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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOIS DE OUTUBRO DO ANO DE 

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

ATA N.º 20/15 

========== Aos dois dias do mês de outubro 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 

----- Dando cumprimento à solicitação feita pelo Vereador, CRISTIANO DIAS DE 
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ALMEIDA COSTA COELHO, nos termos exarados na ata da reunião ordinária realizada 

em dezoito de setembro, último, no período antes da ordem do dia, o Senhor Presidente 

entregou ao referido vereador uma informação escrita da fiscalização da obra com todos 

os esclarecimentos solicitados no âmbito do processo “Minimização de Riscos – Defesa 

da Floresta Contra Incêndios”, designadamente sobre a inexistência de qualquer 

subempreitada ao longo da execução dos trabalhos, além de ter facultado uma cópia do 

plano de trabalhos previsto no caderno de encargos. -----------------------------------------------

----- Ainda a propósito, o Senhor Presidente reiterou toda a disponibilidade para 

continuar a prestar aos senhores Vereadores todos os esclarecimentos e informações 

que entendam necessário. ===============================================  

----- EXPODEMO: O Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, congratulou-se com 

a adesão, envolvimento e entusiasmo com que o empreendedorismo local se mobilizou 

para o sucesso da EXPODEMO, que já atingiu um patamar que a todos deve regozijar, 

destacando em especial a visibilidade que a transmissão em direto pela “TVI” 

proporciona na promoção dos produtos endógenos e atividades que se fazem no 

Município de Moimenta da Beira, ultrapassando as fronteiras do nosso território e 

fazendo com que o evento seja já marcadamente de cariz regional. ----------------------------

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, congratulou-se 

com a realização do evento, e enalteceu o trabalho realizado pelos serviços e 

trabalhadores municipais para o sucesso da EXPODEMO, permitindo a promoção dos 

produtos e dinâmicas das empresas sediadas no concelho. --------------------------------------- 
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----- O Senhor Presidente da Câmara proferiu palavras de agradecimento e apreço por 

todos quantos se envolveram na organização deste evento, destacando o trabalho 

abnegado desenvolvido pelos serviços e trabalhadores do município, que tudo fizeram 

para que a EXPODEMO fosse um evento de qualidade, e que o Município de Moimenta 

da Beira está agradecido pela presença das empresas que estiveram representadas 

neste certame, destacando a notoriedade dos agentes económicos na visibilidade dos 

produtos endógenos, assim como dos convidados que muito honraram o Município com 

a sua presença. Mais referiu que, em próxima reunião do órgão executivo, prestará 

informação sobre as contas relativas ao certame. ============================= 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

060 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Comissão da Capela 

de Nossa Senhora da Ajuda em Sanfins”- Candidatura para beneficiação e 

restauração de instalações - Atribuição de subsídio ========================= 

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro para as obras supra referenciadas, 

solicitando uma comparticipação financeira da Câmara Municipal. ------------------------------ 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, que 

emite o parecer anexo a esta candidatura, e vem acompanhado da informação de 

cabimento, que procede à cativação do montante de € 1.000,00 (mil euros), na respetiva 
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rubrica orçamental. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida instituição um 

apoio financeiro global no montante de € 2. 000,00 (dois mil euros), para os fins 

propostos, autorizando o pagamento do valor de € 1.000,00 (mil euros) por conta do 

orçamento do corrente ano, devendo o valor remanescente de € 1.000,00 (mil euros) ser 

inscrito no orçamento do próximo ano. ====================================== 

061 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Paçô” - Candidatura para beneficiação e restauração de 

instalações - Atribuição de subsídio ===================================== 

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro para as obras supra referenciadas, 

solicitando uma comparticipação financeira da Câmara Municipal. ------------------------------ 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, que 

emite o parecer anexo a esta candidatura, e vem acompanhado da informação de 

cabimento, que procede à cativação do montante de € 1.000,00 (mil euros), na respetiva 

rubrica orçamental. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida instituição um 

apoio financeiro global no montante de € 2.000,00 (dois mil euros), para os fins 
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propostos, autorizando o pagamento do valor de € 1.000,00 (mil euros) por conta do 

orçamento do corrente ano, devendo o valor remanescente de € 1.000,00 (mil euros) ser 

inscrito no orçamento do próximo ano. ====================================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

062 – 130/151/200 – JUNTA DE FREGUESIA DE CARIA – CEDÊNCIA DA ESCOLA 

EB1 DE CARIA ======================================================= 

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

com o n.º 18, datado de 20 de junho, último, solicitando a cedência das instalações da 

Escola Primária de Caria, que se encontra encerrada fruto da reorganização escolar, 

com o objetivo de a utilizar como sede da junta de freguesia, dado que as instalações 

que atualmente possui, além de estarem situadas longe da povoação, são relativamente 

pequenas e mal concebidas em termos de divisões. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a outorga de um 

protocolo de cedência das instalações da Escola Primária de Caria com a referida 

autarquia, pelo período de quatro anos, renovável anualmente a partir deste período, a 

título gracioso, devendo ficar a cargo da referida autarquia os encargos inerentes à 

respetiva manutenção e utilização. ======================================== 

  02.02.04. TESOURARIA 

063 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 1, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 303.338,26 (trezentos 
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e três mil, trezentos e trinta e oito euros e vinte e seis cêntimos), assim discriminado: ----- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. € 199.465,17 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. € 103.873,09 

   TOTAL: ………………………..€ 303.338,26 

02.02.05. SERVIÇOS DE GESTÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

064 – 310/387/014 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS, 

BALASTROS ELETRÓNICOS MULTINÍVEL E SISTEMAS DE CONTROLO PONTO A 

PONTO – Ratificação de Despacho =================================== 

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

de 10 de julho, último, exarada a folhas 214 a 216, ponto 173, do livro de atas 150, 

presente à reunião um Despacho do Senhor Presidente, acompanhado do Relatório 

Final referente ao procedimento supra identificado, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ---------- 

----- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 – Que a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária realizada em 10 de julho do corrente ano, 

deliberou proceder à abertura do procedimento acima referido, através de concurso público, nos termos 

do Código dos Contratos Públicos; ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 – Que, no Relatório Final do concurso em epígrafe, datado 21 de setembro do corrente ano, é 

proposta a adjudicação do Lote 1, ao concorrente Carlos Gil – Obras Públicas, Construção Civil e 

Montagens Elétricas, Lda, pela quantia de 66.193,00 (sessenta e seis mil, cento e noventa e três 

euros), do Lote 2, ao concorrente Electrojarm, Lda, pela quantia de 22.915,00 (vinte e dois mil, 

novecentos e quinze euros) e do Lote 3, ao concorrente Electrojarm, Lda, pela quantia de 17.139,66 
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(dezassete mil, cento e trinta e nove euros e sessenta e seis cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa 

legal em vigor; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3 – Que é urgente a celebração do contrato, de forma a cumprir os prazos subjacentes à 

candidatura denominada ILUPUBDOURO, aprovada pelo POVT; --------------------------------------------- 

----- 4 – Considerando que não é possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal; -------------- 

----- Determino: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 – A aprovação Relatório Final do referido concurso; -------------------------------------------------- 

----- 2 – Que seja adjudicado o Lote 1 ao concorrente Carlos Gil – Obras Públicas, Construção Civil e 

Montagens Elétricas, Lda, pela quantia de 66.193,00 (sessenta e seis mil, cento e noventa e três 

euros), o Lote 2 ao concorrente Electrojarm, Lda, pela quantia de 22.915,00 (vinte e dois mil, 

novecentos e quinze euros) e o Lote 3 ao concorrente Electrojarm, Lda, pela quantia de 17.139,66 

(dezassete mil, cento e trinta e nove euros e sessenta e seis cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa 

legal em vigor; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3) Que, considerando o disposto no artigo 98º., do Decreto –Lei 18/2008, de 29 de janeiro,  

aprovo as minutas dos contratos, devendo-se proceder ao seu envio aos respetivos adjudicatários; ---- 

----- 4 - Tendo em conta o disposto no artigo 81º, do diploma atrás referido, se proceda à notificação 

dos adjudicatários para a apresentação dos documentos de habilitação; ----------------------------------- 

----- 5 - Que, tendo em conta o disposto no nº. 1, do artigo 77.º, atrás referido, se proceda à 

notificação de todos os restantes concorrentes; -------------------------------------------------------------- 

----- 6 - Que este despacho seja ratificado na primeira reunião de Câmara a realizar após a sua 

emissão, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 

35º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ================================= 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 
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02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

065 - 310/302/181 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Auto de medição – Aprovação - Ratificação de Despacho ============== 

===== Presente à reunião o Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 29 

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

-----“1 - Considerando o disposto da alínea a), do n.º 1, do art.º 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, que estabelece que a Câmara Municipal tem competência, sem limite, para autorizar despesa;  

----- 2 - Considerando que o projeto acima referido é comparticipado no âmbito do Programa 

Operacional Regional do Norte – ON.2, e que de acordo com as regras definidas na metodologia de 

encerramento do ON.2, foi estabelecido como data limite para aceitação de pedidos de pagamento do 

tipo reembolso o dia 30 de setembro do corrente ano; ------------------------------------------------------ 

----- 3 - Considerando que não é possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal; --------------- 

----- 4 - Aprovo o auto de medição n.º 11, no montante de € 579.364,78 (quinhentos e setenta e nove 

mil, trezentos e sessenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos), da obra em epígrafe; ---------------  

----- 5 - Que este despacho seja ratificado na primeira reunião de Câmara a realizar após a sua 

emissão, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 

35º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ================================= 
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066 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TROÇO 2, 

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

Auto de medição – Aprovação - Ratificação de despacho ===================== 

===== Presente à reunião o Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 29 

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

----- “1 - Considerando o disposto da alínea a), do n.º 1, do art.º 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, que estabelece que a Câmara Municipal tem competência, sem limite, para autorizar despesa;  

----- 2 - Considerando que o projeto acima referido é comparticipado no âmbito do Programa 

Operacional Regional do Norte – ON.2, e que de acordo com as regras definidas na metodologia de 

encerramento do ON.2, foi estabelecido como data limite para aceitação de pedidos de pagamento do 

tipo reembolso o dia 30 de setembro do corrente ano; ------------------------------------------------------ 

----- 3 - Considerando que não é possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal; --------------- 

----- 4 - Aprovo o auto de medição n.º 10, no montante de € 450.396,13 (quatrocentos e cinquenta 

mil, trezentos e noventa e seis euros e treze cêntimos), da obra em epígrafe; ----------------------------- 

----- 5 - Que este despacho seja ratificado na primeira reunião de Câmara a realizar após a sua 

emissão, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 

35º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ================================= 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

067 - 310/302/424 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE 
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INDUSTRIAL - 2.ª FASE - Auto de receção definitiva ========================= 

========== Oriunda do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação, com a referência JP043/DOM/2015, datada de 28 de 

setembro, último, que acompanha o auto de receção definitiva da empreitada em 

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

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Tendo sido já levada a efeito a Receção Provisória, elaborado o Mapa de Conta Final e decorrido o 

prazo legal de garantia, apresenta-se o Auto de Receção Definitiva da Empreitada.”----------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à receção definitiva da 

empreitada em epígrafe, nos termos da informação técnica, bem como proceder ao 

cancelamento das cauções prestadas. ====================================== 

068 - 310/302/427 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE 

TELECOMUNICAÇÕES DO PARQUE INDUSTRIAL - 2.ª FASE - REDE DE 

TUBAGENS - Auto de receção definitiva ================================== 

========== Oriunda do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação, com a referência JP042/DPOUA/2015, datada de 28 

de setembro, último, que acompanha o auto de receção definitiva da empreitada em 

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

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Tendo sido já levada a efeito a Receção Provisória, elaborado o Mapa de Conta Final e decorrido o 

prazo legal de garantia, apresenta-se o Auto de Receção Definitiva da Empreitada.”------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à receção definitiva 
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da empreitada em epígrafe, nos termos da informação técnica, bem como proceder ao 

cancelamento das cauções prestadas. ====================================== 

069 - 310/302/437 - REPARAÇÃO / RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO NO 

ARCOZELO DO CABO – Conta final ====================================== 

========== Oriunda do Técnico Superior, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

presente à reunião a informação, com a referência JP041/DPOUA/2015, datada de 15 

de setembro, último, que acompanha o mapa de conta final da empreitada mencionada 

em epígrafe, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Em cumprimento dos Artigos n.º (s) 399, 400 e 401, do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 20 de 

janeiro, anexa-se o respetivo Mapa de Conta Final para os devidos efeitos legais”. --------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final nos 

termos da informação técnica. ============================================ 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

070 - 610/601/001 - MINIMIZAÇÃO DE RISCOS - DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS - Auto de Medição de Trabalhos n.º 3 - Aprovação ================ 

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

11 de agosto de 2014, exarada a folhas 249, ponto 197, do livro de atas 148, em que foi 

deliberado adjudicar a empreitada referida em epígrafe à empresa FLOPONOR – 

FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE, S.A., presente à reunião, para 

aprovação, o Auto de Medição de Trabalhos n.º 03, datado de 16 de setembro, último, 
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no montante total de 24.024,02 (vinte e quatro mil, vinte e quatro euros e dois cêntimos), 

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

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

medição de trabalhos. ================================================== 

“OBRAS PARTICULARES” 

071 - 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, “PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS”, 

“PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, “REAPROVAÇÃO DE PROJETO 

DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES”, que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 25 de outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de 

Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ----------------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUTETURA DEFERIDOS: =============================== 

----- ALEXANDRE JOSÉ DE JESUS MATOS, para construção de uma habitação 

unifamiliar (alteração em obra), que pretende levar a efeito no lugar denominado de 

Cerca, na localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o 

Proc.º 34/13; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- LOPESTONE EXTRAÇÃO DE GRANITOS, LDA, para construção de uma unidade 
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de armazenamento, que pretende levar a efeito na localidade de Peravelha, União de 

Freguesias de Peravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º 11.15; ----- 

----- JOSÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Outeiro Alto, na localidade de Soutosa, 

União de Freguesias de Peva e Segões, a que se refere o Proc.º 22.15. ---------------------- 

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

----- FÁTIMA PEREIRA FONSECA, para legalização e ampliação de uma habitação, sita 

no lugar denominado Moinho, na localidade de Ariz, União de Freguesias de Peravelha, 

Aldeia de Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º 54.14; ---------------------------------------- 

----- TÂNIA CATARINA VICENTE VEIGA AZEVEDO, para construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na localidade de Alto de Fornos, Freguesia de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 35.15. -------------------------------------------------- 

REAPROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES: ======== 

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

moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Travessa, 

Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º 43.11. ---------------------------------------------- 

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

072 – 360/338/13.15 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de especialidades – 

Reconstrução 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 RUI 
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AUGUSTO PEREIRA CARDOSO, os elementos considerados em falta no projeto de 

especialidades para reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita no Largo do Arco, 

Freguesia de Cabaços, 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 244-

SV/DPOUA/15, de 16 de setembro, último, 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 respetiva alvará de licença de construção. =============== 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 

073 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Pedidos 

de isenção de pagamento de passes escolares ============================= 

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

Informação n.º 3/MCRM/2015, datada de 28 de setembro, último, que nesta ata se 
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considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, referente ao 

pedido de isenção de passes. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

pedidos de isenção de passes escolares continuem a ser decididos pelo órgão 

executivo. =========================================================== 

074 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Pedidos 

de isenção de pagamento de passes escolares ============================= 

========== Presentes à reunião cinco pedidos de isenção de pagamento de passes 

escolares de quatro alunos a frequentarem o Agrupamento de Escolas de Moimenta da 

Beira, no corrente ano letivo. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetidos os referidos pedidos à apreciação da UNIDADE ORGANICA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E EDUCAÇÃO, foram elaboradas as 

Informações n.ºs 11, 12, 13, 14 e 15.AM/UODSCE/2015, datadas de 28 de setembro, 

último, que nesta ata se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte 

integrante, onde, pelas razões ali descritas, se entende que os alunos em causa devem 

ser isentos do pagamento dos respetivos passes escolares, com efeitos a partir do mês 

de setembro, inclusive. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Estes pedidos de isenção de passes escolares, não representam por si só uma despesa, mas 

sim, uma diminuição de receita, pois aos alunos que obtiverem a referida isenção não serão cobradas 

as quantias, que de outra forma, entrariam nos cofres deste Município. ------------------------------------ 

----- Sabemos que o Município tem custos com este processo, no entanto, estes serão evidenciados 
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aquando do cabimento e compromisso dos protocolos estabelecidos com as empresas de transportes 

de alunos”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica acima referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar os referidos pedidos de isenção de pagamento do passe escolar, 

com efeitos a partir do mês de setembro, último, inclusive. ======================= 

075 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2015/2016 =========================================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 20.RIC/UODSCE/2015, 

datada de 29 de setembro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

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

acordo com o artigo 4º., do Decreto-Lei nº. 55/2009, de 02 de março, 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 € 628,85 (seiscentos e vinte e 

oito euros e oitenta e cinco cêntimos), sendo o encargo relativo ao fornecimento de 

“refeições” de € 281,05 (duzentos e oitenta e um euros e cinco cêntimos), e “material 

escolar” de € 347,80 (duzentos e quatro euros e vinte 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, nos termos da informação supra 
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mencionada. ========================================================= 

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

========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente ata, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

Câmara e Vereadores, e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo 

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

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

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