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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE DEZEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS ======================================== 

ATA N.º 27/16 

========== Aos vinte e três dias do mês de dezembro 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 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. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b), do artº. 39º., da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR a falta 

do Vereador, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ausente por razões pessoais. ====== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DIA 

----- 1. ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2017 – O Senhor Vereador, CRISTIANO 

DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, alertou para o facto do orçamento de estado de 

2017 prever a cobrança de impostos especiais de consumo, situação que poderá afetar 

a produção de cidra. =================================================== 

----- 2. ACESSOS ÀS ESTRADAS NACIONAIS E REGIONAIS - O Senhor Vereador, 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, questionou sobre o surgimento de 

queixas e reclamações a propósito do pagamento de taxas no âmbito dos acessos às 

estradas nacionais e regionais. Sobre o assunto, o Senhor Presidente informou que tem 

vindo a acompanhar este assunto juntamente com as Juntas de Freguesia e que não 

tem conhecimento de que, no Município de Moimenta da Beira, tenham sido 

apresentadas notificações a empresas e ou a particulares, para pagamento de taxas no 

âmbito da legalização dos referidos acessos. Mais informou ter a informação de que a 

interpretação da lei não aponta para haver necessidade de pagamentos dos acessos já 

existentes. =========================================================== 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
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02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

154 – 130/148/005 – CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – Relatório Final – Adjudicação – Prestação de Caução  

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

Eficiência Energética nº. 397-RC/SGPEE/2016, datada de 22 do corrente mês, que 

nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, no 

âmbito do procedimento acima identificado. ------------------------------------------------------------ 

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

----- 1. Aprovar o relatório final do Júri, com os fundamentos constantes na aludida 

informação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2. Adjudicar a aquisição de energia elétrica para as instalações do Município de 

Moimenta da Beira à empresa PH Energia, Lda., pelo valor total de € 693.723,38 

(seiscentos e noventa e três mil, setecentos e vinte e três euros e trinta e oito cêntimos), 

a inscrever no orçamento do ano de 2017; ------------------------------------------------------------- 

----- 3. Notificar o adjudicatário para a apresentação dos documentos de habilitação e 

prestação de caução, nos termos previstos no Programa de Concurso e no Relatório 

Final. =============================================================== 

02.02.04. TESOURARIA 

155 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 22, que acusava 

um saldo no total das disponibilidades no montante de € 742.214,65 (setecentos e 



 Fl.216 
____________ 

 

____________ 

2016.12.23 
 

L iv º .  153  
                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 

                                                                   

 

quarenta e dois mil, duzentos e catorze euros e sessenta e cinco cêntimos), assim 

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

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  642.665,46 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €    99.549,19 

                                                          TOTAL: ………….….€  742.214,65 

02.02.05. SERVIÇOS DE GESTÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

156 – 310/387/014 – POVT – PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO 

VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO – Plano Nacional de Ação para a Eficiência 

Energética – Aditamento ao contrato de partilha de poupanças líquidas ========= 

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

23 de março do ano de 2015, exarada a folhas 96 e 97, ponto 085, do livro de atas 150, 

em que foi deliberado aprovar a minuta de contrato de partilha de poupanças líquidas, 

presente à reunião um “e-mail” remetido pelo Fundo de Eficiência Energética, datado de 

15 do corrente mês, anexando um aditamento ao referido contrato, que nesta ata se 

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

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

ao contrato de partilha de poupanças líquidas, autorizando o Senhor Presidente a 

proceder à respetiva assinatura. ========================================== 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS PARTICULARES” 
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157 - 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”, “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 Vice-Presidente, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA 

e pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ===================================== 

----- EDUARDO DE JESUS LEITÃO VIEIRA, para ocupação da via pública, em 5m2, com 

andaimes, na Rua do Noval, freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º 89.16; ------- 

----- RUI ANTÓNIO SOEIRO, para ocupação da via pública, em 20m2, com andaimes, na 

Rua do Farol, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 90.16. ------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO: ================================= 

----- CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO DO VALE TAVORA E DOURO SUL, para 

reconstrução de um edifício destinado a instalação de agência bancária, sito na Praceta 

Fernão Mergulhão, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 34.16. ----- 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============================ 
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----- JAIME RICARDO TEIXEIRA GOUVEIA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Vilar – Alto da Portela, 

freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º 66.16; ------------------------------------------------- 

----- 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. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

158 – 360/344/319.98 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de certidão 

de alteração de propriedade horizontal da Fração J ========================= 

========== Oriundo da Firma INOBUR IRMÃOS ASSOCIADOS, S.A., presente à 

reunião um pedido de alteração da certidão da constituição de propriedade horizontal, 

relativamente à fração j do edifício localizado na Av. dos Bombeiros Voluntários, n.º 34, 

nesta Vila de Moimenta. -------------------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 46-

OS/DPUA/2016, datada de 21 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, 

emite parecer favorável á pretensão. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

159 – 360/347/5.16 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de certidão de 

destaque de parcela ================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ LUIS ANDRADE FERREIRA NINA, presente à 

reunião um pedido de emissão de certidão de destaque de parcela, sita no lugar dos 

“Abrunhais”, Freguesia de Leomil. ------------------------------------------------------------------------ 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 315-

SV/DPOUA/16, de 13 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas no disposto no n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, pelo que poderá ser emitida a 

respetiva certidão em conformidade. ======================================= 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

                                                             “Educação” 

160 – 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 23.AM/UODSCE/2016, 
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datada de 15 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, referente à atribuição de auxílios económicos a uma 

aluna no escalão “A”, para o ano letivo 2016/2017, com efeitos a partir do dia 3 de 

janeiro de 2017, cujo encargo a assumir referente ao fornecimento de “refeições” é de € 

157,68 (cento e cinquenta e sete euros e sessenta e oito cêntimos). --------------------------- 

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

CONTABILIDADE, referente à assunção dos inerentes encargos. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do escalão 

“A” de auxílios económicos à aluna referenciada nos termos da informação técnica 

acima mencionada. ==================================================== 

“Educação” 

161 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Protocolo 

de compensação financeira do serviço de transporte público ================= 

========== Presente à reunião a minuta do protocolo de compensação financeira do 

serviço de transporte público, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, a celebrar com a Empresa TRANSDEV INTERIOR, S.A., 

relativa à assunção pela Câmara Municipal do encargo diário de € 2.090,00 (dois mil e 

noventa euros), à qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, em contrapartida da dita 

empresa se comprometer a manter os percursos e os horários das carreiras para 

compatibilização dos horários escolares, assim como uma redução de 50% no custo das 

viagens dos utentes com idade igual ou superior a 65 anos, residentes no Município de 
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Moimenta da Beira e portadores de cartão de identificação a emitir pelo Município. -------- 

----- A referida minuta vem acompanhada da respetiva informação orçamental, com o 

número de compromisso 2016/2184, que procede à cativação dos encargos que lhe 

estão inerentes para o ano de 2016, com indicação das respetivas rubricas orçamentais 

incluídas no plano de atividades municipais. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta do 

protocolo de compensação do serviço de transporte público, 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 

10H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


