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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM ONZE DE NOVEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZASSEIS =============================================== 

ATA N.º 24/16 

========== Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezasseis, 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 13 de 

setembro, último, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, 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 

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 de 2015, 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. ----------------------- 

ABERTURA DA REUNIÃO ============================================== 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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------ 1. GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 

ALTA E EM BAIXA - O Senhor Presidente informou da realização de uma reunião da 

CIMDOURO com o Senhor Secretário de Estado do Ambiente, onde foi feito um ponto 

da situação relativamente ao processo da gestão da água em baixa. Afirmou que foi 

informado o Senhor Secretário de Estado do Ambiente de que a estratégia da 

CIMDOURO se mantém inalterada no sentido da criação de duas entidades 

multimunicipais, uma a norte do Douro e a outra a sul, tendo o dito governante 

transmitido a ideia que podem os municípios escolher o modelo que melhor defenda os 

seus interesses, que inclui a criação das referidas entidades multimunicipais. 

Finalmente, o Senhor Presidente disse que na reunião também tinha sido abordada a 

possibilidade de ligação destas entidades à gestão da água em alta, mas que este 

assunto ainda está em análise. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, afirmou que este 

caminho tem sido longo e acidentado, com avanços e recuos, mas que continua a 

depositar confiança no Senhor Presidente para tomar as decisões que melhor defendem 

os superiores interesses do Município de Moimenta da Beira, agradando-lhe a ideia que 

esta matéria seja tratada em conjunto pelos municípios e não de forma isolada ou 

individual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COELHO, afirmou que concorda com 

a estratégia que tem vindo a ser assumida pela Câmara Municipal nesta matéria, 

embora continue a ter preocupação com a gestão da rede em baixa, razão pela qual 
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entende que a Câmara deve encontrar soluções para melhorar os níveis de eficiência do 

sistema.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Disse, por fim, que quer deixar uma nota final de descontentamento pelo facto dos 

municípios poderem vir a estar impedidos de apresentar candidaturas individualmente, 

por não concordar com esta posição. ======================================= 

----- 2. ENCERRAMENTO DO “PROGRAMA ON 2” - O Senhor Presidente informou da 

realização de uma reunião do Conselho Regional do Norte, em Boticas, onde se 

discutiram alguns assuntos, destacando o encerramento do “Programa ON 2”, tendo-se 

atingido o objetivo de consumir os fundos disponíveis, informando que o Município de 

Moimenta da Beira tem, no âmbito deste programa, todos os seus projetos concluídos e 

encerrados. Mais informou que foi feita uma abordagem ao “Programa Norte 2020”, 

onde, para além de não ter atrasos comparativamente aos quadros comunitários 

anteriores, se regista que a esmagadora maioria das candidaturas aprovadas estarem 

situadas no litoral e no grande Porto, razão que justifica uma mudança nos critérios, 

designadamente a territorialização dos fundos, de forma a permitir que as empresas do 

interior possam ter igualdade de oportunidades e condições de desenvolvimento. ===== 

------ 3. SETOR DA AGRICULTURA - O Senhor Presidente informou que reuniu com as 

organizações de fruticultores de Moimenta da Beira e de Armamar, para elaboração de 

um documento a submeter ao Ministério da Agricultura, que identifique os prejuízos 

provocados pela quebra de produção, calculada na ordem dos 40%, cujas causas se 

relacionam em grande medida com a calamidade provocada pela persistência das 
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chuvas em época de floração, situação para a qual os atuais seguros de colheitas não 

têm cobertura. ======================================================== 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

121 – 210/207/000 – Dr.ª ONDINA FREIXO – Apoio à edição do livro “Palavras e 

pensamentos soltos ou outras formas de navegar” – Aquisição de exemplares === 

========== Oriundo do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma informação, 

datada de 7 do corrente mês, dando conta que a autora supra referenciada apresentou 

um pedido de apoio à edição do seu livro, através da aquisição de cinquenta 

exemplares, com um custo total de € 650,00 (seiscentos e cinquenta euros). ---------------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 650,00 (seiscentos e 

cinquenta euros), na respetiva rubrica orçamental, assim como informa da existência de 

fundos disponíveis para assunção do compromisso da despesa, nos termos legais. ------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no 

valor de € 650,00 (seiscentos e cinquenta euros), traduzido na aquisição de cinquenta 

exemplares do referido livro. ============================================= 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 
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122 – 130/148/001 - 310/308/000 – CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO – Aditamento – Aprovação do 

protocolo a celebrar com a EDP com as atualizações introduzidas ============= 

========== Presente à reunião um aditamento ao Contrato de Concessão de 

Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão nos Municípios, que nesta ata se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde, pela razões 

ali descritas, se procede à atualização do “Anexo I”, doravante designado de “Anexo A”, 

onde são adotados níveis de iluminação, tipos de iluminárias, lâmpadas, apoios e 

braços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O processo vem acompanhado do Protocolo a celebrar entre o Município de 

Moimenta da Beira e a EDP-Distribuição – Energia SA, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a concretizar as referidas 

atualizações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido aditamento 

ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa, devendo este 

assunto ser submetido à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos legais. ==== 

02.02.04. TESOURARIA 

123 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 10, que acusava 

um saldo no total das disponibilidades no montante de €  202.443,80 (duzentos e dois 

mil, quatrocentos e quarenta e três euros e oitenta cêntimos), assim discriminado: --------- 
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                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  101.645,56 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €  100.798,24 

                                                          TOTAL: ………….….€  202.443,80 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

124 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL 

DE MOIMENTA DA BEIRA - Auto de receção definitiva - Libertação de cauções === 

========== Oriunda do Técnico Superior, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, 

presente à reunião a informação com o n.º 75-ES/DPOUA/2016, datada de 26 de 

outubro, último, que traz anexo o auto de receção definitiva da empreitada mencionada 

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

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

----- “Pela presente informa-se V.ª Exa. Que se procedeu à vistoria, para efeitos de receção definitiva 

da obra, no passado dia 24 de outubro de 2016, da qual resultou o consequente auto que se anexa à 

presente.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a receção definitiva da 

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

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

 “ESTUDOS E PROJETOS” 
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125 – 380/382/000 – TOPONÍMIA – ATRIBUIÇÃO DE DENOMINAÇÕES 

TOPONÍMICAS NA FREGUESIA DE ALVITE ================================ 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Alvite, presente à reunião o ofício 

datado de 11 de outubro, último, registado nos serviços em 08 do corrente mês, sob o 

nº. 7574, que nesta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, a solicitar que seja aprovada a atribuição de denominações toponímicas 

naquela freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, acolher a sugestão da Junta de 

Freguesia de Alvite e aprovar todos os nomes propostos, devendo a DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO OBRAS URBANISMO E AMBIENTE implementar os procedimentos 

que conduzam ao respetivo registo de identificação, nos termos do regulamento de 

toponímia em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, por unanimidade, que a Câmara proceda diretamente à 

aquisição das placas toponímicas necessárias, à semelhança do que vem acontecendo 

com outras Juntas de Freguesia, que deverão ser entregues para posterior colocação. = 

“OBRAS PARTICULARES” 

126 - 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 
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“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 ARQUITETURA DEFERIDO: ================================= 

----- JOSÉ FERNANDO DA SILVA CARVALHO, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Beira de Paradinha, lote n.º 

2, do loteamento a que se refere o alvará n.º 5/81, freguesia de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º 76.16; ------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- PAULO ALEXANDRE ANDRADE DOS SANTOS, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Chãozinho, na 

localidade de Beira Valente, freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º 24.16; ----------- 

----- GILBERTO ANDRÉ DA SILVA GOMES, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Ribeira ou Penedo Gordo, 

freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º 51.16; ------------------------------------------------- 

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

127 – 360/347/5.05 – OBRAS PARTICULARES – Operação de loteamento – 

Reaprovação ======================================================== 

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

18 de maio de 2015, exarada a folhas 160, ponto 126, do livro de atas 150, em que foi 
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deliberado aprovar a minuta de contrato-promessa de alienação de lotes, a celebrar 

entre a empresa LACTICÍNIOS DO PAIVA, S.A., e a Câmara Municipal de Moimenta da 

Beira, onde, no essencial, se verifica que a referida empresa cede a esta Câmara 16 

(dezasseis) lotes livres de ónus ou encargos, como contrapartida da execução das obras 

de infraestruturas do loteamento, presente à reunião um pedido de reaprovação da 

operação de loteamento e obras de urbanização, que a dita empresa pretende levar a 

efeito no lugar denominado Fragas da Forca, nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------ 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 277-

SV/DPOUA/16, datada de 31 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar a operação de 

loteamento e emitir o respetivo alvará. ------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, no cumprimento do estabelecido 

nas clausulas QUINTA e SEXTA, do referido contrato-promessa de alienação de lotes 

acima identificado, dispensar a empresa LACTICÍNIOS DO PAIVA, S.A., da prestação 

de caução, bem como repartir as taxas entre as duas intervenientes. =============== 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Ação Social” 

128 – 370/356/000 – HABITAÇÃO SOCIAL – Bairro Pré-Fabricado de Nagosa - 
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Pedido de habitação social ============================================= 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a informação n.º 17.AM/UODSCE/2016, 

datada de 07 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, informa que, 

estando desocupada a habitação social n.º 2, do Bairro Social de Nagosa, em 

consequência do falecimento do locatário, a mesma poderá ser atribuída ao Senhor 

BENJAMIM LINO DOS SANTOS RÔLO, na sequência do seu requerimento, datado de 

05 de outubro de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao arrendamento da 

habitação social n.º 2, do Bairro Social de Nagosa, ao Senhor BENJAMIM LINO DOS 

SANTOS RÔLO, nos termos legais e regulamentares. ========================== 

                                                             “Educação” 

129 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2016/2017 =========================================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 17.RIC/UODSCE/2016, 

datada de 07 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, dando conta de duas situações distintas, sendo uma 

relacionada com a atribuição de auxílios económicos e a outra referente ao 

reposicionamento no escalão “A”, para o ano letivo 2016/2017, ambas com efeitos a 
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partir do dia 14 do corrente mês. --------------------------------------------------------------------------

----- Mais informa que, no primeiro caso, os encargos a assumir são no montante de € 

95,63 (noventa e cinco euros e sessenta e três cêntimos), para a componente “refeição” 

e de € 22,90 (vinte e dois euros e noventa cêntimos) para “livros e material escolar”, 

sendo os encargos relativos ao segundo caso no montante de € 95,63 (noventa e cinco 

euros e sessenta e três cêntimos), apenas para a componente “refeição”, uma vez que o 

encargo de “material escolar” já havia sido assumido em reunião do órgão executivo, 

realizada em 05 de setembro, último. -------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da respetiva informação da SECÇÃO DE 

CONTABILIDADE, referente à assunção dos encargos atrás mencionados. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

----- 1) No primeiro caso assinalado na informação técnica, atribuir ao aluno em causa o 

escalão “B” de auxílios económicos; --------------------------------------------------------------------- 

----- 2) No segundo caso assinalado na informação técnica, deferir o pedido de 

reposicionamento de escalão “A”. ========================================= 

“Cultura” 

130 - 710/999/000 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – Academia de Música – 

Aprovação de minuta ================================================= 

========== Presente à reunião a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre 

esta Câmara Municipal e o Instituto de Formação e Educação Cooperativa (IFEC), que 

nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, no 
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âmbito da cooperação educativa/formativa estabelecida para uma academia de música. 

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

colaboração, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respetiva assinatura. ===== 

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 

11H40. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


