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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E QUATR O DE MARÇO DO 

ANO DE DOIS MIL E CATORZE ========================= ================= 

ATA N.º 06/14 

========== Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e catorze, 

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, 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 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. - 

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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========== O Vereador da Coligação PPD/PSD/CDS.PP, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, pediu a palavra para fazer referência a duas questões que 

preocupam os habitantes do Concelho de Moimenta da Beira nas localidades do 

Arcozelo da Torre e da Barragem do Vilar. Segundo o referido Vereador, na freguesia do 

Arcozelo existe um forno comunitário que, neste momento, não tem acesso a qualquer 

ponto de eletricidade que permita a iluminação interior do mesmo. Foi ainda dada nota 

da situação difícil que a Capela da Povoação, mais próxima, da Barragem do Vilar 

apresenta. Na verdade, num inverno particularmente chuvoso, como o que vivemos, as 

infiltrações apresentadas pela estrutura do edifício são notórias, sendo muitas vezes 

necessário recorrer-se a baldes para recolher a água que cai no chão da capela. Nesta 

conformidade, tendo em consideração que aquela povoação é pequena e que não 

consegue, por isso, receita através da comissão fabriqueira, o dito Vereador propôs que 

a autarquia pudesse analisar a situação, de forma a ajudar os populares. ===========   

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  

061 – 020/015/004 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Designaç ão de um representante 

da Assembleia Municipal para Integrar a Assembleia Distrital de Viseu para o 

quadriénio 2013/2017- Comunicação de deliberação  ========================= 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião um ofício com o n.º 

11, datado de 27 de fevereiro, último, informando que, em sua sessão ordinária, 

realizada no mesmo dia, foi deliberado designar o Senhor Presidente da União de 

Freguesias de Peva e Segões, Pedro João de Jesus Sousa, para integrar a Assembleia 
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Distrital de Viseu no quadriénio 2013/2017. ------------------------------------------------------------ 

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

062 – 120/136/000 – ACORDO COLETIVO DE ENTIDADE EMP REGADORA PÚBLICA 

– Horário de Trabalho  ================================================= 

========== Presente à reunião a informação nº. 145/DA/2013, do Chefe de Divisão 

Administrativa, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante dando conta que o Gabinete Jurídico, através do Parecer nº. 39/13, que 

nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

procedeu à análise das propostas de acordo coletivo de entidade empregadora pública, 

apresentadas pelo SINTAP e pelo STAL, assim como informa sobre o horário de 

trabalho, face à publicação da Lei nº. 68/2013, de 29 de agosto. -------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente fez uma abordagem sobre a problemática do 

aumento da carga do horário de trabalho, fazendo alusão aos acordos coletivos de 

entidade pública celebrados com os sindicatos, que aguardam ainda homologação por 

parte do Governo, bem como à lei geral do trabalho em funções públicas que se prevê 

vir a ser publicada durante o próximo mês de abril, a qual poderá introduzir importantes 

alterações nesta matéria, designadamente alargando o âmbito de aplicação dos acordos 

coletivos de trabalho a todos os trabalhadores, independentemente de serem ou não 
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filiados em sindicatos. Informou, também, que a CIMDOURO tomou uma deliberação 

recomendando aos Municípios a celebração dos referidos instrumentos coletivos de 

trabalho, em ordem a uniformizar as suas posições, evitando ou diminuindo as situações 

de desigualdade. Nesta conformidade, entende o Senhor Presidente que seria prudente 

que a Câmara se mantivesse no atual regime de trinta e cinco horas semanais e sete 

diárias, até que haja desenvolvimentos sobre esta matéria. ---------------------------------------

----- Os Vereadores da Coligação PPD/PSD-CDS.PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO afirmaram que da lei das 

quarenta horas não se retira nenhuma vantagem em termos de aumento dos índices de 

produtividade dos trabalhadores, antes pelo contrário, entendem que, para além da 

diminuição dos seus direitos, a referida lei poderá vir a trazer um ambiente de agitação 

na organização, em consequência das situações de desigualdade que a mesma poderá 

provocar. Nesse sentido, enquanto se mantém o processo negocial com os sindicatos, 

entendem que se deve manter o atual regime ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em conta as razões de facto e de direito explanadas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, que os serviços municipais mantenham o regime das trinta 

e cinco horas semanais e sete diárias, enquanto aguarda desenvolvimentos que ajudem 

a clarificar o clima de indefinição e incerteza sobre esta matéria. ================== 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

063 – 110/195/004 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Designaç ão de um representante 

da Assembleia Municipal para Integrar o IFEC – Inst ituto de Formação e Educação 
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Cooperativa – Fundação Rodrigues da Silveira - Comu nicação de deliberação  ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião um ofício com o n.º 

12, datado de 27 de fevereiro, último, informando que, em sua sessão ordinária 

realizada no mesmo dia, foi deliberado designar o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, Alcides José de Sousa Sarmento, para integrar o Conselho Consultivo do 

IFEC. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

064 – 150/992/000 – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COB RANÇAS DE TAXAS 

MUNICIPAIS ========================================================= 

========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

proposta, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Após publicação do Regulamento de Liquidação e Cobranças de Taxas Municipais, em diário da 

República II Série, de 16 de julho de 2013, verificou-se que duas alíneas, de dois artigos, da Tabela de 

Taxas, foram objeto de um lapso de escrita, pelo que se propõe as seguintes alterações: ----------------

---- No que se refere à alínea a), do n.º 1, do artigo 12º, onde se lê: --------------------------------------

-----“Acresce por m2 de terrado e por dia”, deve-se passar a ler: -------------------------------------------

---- Acresce, por cada fração de 3m2 de terrado, e por dia.------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao nº. 2, do artigo 126º, onde se lê: ----------------------------------------------------

----“Outras vistorias inseridas em ações de inspeção e controlo higio-sanitário, informações técnicas e 

pareceres diversos, a realizar pelo médico veterinário municipal”, deve ler-se: ---------------------------- 

------ “Outras vistorias iniciais inseridas em ações de inspeção e controlo higio-sanitário, informações 

técnicas e pareceres diversos, a realizar pelo médico veterinário municipal, sendo este valor reduzido 

para 50% quando das vistorias, forem periódicas.” ----------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta e 

submetê-la à apreciação da Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, nos 

termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 25º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ==== 

02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

065 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO M UNICÍPIO DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Festa de Natal 2013 – Pagamento  das despesas  ======== 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião o 

ofício n.º 01/2014, datado de 13 de fevereiro, último, a informar que organizou, em 

parceria com o Executivo, a Festa de Natal com distribuição de prendas aos filhos dos 

trabalhadores, assim como a tradicional Ceia de Natal. Uma vez que os custos deste 

evento foram oportunamente suportados pela Associação, vem agora solicitar, conforme 

acordo estabelecido, o pagamento do valor correspondente, num total de € 2.873,49 

(dois mil oitocentos e setenta e três euros e quarenta e nove cêntimos). ---------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência para a 

Associação de Funcionários do Município de Moimenta da Beira do valor de € 2.873,49 

(dois mil oitocentos e setenta e três euros e quarenta e nove cêntimos). ============ 

066 – 230/260/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Aprovaçã o da 1.ª Revisão ao 

Orçamento para 2014 - Comunicação de deliberação  ======================== 

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

24 de fevereiro, último, exarada a folhas 61, ponto 053, deste livro de atas, em que foi 
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deliberado aprovar a referida proposta de 1ª. Revisão Orçamental, devendo a mesma 

ser remetida à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos e para efeitos do 

disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 33.º, conjugado com o disposto na alínea a), do 

n.º 1, do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, presente à reunião o 

ofício da Assembleia Municipal n.º 13, datado de 27 de fevereiro, último, informando que, 

em sua sessão ordinária, realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar a 1.ª Revisão 

ao Orçamento para 2014, nos precisos termos apresentados e aprovados por esta 

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

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

02.02.04. TESOURARIA 

067 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 21, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 449.018,26 

(quatrocentos e quarenta e nove mil e dezoito euros e vinte e seis cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  381.874,25 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €    67.144,01 

                             TOTAL: …………………………...€  449.018,26 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E A MBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“ESTUDOS E PROJETOS” 
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 “Serviços Técnicos de Fomento” 

068 - 340/323/500 – NOMEAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA  ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENT O DO 

PROCESSO DE REVISÃO DO P.D.M. – Comunicação da deli beração  ============ 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 7, datado 

de 27 de fevereiro, último, a informar que foi nomeado como representante da 

Assembleia Municipal, o deputado Joaquim Filipe Santos Rodrigues, para integrar a 

Comissão de Acompanhamento do Processo de Revisão do P.D.M. --------------------------- 

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

069 - 610/602/000 – NOMEAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA  ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA INTEGRAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF ESA DA 

FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS – Comunicação da delibera ção ============== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 8, datado 

de 27 de fevereiro, último, a informar que foi nomeado como representante da 

Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, António 

José Monteiro dos Santos, para integrar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

070 - 610/630/000 – NOMEAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA  ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA INTEGRAR O CONSELHO CINEGÉTICO – Com unicação da 

deliberação  ========================================================= 
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========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 10, 

datado de 27 de fevereiro, último, a informar que foi nomeado como representante da 

Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Rua, António 

Manuel Pinto da Silva, para integrar o Conselho Cinegético. ------------------------------------- 

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

“OBRAS PARTICULARES” 

071 – 360/995/000 – OBRAS PARTICULARES – Informaçõe s e pareceres  ======== 

========== Oriundo da Coordenadora Técnica, ANA CRISTINA AGUIAR BONDOSO, 

presente à reunião a informação n.º 01-CB/DPOUA/2014, de 11 do corrente mês, que 

nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

dando conta da revogação do artigo 65.º, da Lei 169/99, de 18 de setembro. --------------- 

DELIBERAÇÃO : Apesar da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, não prever a obrigação 

de dar conhecimento ao órgão executivo das decisões tomadas pelo Presidente da 

Câmara e pelos Vereadores, no âmbito das competências delegadas e sub-delegadas, 

designadamente as geradoras de custo ou proveito financeiro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, em nome das boas práticas e do princípio da transparência, que se 

continue a dar conhecimento deste tipo de decisões na reunião seguinte, e que, no caso 

dos atos praticados na área do urbanismo, seja adotado idêntico comportamento em 

obras que tenha impacto significativo externo. ================================ 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 
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02.04.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

“Educação” 

072 - 720/715/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – SERVIÇO DE SAÚDE – Designação 

de um representante da Assembleia Municipal para in tegrar o Conselho da 

Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde Douro  II – Douro Sul  ======== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião um ofício com o n.º 

09, datado de 27 de fevereiro, último, que nesta ata se considera integralmente 

transcrito e dela faz parte integrante, a informar que foi nomeado o deputado CARLOS 

ALBERTO MENESES BENTO, para integrar a referida entidade. ------------------------------- 

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

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 ============================================================== 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


