 

execução da empreitada =============================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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02 de junho de 2014, exarada a folhas 171 e 172, ponto 138, do livro de atas 148, em 

que foi deliberado adjudicar a empreitada referida em epígrafe à empresa EMBEIRAL – 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., presente à reunião a informação n.º 16-

ES/DPOUA/2015, subscrita pela Fiscalização da empreitada, datada de 02 do corrente 

mês, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao definido no Código dos Contratos Públicos, conjugado com as nossas 

funções de Fiscalização de Obra da empreitada “Ampliação do Parque Industrial de Moimenta da Beira”, 

importa informar V.ª Exa. do seguinte: ------------------------------------------------------------------------ 

-----I – No seguimento das nossas anteriores informações, referenciadas 04-ES/DPOUA/2015 e 08-

ES/DPOUA/2015, verifica-se que o prazo contratual para execução da empreitada em apreço terminou a 

passada quinta-feira, dia 9 de julho do corrente ano de 2015; ---------------------------------------------- 

----- II – Não foi apresentado, pela adjudicatária, nos termos previstos na cláusula 5.2 do C.E., e até à 

presente data, qualquer pedido de prorrogação (graciosa ou legal) do prazo de execução da empreitada 

referido no ponto I.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- III – Após o decorrer do tempo aumentam as preocupações da fiscalização relativamente à 

finalização da empreitada em apreço. ------------------------------------------------------------------------- 

----- IV - Solicitamos assim, ao Dono de Obra (CMMB), uma reunião de trabalho com os juristas ao 

serviço desta edilidade para se abordar esta situação e agir em conformidade.” --------------------------- 

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

continuar a acompanhar o desenvolvimento deste processo, com vista à tomada de 

decisão em momento mais adequado e em tempo útil. ========================== 

052 - 310/302/181 AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BRIRA - Incumprimento do Plano de Trabalhos Contratual - Indemnizações por 

Violação dos Prazos Contratuais ======================================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

02 de junho de 2014, exarada a folhas 171 e 172, ponto 138, do livro de atas 148, em 

que foi deliberado adjudicar a empreitada referida em epígrafe à empresa EMBEIRAL – 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., presente à reunião a informação n.º 03-

ES/DPOUA/2015, do Técnico Superior, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, 

datada de 08 de julho, último, com o seguinte teor: -------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao definido no Código dos Contratos Públicos conjugado com as minhas 

funções de Fiscal de Obra da empreitada “Ampliação do Parque Industrial de Moimenta da Beira”, 

nomeado para o efeito por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 7 de julho de 2015, 

cumpre-nos informar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------ 

-----I – Tendo por base o Plano de trabalhos e o Plano de pagamentos, retificados, (prazo contratual de 

273 dias), que se anexam, os quais serviram de base à presente informação e foram aprovados em 

reunião de Câmara Municipal aos 15/12/2014 e 01/06/2015, verifica-se que o prazo contratual para 

execução da empreitada em apreço termina já amanhã, quinta-feira, dia 9 de julho do corrente ano de 

2015; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- II – Não foi apresentado, pela adjudicatária, nos termos previstos na cláusula 5.2 do C.E., e até à 

presente data, qualquer pedido de prorrogação (graciosa ou legal) do prazo de execução da empreitada 

referido no ponto I; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- III – Em conformidade com o disposto na cláusula 4 do C.E. é da responsabilidade do empreiteiro, 

perante o dono de obra, a preparação, planeamento, e coordenação de todos os trabalhos que integram 

a empreitada. É igualmente da sua inteira responsabilidade a disponibilização e o fornecimento de todos 

os meios necessários para a realização da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os 

materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos. A fiscalização da empreitada, decorridos 

apenas 26 dias após a consignação (9/10/2014), conforme relatório datado em 5/11/2014, denunciou o 

ritmo lento da execução dos trabalhos como Muito Critico, apresentando as devidas justificações, por 
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comparação circunstanciada dos factos face à programação contratual dos trabalhos apresentada pelo 

empreiteiro. Esta situação de incumprimento, com atrasos na execução das tarefas contratualmente 

previstas, com gravidade crescente com o decorrer do prazo contratual, tornou-se uma caraterística 

constante e contínua da atuação do empreiteiro até ao dia de hoje, véspera do prazo limite para 

execução da totalidade dos trabalhos contratuais, tendo a fiscalização dado conta disso mesmo, ao 

dono de obra, através de, pelo menos, mais sete relatórios escritos, com as datas de 18/12/2014 (após 

66 dias), 19/01/2015 (após 95 dias), 16/02/2015 (após 118 dias), 17/03/2015 (após 146 dias), 

16/04/2015 (após 178 dias), 12/05/2015 (após 208 dias) e 12/06/2015 (após 239 dias); --------------- 

----- IV – É assim um facto, que à data presente, apenas se encontram executados cerca de 40 % do 

volume total dos trabalhos previstos contratualmente, ou seja, apenas 475.046,61 € de um total de 

1.182.322,84 €, restando ainda executar trabalhos contratuais no valor de 707.276,22 €; --------------- 

----- Concluindo – Em conformidade com o disposto n Art.º 403.º do CCP, em articulação com o 

disposto nas cláusulas 5.3 e 7.6 do C.E. contratual, e porque não foi concedida pelo dono de obra, até à 

presente data, qualquer prorrogação do prazo de execução da empreitada (273 dias, de 9 de outubro 

de 2014 a 9 de julho de 2015), estes serviços são de opinião que o empreiteiro ficará sujeito, até ao fim 

dos trabalhos ou à rescisão do contrato se outra não for fixada, à indemnização diária de: 2 por mil do 

preço contratual – 2364,65 €, por cada dia de atraso; ---------------------------------------------------- 

----- O empreiteiro não respeita os prazos parcelares obrigatórios fixados no C.E. contratual, e por isso, 

o dono da obra fica com a faculdade de exigir a indemnização diária igual a metade da referida na 

alínea anterior (1 por mil do preço contratual – 1182,32 €); neste âmbito, importa referir que o 

empreiteiro esteve em incumprimento, desde o início da empreitada, conforme denunciado, repetida e 

mensalmente, nos oito relatórios da fiscalização da empreitada; Com a aprovação da última versão do 

Plano de Trabalhos Modificado, a qual ocorreu em reunião de C.M. no dia 01/06/2015, o empreiteiro 

obrigou-se a recuperar o atraso verificado, sem ultrapassar o prazo máximo de 273 dias, e porque 

ainda se verifica este incumprimento relativamente à execução parcelar de cada uma das tarefas, 

algumas já executadas e outras ainda em falta, sem que o empreiteiro tenha recuperado o tempo 

perdido, face a este novo Plano de Trabalhos, ficará o mesmo obrigado a indemnizar o dono de obra 
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com base no disposto na cláusula do C.E. contratual.” ------------------------------------------------------- 

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

continuar a acompanhar o desenvolvimento deste processo, com vista à tomada de 

decisão em momento mais adequado e em tempo útil. ========================== 

053 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TROÇO 2, 

ENTRE A EN 226 (KM 44,7) E O PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Incumprimento do prazo máximo para solicitar prorrogação do prazo de execução 

da empreitada ======================================================= 

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

02 de junho de 2014, exarada a folhas 172 e 173, ponto 139, do livro de atas 148, em 

que foi deliberado adjudicar a empreitada referida em epígrafe à empresa IRMÃOS 

ALMEIDA CABRAL, LDA., presente à reunião a informação n.º 15-ES/DPOUA/2015, 

subscrita pela Fiscalização da empreitada, datada de 02 do corrente mês, com o 

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

----- “Dando cumprimento ao definido no Código dos Contratos Públicos, conjugado com as nossas 

funções de Fiscalização de Obra da empreitada “Circular Rodoviária Externa Poente – Troço 2, entre a N 

226 (Km 44,7) e o P.I. de Moimenta da Beira”, importa informar V.ª Exa. do seguinte: ------------------- 

----- I – No seguimento das nossas anteriores informações, referenciadas 05-ES/DPOUA/2015 e 07-

ES/DPOUA/2015, verifica-se que o prazo contratual para execução da empreitada em apreço terminou 

na passada sexta-feira, dia 24 de julho do corrente ano de 2015; ------------------------------------------ 

----- II – Não foi apresentado, pela adjudicatária, nos termos previstos na cláusula 5.2 do C.E., e até à 

presente data, qualquer pedido de prorrogação (graciosa ou legal) do prazo de execução da empreitada 

referido no ponto I; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- III – Após o decorrer do tempo aumentam as preocupações da fiscalização relativamente à 

finalização da empreitada em apreço. ------------------------------------------------------------------------- 

----- IV - Solicitamos assim, ao Dono de Obra (CMMB), uma reunião de trabalho com os juristas ao 

serviço desta edilidade para se abordar esta situação e agir em conformidade.” --------------------------- 

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

continuar a acompanhar o desenvolvimento deste processo, com vista à tomada de 

decisão em momento mais adequado e em tempo útil. ========================== 

054 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TROÇO 2, 

ENTRE A EN 226 (KM 44,7) E O PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Incumprimento do Plano de Trabalhos Contratual - Indemnizações por Violação 

dos Prazos Contratuais ================================================ 

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

02 de junho de 2014, exarada a folhas 172 e 173, ponto 139, do livro de atas 148, em 

que foi deliberado adjudicar a empreitada referida em epígrafe à empresa IRMÃOS 

ALMEIDA CABRAL, LDA., presente à reunião a informação n.º 05-ES/DPOUA/2015, 

subscrita pela Fiscalização da empreitada, datada de 23 de julho, último, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao definido no Código dos Contratos Públicos conjugado com as minhas 

funções de Fiscal de Obra da empreitada “Circular Rodoviária Externa Poente – Troço 2, entre a N 226 

(Km 44,7) e o P.I. de Moimenta da Beira”, nomeado para o efeito por despacho do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de 6 de julho de 2015, cumpre-nos informar o seguinte: -------------------------------- 

----- I – Tendo por base o Plano de trabalhos e o Plano de pagamentos, retificados, (prazo contratual de 

288 dias), que se anexam, os quais serviram de base à presente informação e foram aprovados em 
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reunião de Câmara Municipal aos 15/12/2014, verifica-se que o prazo contratual para execução da 

empreitada em apreço termina já amanhã, sexta-feira, dia 24 de julho do corrente ano de 2015; ------- 

----- II – Não foi apresentado, pela adjudicatária, nos termos previstos na cláusula 5.2 do C.E., e até à 

presente data, qualquer pedido de prorrogação (graciosa ou legal) do prazo de execução da empreitada 

referido no ponto I; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- III – Em conformidade com o disposto na cláusula 4 do C.E. é da responsabilidade do empreiteiro, 

perante o dono de obra, a preparação, planeamento, e coordenação de todos os trabalhos que integram 

a empreitada. É igualmente da sua inteira responsabilidade a disponibilização e o fornecimento de todos 

os meios necessários para a realização da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os 

materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos. A fiscalização da empreitada, decorridos 

apenas 26 dias após a consignação (9/10/2014), conforme relatório datado em 5/11/2014, denunciou o 

ritmo lento da execução dos trabalhos como Muito Critico, apresentando as devidas justificações, por 

comparação circunstanciada dos factos face à programação contratual dos trabalhos apresentada pelo 

empreiteiro. Esta situação de incumprimento, com atrasos na execução das tarefas contratualmente 

previstas, com gravidade crescente com o decorrer do prazo contratual, tornou-se uma caraterística 

constante e contínua da atuação do empreiteiro até ao dia de hoje, véspera do prazo limite para 

execução da totalidade dos trabalhos contratuais, tendo a fiscalização dado conta disso mesmo, ao 

dono de obra, através de, pelo menos, mais sete relatórios escritos, com as datas de 18/12/2014 (após 

66 dias), 19/01/2015 (após 95 dias), 16/02/2015 (após 118 dias), 17/03/2015 (após 146 dias), 

16/04/2015 (após 178 dias), 12/05/2015 (após 208 dias) e 12/06/2015 (após 239 dias); --------------- 

----- IV – É assim um facto, que à data presente, apenas se encontram executados cerca de 60 % do 

volume total dos trabalhos previstos contratualmente, ou seja, apenas 739.662,86 € de um total de 

1.229.364,17 €, restando ainda executar trabalhos contratuais no valor de 489.701,31 €; --------------- 

----- Concluindo – Em conformidade com o disposto n Art.º 403.º do CCP, em articulação com o 

disposto nas cláusulas 5.3 e 7.6 do C.E. contratual, e porque não foi concedida pelo dono de obra, até à 

presente data, qualquer prorrogação do prazo de execução da empreitada (288 dias, de 9 de outubro 

de 2014 a 24 de julho de 2015), estes serviços são de opinião que o empreiteiro ficará sujeito, até ao 
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fim dos trabalhos ou à rescisão do contrato se outra não for fixada, à indemnização diária de: 2 por mil 

do preço contratual – 2458,73 €, por cada dia de atraso; ---------------------------------------------------- 

----- O empreiteiro não respeita os prazos parcelares obrigatórios fixados no C.E. contratual, e por isso, 

o dono da obra fica com a faculdade de exigir a indemnização diária igual a metade da referida na 

alínea anterior (1 por mil do preço contratual – 1229,36 €); neste âmbito, importa referir que o 

empreiteiro esteve em incumprimento, desde o início da empreitada, conforme denunciado, repetida e 

mensalmente, nos oito relatórios da fiscalização da empreitada; Com a aprovação da última versão do 

Plano de Trabalhos Modificado, o empreiteiro obrigou-se a recuperar o atraso verificado, sem 

ultrapassar o prazo máximo de 288 dias, e porque ainda se verifica este incumprimento relativamente à 

execução parcelar de cada uma das tarefas, algumas já executadas e outras ainda em falta, sem que o 

empreiteiro tenha recuperado o tempo perdido, face a este novo Plano de Trabalhos, ficará o mesmo 

obrigado a indemnizar o dono de obra com base no disposto na cláusula do C.E. contratual.” ------------ 

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

continuar a acompanhar o desenvolvimento deste processo, com vista à tomada de 

decisão em momento mais adequado e em tempo útil. ========================== 

 “OBRAS PARTICULARES” 

055 - 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”, “PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO”, “PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO”, 

“PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, “TELAS FINAIS DEFERIDAS”  que, 

no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho 
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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: ===================================== 

----- VITOR GOMES SANTOS & SANTOS, LDA, para ocupação da via pública, com 

materiais e andaimes, em 30m2, no lugar denominado Largo do Paço, Freguesia de 

Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 62.15; ----------------------------------------------------------- 

----- MANUEL SERAFIM TEIXEIRA, para ocupação da via pública, com materiais, em 6 

m2, na Rua do Reimão, na localidade de Beira Valente, Freguesia Leomil, a que se 

refere o Proc.º n.º 63.15. ------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO: ============================ 

----- CRISTIANE FIGUEIREDO SEQUEIRA, para ampliação de um estábulo, sito no 

lugar denominado Gondomar, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º 3.15. --------- 

PROJETO DE ARQUTETURA DEFERIDO: ================================= 

----- FERNANDA DA SILVA CARVALHO, para legalização, alteração e ampliação de 

uma habitação unifamiliar, sita no Largo do Carvalho, na localidade de Vide, Freguesia 

de Rua, a que se refere o Proc.º 76.00. ----------------------------------------------------------------- 

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

----- PAULA NOGUEIRA DA SILVA, para construção de uma moradia unifamiliar, sita no 

lugar denominado Croco, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º 82/14; ---------------- 

----- MAGDA FILIPA RIBEIRO SIMÃO, para ampliação de um edifício destinado a 

habitação, sito na Rua do Outeiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 41.15; --- 
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----- 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 12, do loteamento a que se refere o alvará 4/2002, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 47.15. --------------------------------------------------

TELAS FINAIS DEFERIDAS: ============================================ 

----- CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LDA, telas finais de um edifício destinado a 

habitação multifamiliar, sito no lugar denominado Poço Novo, lote n.º 13, do loteamento 

a que se refere o alvará 01/2009, Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º 5.14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

056 – 360/338/26.87 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de especialidades – 

Reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar ===================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador em regime de tempo inteiro, 

ENG.º ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, onde foi decidido solicitar ao Senhor 

LICÍNIO RIBEIRO LOPES, os elementos considerados em falta no projeto de 

especialidades de reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar, sita na 

localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, presente à reunião o referido processo 

acompanhado dos elementos solicitados, em que, pelos motivos ali descritos requer o 

deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 238-
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SV/DPOUA/15, de 09 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que, desde que sejam aceites 

pela Exm.ª Câmara, as situações descritas na referida informação técnica, julgam-se 

reunidas as condições necessárias para que a pretensão seja submetida a deliberação 

final. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir o respetivo alvará de licença de construção, devendo o 

requerente apresentar o documento de legitimidade, aquando da emissão do mesmo. == 

057 - 360/344/116.91 – OBRAS PARTICULARES – Alteração de uso e constituição 

de propriedade horizontal ============================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL DA COSTA DIONISIO, presente à reunião 

um pedido de alteração de uso e emissão de certidão de constituição de propriedade 

horizontal, de um edifício sito no lugar denominado Lagarteira, Freguesia de Arcozelos. - 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 146-

SV/DPOUA/15, de 14 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no artº. 

1421.º do Código Civil e, consequentemente, emitir a certidão em conformidade. ====== 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 
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EDUCAÇÃO 

“Educação” 

058 – 710/714/000 – ENSINO BÁSICO – REPRESENTAÇÃO NO CONSELHO GERAL 

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA ================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 04 do corrente mês, exarada a folhas 33 e 34, ponto 038, deste 

livro de atas, novamente presente à reunião a referida proposta, datada de 01 do 

corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------- 

----- “1. Nos termos do n.º 2, do artigo 12.º, do D.L. 75/2008, “na composição do conselho geral tem 

de estar salvaguardada a participação de representantes do pessoal docente e não docente, dos pais e 

encarregados de educação, dos alunos, do município e da comunidade local”. Para este efeito, a Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, determina na alínea mm), do n.º 1, do seu artigo 33.º, que compete à 

Câmara Municipal, dentro das suas competências materiais “Designar os representantes do município 

nos conselhos locais”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Em sua reunião ordinária realizada em 02/12/2013 a Câmara Municipal deliberou nomear como 

seus representantes, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, os 

Vereadores, em regime de tempo inteiro, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA e 

SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS e o Vereador LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA. ----------------------- 

----- 3. Por comunicação de 28/08/2015 o Vereador LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA solicitou a sua 

escusa como membro representante do município de Moimenta da Beira, proponho que a Câmara 

Municipal proceda à designação de um membro substituto do referido Vereador, naquele Conselho Geral 

Transitório.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear o Vereador, CARLOS 

ANTÓNIO DA SILVA MENDES, para integrar o referido Conselho Geral. ============ 



 Fl.70 
____________ 

 

____________ 

2015.09.18 
 

L iv º .  151  
                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 

                                                                   

 

059 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2015/2016 – NEE Necessidades Educativas Especiais ======================= 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 17.RIC/UODSCE/2015, 

datada de 15 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada da listagem dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, referente aos auxílios económicos para o ano letivo 

2015/2016, cujo encargo a assumir, no período de setembro a dezembro do corrente 

ano, é no montante de € 846,76 (oitocentos e quarenta e seis euros e setenta e seis 

cêntimos), sendo o encargo relativo ao fornecimento de “refeições” de € 578,16 

(quinhentos e setenta e oito euros e dezasseis cêntimos), e “material escolar” de € 

268,60 (duzentos e sessenta e oito euros e sessenta cêntimos), acompanhada da 

respetiva informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, referente à assunção dos 

inerentes encargos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida listagem e 

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, com referência aos escalões ali 

indicados. =========================================================== 

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 
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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 

12H45. =============================================================  

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


