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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TREZE DE NOVEMBRO DO ANO 

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

ATA N.º 23/15 

========== Aos treze dias do mês de novembro 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 

FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, SUSANA ISABEL 

MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, CARLOS ANTÓNIO DA 

SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA 

COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de Vice-Presidente da Câmara, que substitui 

o Senhor Presidente, nos termos do despacho, datado de 21 de outubro de 2013, 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 Vice-Presidente foi 

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

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

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

falta do Senhor Presidente, ausente por se encontrar de férias. =================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. I FESTIVAL SERRANIAS - O Senhor Vice-Presidente aludiu ao evento que se 

realizou no último fim de semana, na localidade de Soutosa, com muito público que 

apreciou os sabores e tradições num contexto de ambiência aquiliana, cuja estreia deu 

sinais muito positivos para que o certame possa continuar a ser uma realidade no futuro.  

----- 2. GALA DA A.F. VISEU - O Senhor Vice-Presidente recordou que na passada 

segunda-feira, dia 9 de novembro, cerca de meio milhar de pessoas assistiram no 

pavilhão municipal de Moimenta da Beira à cerimónia que assinalou o 89º aniversário da 

Associação de Futebol de Viseu (AF Viseu), evento que distinguiu clubes e atletas 

campeões, árbitros e dirigentes distritais de futebol e futsal da época desportiva 

2014/2015. Afirmou que, entre mais de 20 clubes do distrito de Viseu, que venceram 

campeonatos e taças, dois do concelho de Moimenta da Beira – Sever em futsal e Gente 

da Nave-Alvite, em futebol - subiram ao palco para receber os respetivos troféus e que o 

CDR foi referenciado pela proeza de ter conquistado este ano a Supertaça de futebol da 

época 2013/2014. Mais referiu que a gala homenageou ainda dois moimentenses 

ilustres, ambos a título póstumo, Amadeu Batista Ferro, pelo trabalho admirável 

enquanto dirigente desportivo e João Manuel, como jogador de futebol. Finalmente deu 

enfâse ao facto do evento contar a presença do Vice-Presidente da Federação 
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Portuguesa de Futebol e do Presidente da A.F. de Viseu. ----------------------------------------- 

----- 3. CENTRO DE MARCHA E CORRIDA - O Senhor Vice-Presidente convidou todos 

os Vereadores a estarem presentes na inauguração do Centro de Marcha e Corrida 

“Terras do Demo”, no dia 22 do corrente mês, pelas 09H30, dirigido a todos os 

caminhantes e corredores, com apoio e acompanhamento especializado, de acordo com 

as características de cada grupo de praticantes. ------------------------------------------------------ 

----- Por sua vez, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

felicitou o sucesso dos dois eventos supra identificados, referindo-se à necessidade de 

continuação do “Festival Serranias” no próximo ano, enquanto promotor dos sabores e 

tradições do Município de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------- 

----- Ainda no uso da palavra, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA 

COELHO, num gesto que foi acompanhado por todos os membros do órgão executivo, 

manifestou um voto de pesar pelo falecimento do Senhor FAUSTO DE JESUS 

ALEXANDRE, ex-presidente da antiga Junta de Freguesia de Peva. --------------------------- 

------ Finalmente, o referido Vereador, relativamente ao recente cenário político nacional, 

ditou para a ata a seguinte declaração: ------------------------------------------------------------------ 

----- “Venho, por este meio, manifestar ao executivo municipal, na presença do Sr. Vice-Presidente da 

Câmara Municipal (e Presidente em exercício), a minha preocupação com o impacto financeiro de 

algumas das medidas presentes nos acordos que o Partido Socialista assinou para formação de 

governo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- É sabido por todos que o executivo municipal tem enfrentado graves problemas financeiros e que, 
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em razão de um futuro com finanças equilibradas, todos temos procurado soluções (ainda que 

diferentes) para que o rumo possa ser o do fim das restrições. ---------------------------------------------- 

----- Com o anúncio, recentemente feito, de acordos que visam uma solução governativa, torna-se 

fundamental perceber se o executivo municipal concorda com essas ideias e se será possível leva-las a 

cabo sem que as mesmas ponham em causa os caminhos já percorridos por este executivo. ------------- 

----- Para finalizar importa ainda perceber quais os impactos que poderão vir a ocorrer na receita e na 

despesa da autarquia, e se esta realidade tem merecido a atenção da atual gestão municipal? Foi já 

realizada alguma estimativa que nos possa dar noção das diferenças relativamente ao previsto para o 

ano de 2016?” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta, o Senhor Vice-Presidente afirmou desconhecer a decisão que o 

Senhor Presidente da República virá a tomar sobre este assunto, pelo que não se 

afigura adequado fazer neste momento qualquer leitura sobre o eventual impacto das 

medidas no contexto municipal, referindo igualmente que este assunto poderá ser 

discutido mais à frente com a presença do Senhor Presidente da Câmara. =========== 

ORDEM DO DIA 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

112 – 130/151/200 – JUNTA DE FREGUESIA DE BALDOS – CEDÊNCIA DA ESCOLA 

PRIMÁRIA DE BALDOS À ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E 

DESPORTIVA “OS GATOS” ============================================ 

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

datado de 18 de outubro, último, no qual informa que a Junta de Freguesia e a 
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Assembleia de Freguesia de Baldos deliberaram manifestar a sua concordância quanto 

à cedência das instalações acima identificadas à ASSOCIAÇÃO CULTURAL, 

RECREATIVA E DESPORTIVA “OS GATOS”, mediante a elaboração de um protocolo 

de cedência, pelo período de dois anos, findo o qual deverá ser verificado o 

desenvolvimento das atividades propostas pela referida associação. --------------------------- 

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

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

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

título gracioso, nos termos regulamentares, devendo ficar a cargo da referida associação 

os encargos inerentes à respetiva manutenção e utilização. ====================== 

02.02.04. TESOURARIA 

113 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 12, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 1.033.015,00 (um 

milhão e trinta e três mil e quinze euros), assim discriminado: ------------------------------------ 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €    929.405,09 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €    103.609,91 

   TOTAL: ………………………..€ 1.033.015,00 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“ESTUDOS E PROJETOS” 
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114 - 610/600/000 – REFCAST – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA CASTANHA –

Adesão ao Protocolo BioVespa ========================================= 

========== Oriundo da REFCAST – Associação Portuguesa da Castanha, presente à 

reunião um email, datado de 27 de outubro, último, registado sob o nº 5979, a solicitar 

que esta Câmara Municipal informe, até ao dia 23 do corrente mês, sobre a possível 

adesão ao protocolo BioVespa, que nesta ata se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão ao referido 

protocolo, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua assinatura. =========== 

“OBRAS PARTICULARES” 

115 - 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, “PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO” e 

“PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” 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. ----------------------------------------------- 

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

----- ANTÓNIO DA SILVA MATIAS, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita 
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na Rua do Corgo, na localidade de Ariz, União de Freguesia de Pêravelha, Aldeia de 

Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º 72.15. ------------------------------------------------------ 

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

----- LUÍS ISMAEL LEITÃO, para alteração do projeto de construção de uma habitação 

unifamiliar que está a levar a efeito no lugar denominado Ónia, nesta Vila de Moimenta 

da Beira, a que se refere o Proc.º 60.10; ---------------------------------------------------------------- 

----- ALEXANDRE JOSÉ DE JESUS MATOS, para alteração em obra do projeto de 

construção de uma habitação unifamiliar que está a levar a efeito no lugar denominado 

Cerca, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º 34.13. ---------------------------------- 

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

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 

116 – 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 29-RIC/UODSCE/2015, 

datada de 10 do corrente mês, 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 
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novembro a dezembro do corrente ano, é no montante de € 36,59 (trinta e seis euros e 

cinquenta e nove cêntimos), sendo o encargo relativo ao fornecimento de “refeições” de 

€ 16,79 (dezasseis euros e setenta e nove cêntimos) e ao “material escolar” de € 19,80 

(dezanove euros e oitenta 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 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Vice-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 Vice-Presidente declarou encerrada a reunião, quando 

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

O VICE-PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


