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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM NOVE DE FEVEREIRO DO ANO DE 

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

ATA N.º 03/15 

========== Aos nove dias do mês de fevereiro 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 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 primeira reunião, realizada no dia 25 de outubro de 2013, 

exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de atas 147, 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. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do artigo 39.º, da Lei 
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n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR a 

falta do Vereador, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ausente por razões profissionais.  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. FESTAS CONCELHIAS DE S. JOÃO DE 2015: O Senhor Presidente informou o 

órgão executivo que, em 2015, será mantida a parceria com o Clube Desporto e Recreio 

de Moimenta da Beira na organização das festas concelhias de S. João, na sequência 

dos contactos realizados e também pelo reconhecimento do dinamismo e do bom 

trabalho realizado nos anos anteriores, bem assim como pela importância que poderá vir 

a ter para esta instituição de criação de melhores condições financeiras para a próxima 

época desportiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Vereador da coligação PPD-PSD/CDS-PP, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, afirmou ser muito positivo que a Câmara Municipal 

continue a confiar na capacidade do referido clube para realizar as festas concelhias, em 

particular num momento em que não é fácil encontrar parceiros para ajudar à realização 

deste tipo de eventos. ==================================================  

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

035 – 610/640/000 – CIMDOURO – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO - 

ESTRATÉGIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DA REGIÃO DO 
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DOURO (2014-2020) – Relatório Final ===================================== 

========== Oriundo da CIMDouro – Comunidade Intermunicipal do Douro, presente à 

reunião o Relatório Final subordinado à temática relacionada com a “Estratégia 

Integrada de Desenvolvimento Territorial da Região do Douro (2014-2020)”, e que 

apresenta o processo de construção estratégica de desenvolvimento integrado da 

Região do Douro 2020. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre este assunto, o senhor Presidente informou que este trabalho, realizado no 

âmbito da CIMdouro, ao longo de vários meses, em articulação com a estratégia 

nacional para esta região e com a participação e envolvimento dos demais atores do 

tecido empresarial, do turismo, do património e das escolas, pretende ser um forte 

contributo para tornar este território mais competitivo e atrativo, de forma a corresponder 

às expectativas da população, num momento em que se verifica uma mudança de 

paradigma dos municípios para suportar o desenvolvimento económico. --------------------- 

----- O Vereador da coligação PPD-PSD/CDS-PP, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA 

COSTA COELHO, sublinhou a importância dos fundos comunitários para a convergência 

europeia, em particular dos territórios e regiões mais desfavorecidas, criando 

oportunidades para melhorar a capacidade produtiva e dando dimensão empresarial ao 

concelho de Moimenta da Beira, de que são exemplos a aposta na agroindustria e na 

consagração do IC 26. ================================================== 

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

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
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02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

036 – 210/999/000 – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

DESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA ====================== 

========== Oriunda da Comissão de Análise do Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo Desportivo, presente à reunião a informação n.º 4DSPTSL, datada de 3 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, informou ser da opinião de que os 

apoios a conceder à Casa do Benfica do Concelho de Moimenta da Beira, ao Clube 

Desportivo de Leomil, ao Centro Social e Cultural de Sever e a Gente da Nave – 

Associação de Promoção Social, devem ser através da atribuição de subsídios, devendo 

o apoio a conceder à Escola Prática de Andebol de Moimenta da Beira ser atribuído sob 

a forma de um Acordo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo e o apoio a 

conceder ao Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da Beira ser materializado 

através de um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------- 

-------- DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-

PP, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, A PROPÓSITO DO PONTO 

ANTERIOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Relativamente aos subsídios que a digníssima Câmara Municipal, agenda para aprovação deste 

colégio, declaro que voto favoravelmente dado que é meritório o esforço que as associações do interior 

fazem para poder concretizar os sonhos de tantos e tantos jovens que através destas associações 

praticam desporto na forma de competição. É ainda de louvar, e motivo de relevo, a divulgação que 



 Fl.43 
____________ 

 

____________ 

2015.02.09 
 

L iv º .  150  
                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 

                                                                   

 

Moimenta da Beira consegue através da prática desportiva, ao mais alto nível, muitas vezes com 

participações dos nossos clubes em divisões nacionais. ------------------------------------------------------ 

----- Contudo já tenho manifestado a necessidade de se promoverem alterações ao regulamento que 

atualmente dá suporte à atribuição destes subsídios. -------------------------------------------------------- 

----- Recordo que o atual regulamento está elaborado por forma a atribuir pontos que se convertem em 

dinheiro, ora esses mesmos pontos correspondem a uma expectativa que, na realidade, é de difícil 

verificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Entendo portanto que de futuro, e em sede de revisão do respetivo regulamento, deve ponderar-

se a atribuição de subsídios sujeitos a fiscalização e acompanhamento ao longo da época. Parece-me 

ainda positivo considerar, para o futuro, a possibilidade de as verbas serem libertadas por tranches 

correspondentes a 3 momentos chave: 1 – Verba de início de época (correspondente a uma 

percentagem do valor monetário atribuído); 2 – Verba de acompanhamento da época (libertada sempre 

que se concretizam objetivos ou acontecimentos preconizados nos programas de candidatura); 3 – 

Verba de fecho de época e atribuição de prémios de mérito.” =========================== 

037 – 210/207/000 – CASA DO POVO DE LEOMIL – Apoio à edição do Livro 

“Cancioneiro de Leomil” – Aquisição de exemplares ======================== 

========== Oriundo da Casa do Povo de Leomil, presente à reunião um e-mail, datado 

de 3 do corrente mês, a solicitar apoio à publicação do livro referido em epígrafe, através 

da aquisição de exemplares, ao custo unitário de € 7,00 (sete euros). ------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo o interesse cultural e histórico da referida obra, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de € 700,00 

(setecentos euros), traduzido na aquisição de exemplares do referido livro. ========== 
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038 – 210/207/000 – ANTÓNIO BONDOSO – Apoio à edição do Livro “Em Agosto… 

à Luz do teu Rosto! – E outras Musas e Sereias Entre Viagens” – Aquisição de 

exemplares ========================================================= 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO BONDOSO, presente à reunião um e-mail, 

datado de 26 de agosto de 2014, a solicitar apoio à publicação do livro referido em 

epígrafe, através da aquisição de exemplares, ao custo unitário de € 12,00 (doze euros).  

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

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

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo o interesse cultural da referida obra, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de € 480,00 

(quatrocentos e oitenta euros), traduzido na aquisição de exemplares do referido livro. = 

039 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Igreja Evangélica de 

Leomil” – Candidatura para reabilitação do Templo dos Cultos – Atribuição de 

apoio financeiro ====================================================== 

========== 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 encargo na respetiva rubrica orçamental. ---------- 
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DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

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

apoio financeiro no montante de € 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta euros), 

para os fins propostos. ================================================= 

040 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Fábrica da Igreja de 

Cabaços” – Candidatura para reabilitação da Capela de Nossa Senhora da Nazaré 

– Atribuição de apoio financeiro ========================================= 

========== 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 encargo 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 no montante de € 1.625,00 (mil, seiscentos e vinte e cinco euros), para 

os fins propostos. ===================================================== 

041 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Associação de 

Desenvolvimento Local e Rural de Moimenta da Beira” – Candidatura para apoios 
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diversos – Atribuição de apoio financeiro ================================= 

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

candidatura para atribuição de apoio financeiro para diversas actividades, 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 encargo na respetiva rubrica orçamental. ---------- 

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

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

apoio financeiro no montante de € 2.000,00 (dois mil euros), para os fins propostos. === 

042 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Associação de Promoção Social Gente da Nave” – 

Candidatura para a época desportiva 2014/2015 – Atribuição de apoio financeiro = 

========== Oriunda da associação referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, nos termos do Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo Desportivo, solicitando uma comparticipação financeira da 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 11 de agosto de 2014, que emite 

parecer favorável no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar a 

associação em causa. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida associação 

um apoio financeiro no montante de € 17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros), 

correspondente à atribuição de 3.500 pontos. ================================ 

043 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Escola Prática de Andebol de Moimenta da Beira” 

– Candidatura para a época desportiva 2014/2015 – Atribuição de apoio financeiro  

========== Oriunda da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, nos termos do Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo Desportivo, solicitando uma comparticipação financeira da 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 11 de agosto de 2014, que emite 

parecer favorável, no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar a 

coletividade em causa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida coletividade 

um apoio financeiro no montante de € 40.000,00 (quarenta mil euros), aqui se incluindo 

os valores pagos a título de adiantamento, correspondente à atribuição de 8.000 pontos 

devendo, para o efeito, ser celebrado o respetivo acordo de colaboração de 

desenvolvimento desportivo. ============================================= 
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044 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Clube Desportivo de Leomil” – Candidatura para a 

época desportiva 2014/2015 – Atribuição de apoio financeiro ================= 

========== Oriunda do clube referenciado em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, nos termos do Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo Desportivo, solicitando uma comparticipação financeira da 

Câmara Municipal, no montante de € 10.000,00 (dez mil euros). -------------------------------- 

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

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 11 de agosto de 2014, que emite 

parecer favorável, no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar o 

clube em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder ao referido clube um 

apoio financeiro no montante de € 7.000,00 (sete mil euros), correspondente à atribuição 

de 1.400 pontos. ====================================================== 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO =============================================== 

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, CARLOS ANTÓNIO DA SILVA 

MENDES, ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar nos termos 

da alínea a), do artigo 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o 

n.º 6, do artigo 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ====================== 

045 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 
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ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Centro Social e Cultural de Sever” – Candidatura 

para a época desportiva de 2014/2015 – Atribuição de apoio financeiro ========== 

========== Oriunda da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, nos termos do Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo Desportivo, solicitando uma comparticipação financeira da 

Câmara Municipal, no montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros). -------------------- 

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

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 11 de agosto de 2014, que emite 

parecer favorável, no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar a 

coletividade em causa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida coletividade 

um apoio financeiro no montante de € 11.750,00 (onze mil, setecentos e cinquenta 

euros), correspondente à atribuição de 2.350 pontos, aqui se incluindo os valores pagos 

a título de adiantamento. ================================================ 

REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador CARLOS ANTÓNIO DA 

SILVA MENDES, regressou à reunião. ===================================== 

046 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Casa do Benfica do Concelho de Moimenta da 

Beira” – Candidatura para a época desportiva de 2014/2015 – Atribuição de apoio 
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financeiro ========================================================== 

========== Oriunda da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, nos termos do Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo Desportivo, solicitando uma comparticipação financeira da 

Câmara Municipal, no montante de € 8.500,00 (oito mil e quinhentos euros). ---------------- 

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

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 11 de agosto de 2014, que emite 

parecer favorável, no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar a 

coletividade em causa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida coletividade 

um apoio financeiro no montante de € 8.500,00 (oito mil e quinhentos euros), 

correspondente à atribuição de 1.700 pontos, aqui se incluindo os valores pagos a título 

de adiantamento. ====================================================== 

047 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da 

Beira” – Candidatura para a época desportiva 2014/2015 – Atribuição de apoio 

financeiro ========================================================== 

========== Oriunda do clube referenciado em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, nos termos do Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo Desportivo, solicitando uma comparticipação financeira da 
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Câmara Municipal, no montante de € 70.000,00 (setenta mil euros). --------------------------- 

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

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 11 de agosto de 2014, que emite 

parecer favorável, no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar o 

clube em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder ao referido clube um 

apoio financeiro global no montante global de € 70.000,00 (setenta mil euros), aqui se 

incluindo os valores pagos a título de adiantamento, correspondente à atribuição de 

14.000 pontos, assim distribuídos: 13.000 pontos para as quatro equipas participantes 

nos respetivos campeonatos e 1.000 pontos atribuídos por mérito pela conquista do 

campeonato da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, na modalidade de 

futebol de 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, celebrar o respetivo contrato-

programa de desenvolvimento desportivo. =================================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

048 – 130/151/200 – ASSEMBLEIA DE COMPARTES DOS BALDIOS DE CARAPITO 

E PÊRA VELHA – Protocolo de Empréstimo de Escolas Devolutas – Escola E. B. 1 

de Pêra Velha ======================================================== 

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

de 26 de janeiro, último, exarada a folhas 3 e 4, ponto 25, deste livro de atas, em que foi 
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deliberado aprovar a transferência da cedência das instalações do referido imóvel para a 

ASSEMBLEIA DE COMPARTES DOS BALDIOS DE CARAPITO E PÊRA VELHA, 

presente à reunião a minuta do respectivo protocolo de cedência, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com as alterações 

previstas na Clausula Quarta. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

02.02.04. TESOURARIA 

049 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 6, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 674.291,78 

(seiscentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e um euros e setenta e oito 

cêntimos), assim discriminado: ----------------------------------------------------------------------------  

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. € 568.327,11 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. € 105.964,67 

                           TOTAL: …………………………...€ 674.291,78 

02.02.05. SERVIÇOS DE GESTÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

050 – 340/404/000 – CIMDOURO, AGÊNCIA DE ENERGIA - PACTO DE AUTARCAS – 

Aprovação do Plano de Acção para a Energia Sustentável do Município de 

Moimenta da Beira ==================================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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10 de maio de 2013, exarada a folhas 219 a 220, ponto 193, do livro de atas 146, em 

que foi deliberado aprovar a adesão do Município ao referido “Pacto dos Autarcas”, que 

compromete os municípios aderentes a cumprir um conjunto de objectivos do ponto de 

vista energético e ambiental até 2020, bem como a desenvolver um Plano de Acção 

para a Energia Sustentável, presente à reunião a informação 250-RC/SGPEE/2013, do 

Serviço de Gestão e Promoção da Eficiência Energética (PAES), datada de 4 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, que traz inserto o seguinte despacho do Senhor Presidente: --------------- 

----- “1. Aprove-se o PAES; 2. À reunião de Câmara para ratificação”. ------------------------- 

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

----- 1) Ratificar o referido despacho de aprovação do PAES de Moimenta da Beira, nos 

termos e para efeitos do nº. 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ----- 

----- 2) Submeter o PAES ao secretariado do Pacto de Autarcas, para efetivação do 

compromisso assumido por este Município no momento de adesão; --------------------------- 

----- 3) Divulgar pelos meios adequados o sumário executivo das conclusões do PAES. = 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

051 - 340/323/500 – REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL – Apresentação de 

proposta =========================================================== 

=========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, 
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URBANISMO E AMBIENTE, presente à reunião a informação n.º 14-LS/DPOUA/2015, 

datada de 03 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------------------------------- 

----- “No decurso do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Moimenta da Beira, e nos 

termos do estipulado na alínea d), do n.º 1, do art.º 13.º, da Portaria 1474/2007, de 16 de Novembro, 

ocorrerá no próximo dia 5 a quarta reunião plenária da Comissão de Acompanhamento, em conferência 

de serviços, para aprovação do parecer final dessa comissão previsto no n.º 4 do artigo 75.º-A, do 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 

316/2007, de 19 de Setembro, e, posteriormente, pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. --- 

----- Assim, encontra-se preparada uma proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal, que irá 

merecer parecer final da Comissão de Acompanhamento. --------------------------------------------------- 

----- Julga-se pois oportuno apresentar à Câmara Municipal a proposta em causa, para que a mesma se 

possa pronunciar sobre a mesma. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Dado o elevado volume de documentação que constitui a proposta de Revisão do Plano Diretor 

Municipal, a mesma poderá ser obtida através de “descarregamento” a partir do endereço: --------------

https://www.wetransfer.com/downloads/4adac2121255bb7f1f728bfecae870c520150203173851/17e6e

6807b76b9991fa87ff962733a2020150203173851/679cb7.” ------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente da Câmara fez referência ao facto de já se ter 

procedido à abertura de um período de discussão pública da proposta de revisão do 

Plano Diretor Municipal de Moimenta da Beira, que finalizou no dia 31 de outubro de 

2014, em consequência da indefinição provocada pela interpretação a dar ao artigo 82º., 

da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, designadamente sobre se este procedimento deveria 

ser precedido da realização da última reunião da comissão de acompanhamento. --------- 

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

----- 1) Aprovar a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal; ------------------------------- 
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----- 2) Proceder à abertura de um novo período de discussão pública da proposta de 

revisão do Plano Diretor Municipal de Moimenta da Beira, pelo prazo de 30 dias 

seguidos, com inicio no quinto dia após a publicação desta deliberação em Diário da 

República, devendo os serviços municipais assegurarem o acesso aos documentos 

durante o fim de semana. =============================================== 

 “OBRAS PARTICULARES” 

052 - 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, último, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

148, a seguir se identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “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. ------------------------------------------------------------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- MARIA DE LURDES DA MOTA MARTINS DOS SANTOS, para construção de muro 

de vedação com 32m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Gradil, na 

localidade de Soutosa, União de Freguesias de Peva e Segões, a que se refere o Proc.º 

n.º 4.15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============================ 
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----- AMADEU MENDES DIONÍSIO, para alteração de um edifício comercial para 

habitação unifamiliar, sito no lugar denominado Vale do Robão, na localidade de 

Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 105.09; -------------------------------- 

----- FÁBIO FILIPE FERREIRA DA SILVA, para construção de uma exploração avícola, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Portela, Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 80.14. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

AUSÊNCIA DA REUNIÃO: ============================================== 

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar, nos termos da 

alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado 

com o n.º 6, do art.º 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em virtude de o 

assunto a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão de 

indeferimento por si proferida. ============================================ 

053 – 360/338/34.14 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura – Alteração 

e ampliação de uma habitação unifamiliar - Recurso ========================= 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido indeferir o projeto para alteração e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado de Carvalhal, Freguesia de Caria, 

pertencente ao Senhor JOSÉ VAZ DIAS, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 2 e 3, 
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do art.º 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que nesta ata se considera 

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 23-SV 

/DPOUA/15, de 29 de janeiro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

desfavorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a edificação se situa nos limites de espaço “Não 

Urbano” e espaço “Urbano”, estando rodeada de outras construções, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, considerar que a mesma se encontra em espaço urbano, 

aprovar o projeto de arquitetura e solicitar os respetivos projetos de especialidades. === 

REGRESSO À REUNIÃO: ============================================== 

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, regressou à reunião. ====================== 

054 – 360/338/58.14 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma habitação unifamiliar - Legalização ====================== 

========== No seguimento do Despacho do Chefe DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido proceder à audiência escrita do 

Senhor MANUEL FERREIRINHA DA FONSECA, relativamente ao pedido para 

legalização de uma habitação unifamiliar, sita na localidade de São Martinho, União de 

Freguesias de Peva e Segões, presente à reunião o referido processo acompanhado 
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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 16-

SV/DPOUA/15, de 21 de janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, alertando que, caso a Exm.ª Câmara assim 

o entenda, a pretensão poderá ser enquadrada nas excepções previstas no disposto no 

n.º 11, do artigo 24.º, do Regulamento do P.D.M., devendo o requerente apresentar a 

Certidão da Conservatória do Registo Predial. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, enquadrar a pretensão nas 

excepções previstas no disposto no n.º 11, do artigo 24.º, do Regulamento do P.D.M., e 

aprovar o projeto de arquitetura, devendo o requerente apresentar a Certidão da 

Conservatória do Registo Predial, aquando da entrega dos projetos de especialidades. = 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 

055 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2014/2015 =========================================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presentes à reunião as Informação n.ºs 02, 03 e 

04.RIC/UODSCE/2015, que nesta ata se consideram integralmente transcritas e dela 
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ficam a fazer parte integrante, referentes aos respectivos pedidos de auxílios 

económicos para o ano letivo 2014/2015, instruídos de acordo com o artigo 4º., do 

Decreto-Lei nº. 55/2009, de 02 de março, acompanhadas das respectivas informações 

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, referentes à assunção dos inerentes encargos. ------ 

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

“A” de auxílios económicos aos alunos referenciados nas informações técnicas acima 

mencionadas, com efeitos a partir do corrente mês. ============================ 

056 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Pedido de 

isenção de pagamento de passe escolar ================================== 

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

27 de outubro de 2014, exarada a folhas 91 e 92, ponto 073, do livro de atas 149, em 

que foi deliberado conceder a isenção do pagamento do passe escolar, com efeitos a 

partir do mês de novembro de 2014, inclusive, a uma aluna que frequenta o 

Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no corrente ano, presente à reunião um 

requerimento a solicitar que a referida isenção tenha efeitos a partir do mês de setembro 

do mesmo ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o referido pedido à apreciação da UNIDADE ORGANICA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E EDUCAÇÃO, foi elaborada a Informação 

n.º 04.AM/UODSCE/2015, datada de 14 do corrente mês, que nesta ata se considera 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o referido pedido, 
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mantendo a isenção do pagamento do passe escolar nos termos da deliberação acima 

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 

11H45. ============================================================= 
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O SECRETÁRIO, 


