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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE JUN HO DO ANO DE 

DOIS MIL E CATORZE ================================================= 

ATA N.º 13/14 

========== Aos trinta dias do mês de junho 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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----- 1. BRIGADA DE INTERVENÇÃO DO EXÉRCITO PORTUGUÊS : O Comandante da 

Brigada de Intervenção (BI), do Exército Português, General Carlos Henrique de Aguiar 

Santos, foi recebido no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo Executivo Camarário. - 

----- O Senhor Presidente agradeceu a presença do oficial general em Moimenta da 

Beira, tendo salientado o forte sentimento de empatia com as populações, que superou 

todas as expectativas, registando a integração dos militares na Procissão que se 

realizou no dia 24 de junho, no âmbito das Festas de S. João, que muito dignificou e 

engrandeceu aquele evento. Finalmente, o Senhor Presidente demonstrou a 

disponibilidade para, no território municipal, voltar a receber o contingente da brigada de 

intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pedindo a palavra, o Comandante da Brigada de Intervenção (BI), do Exército 

Português, General Carlos Henrique de Aguiar Santos, agradeceu o acolhimento e a 

distinção em ter sido recebido no Salão Nobre pelo Executivo Camarário, afirmando que 

se sentiu muito bem em Moimenta da Beira, considerando estas relações institucionais 

muito importantes e profícuas. ============================================ 

----- 2. REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR DO CONCELHO DE MO IMENTA DA 

BEIRA: O Senhor Presidente lamentou o desrespeito demonstrado pelo Ministério da 

Educação e Ciência ao não ter negociado com o Município as condições de 

reordenamento da rede escolar, confirmando a inexistência de qualquer reação da 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares à decisão do órgão executivo, tomada 

em reunião realizada em 22 de abril, último, na qual a Câmara tinha deliberado informar 
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esta entidade que não concordava com o conteúdo da proposta de encerramento de 

todas as escolas de ensino básico e jardins de infância. -------------------------------------------

----- Mais afirmou ser inadmissível ter tomado conhecimento prévio pelos órgãos de 

comunicação social da existência de uma listagem de escolas a encerrar, tendo apenas 

sido remetido um fax pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, às 00 horas e 

26 minutos do dia 24 do corrente mês, a dar conta do encerramento de todas as escolas 

de ensino básico e jardins de infância deste Município, à exceção de Alvite e de Leomil.  

----- Ainda, assim, o Senhor Presidente entende que continua a haver espaço para a 

negociação com o Ministério da Educação e Ciência, em articulação com o 

Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, tendo informado que, no dia 27 do 

corrente mês, solicitou uma audiência ao Senhor Secretário de Estado para tratar deste 

assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No uso da palavra, o Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, lembrou que o 

encerramento de escolas já vem desde o ano de 2006, recordando que, nesse ano, 

chamou a atenção para esta problemática, afirmando na altura que se tinha aberto a 

“Caixa de Pandora”. Mais afirmou que continua a defender o princípio do não 

encerramento de escolas, como medida de combate ao isolamento do interior e à perda 

de qualidade de vida das populações. -------------------------------------------------------------------

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, afirmou que a sua 

intervenção iria centrar-se em 3 pontos, a saber: 1 – Responsabilidade e importância 

das políticas de combate à desertificação; 2 – A carta educativa para o concelho; 3 – O 
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patamar em que hoje estamos. ----------------------------------------------------------------------------

----- Quanto à primeira questão, destacou a importância de existir uma política de aposta 

no combate às assimetrias, de bases sólidas e transversais aos vários Governos, às 

várias décadas governativas e aos vários patamares da governação. Disse que a 

responsabilidade por políticas de coesão territorial é de todos dependendo, 

naturalmente, das atribuições e competências de cada órgão decisório. Disse também 

que decidir politicamente cabe a todos, e em todos os patamares político, e se por um 

lado têm a responsabilidade de escolher formas de governação eficazes e eficientes, por 

outro lado têm a obrigação de dar garantias sociais aos eleitores. ------------------------------- 

----- No que diz respeito à carta educativa, afirmou que mantém a coerência, como muito 

bem referiu o Dr. Luís Carlos. Recordou que ao tempo todos concordámos com o 

documento, sendo que a minha opinião sempre foi, também, de que deveríamos fechar 

o mais tarde possível as escolas. Enquanto se conseguir manter uma escola é parte da 

vivacidade daquela terra que se mantém. Em terras do interior do nosso país uma 

escola é um bem precioso que deve ser guardado e tratado como tal. -------------------------

----- Mais afirmou que o patamar em que nos encontramos hoje é consequência de muito 

do que já foi referido, e que as políticas de combate às dificuldades no interior continuam 

a ser ineficazes e as consequências são aquelas que agora apreciamos. Assim, 

continuando no uso da palavra, disse que, tendo em consideração a exposição feita pelo 

Sr. Presidente, entende que o comportamento que o Ministério teve com o município é 

reprovável. As afirmações constantes na carta que chegou à autarquia, e que dá conta 
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dos encerramentos previstos e de uma reunião na Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, são deficitárias ao nível da informação e/ou veracidade. Mais afirmou que a 

missiva chegada aos Paços do Concelho (publica como afirmou o Sr. Presidente na 

Assembleia Municipal) diz o seguinte: “No âmbito do acordado entre o MEC e a 

autarquia presidida por Vª Exª, aquando da aprovação da candidatura ao Programa 

nacional para o reordenamento da rede escolar do ensino básico e da educação pré-

escolar para a construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira, e dando sequência 

ao compromisso assumido, informo que no próximo ano letivo de 2014/2015, as escolas 

mencionadas no quadro abaixo serão encerradas e integrarão o referido Centro 

escolar…”. Assim sendo, mais afirmou, para que em momento algum nenhum de nós 

possa ser desconsiderado, em função daquelas afirmações, é seu entendimento que se 

deveria solicitar um esclarecimento, à referida Delegação Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, sobre qual é afinal o acordo a que autarquia estava adstrita com o Ministério, 

relativo à construção do Centro Escolar. Em sua opinião isto seria fácil, uma vez que 

afirmou que o Sr. Presidente da Câmara já nos tinha descansado sobre a falta de 

veracidade destas afirmações. ============================================ 

ORDEM DO DIA 

 02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA   

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

159 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL – Mercado dos Judeus –  

Pedido de subsídio  =================================================== 
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========== Oriundo da autarquia referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, com a referência 105/14, datado de 12 do corrente mês, onde informa que, no 

âmbito das festas da Freguesia de Leomil, irá realizar uma feira de artesanato, 

denominado por “Mercado dos Judeus”, nos dias 12 e 13 do próximo mês, solicitando 

um subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para comparticipação de 

50% dos encargos previstos com a mesma. ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

valor de € 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta euros), para os fins propostos. ======= 

02.02.04. TESOURARIA 

160 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 27, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 381.341,60 (trezentos 

e oitenta e um mil, trezentos e quarenta e um euros e sessenta cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  224.198,98 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €  157.142,62 

                       TOTAL: ………………..……….... €  381.341,60 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 
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“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

161 - 310/302/181 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Minuta do contrato - Aprovação  ================================== 

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

2 do corrente mês, exarada a folhas 171, ponto 138, deste livro de atas, em que foi 

deliberado adjudicar a empreitada em epígrafe à empresa EMBEIRAL – ENGENHARIA 

E CONSTRUÇÃO, SA, presente à reunião a minuta do contrato, que nesta ata se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com vista à sua 

aprovação, nos termos do n.º 1, do art.º 98.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

contrato, devendo a mesma ser enviada à empresa adjudicatária nos termos e para os 

efeitos previstos nos artigos 100.º, e seguintes, do referido diploma legal. -------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, caso não haja reclamação nos 

cinco dias subsequentes à respetiva notificação, autorizar o Senhor Presidente a 

outorgar o contrato, nos termos do artigo 104º., do aludido Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro. ======================================================== 

162 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POE NTE - TROÇO 2, 

ENTRE A EN 226, (KM 44,7) E O PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA -  

- Minuta do contrato - Aprovação  ======================================== 
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===== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 2 do 

corrente mês, exarada a folhas 172, ponto 139, deste livro de atas, em que foi 

deliberado adjudicar a empreitada em epígrafe à empresa IRMÃOS ALMEIDA CABRAL, 

LDA, presente à reunião a minuta do contrato, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com vista à sua aprovação, nos termos do 

n.º 1, do art.º 98.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. -------------------------------- 

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

contrato, devendo a mesma ser enviada à empresa adjudicatária nos termos e para os 

efeitos previstos nos artigos 100.º, e seguintes, do referido diploma legal. -------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, caso não haja reclamação nos 

cinco dias subsequentes à respetiva notificação, autorizar o Senhor Presidente a 

outorgar o contrato, nos termos do artigo 104º., do aludido Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro. ======================================================== 

“OBRAS PARTICULARES” 

163 - 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, deste livro de 

atas, a seguir se identificam, “PROJETOS DE ARQUITETURA 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 
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Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS:  =============================== 

----- RAUL MANUEL DA CUNHA MOURA, para alteração ao projeto de reconstrução de 

um edifício, sito no Largo General Humberto Delgado, nesta Vila de Moimenta da Beira, 

a que se refere o Proc.º n.º 112.09; ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 59.10; ----------------------------------------------------------- 

----- MARIA MANUELA MORGADO DE ANDRADE, para alteração ao projeto de 

reconstrução de um edifício, sito na Praça da República, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 103.12; -------------------------------------------------------------- 

----- CARLOS ALBERTO DE SÁ BANDEIRA DIAS, para alteração e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita na Rua de Lisboa, Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Proc.º n.º 30.14; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- DANIEL DOS SANTOS CARDOSO, para construção / legalização de um armazém, 

sito no lugar denominado Cardal, na localidade de Arcas, Freguesia de Sever, a que se 

refere o Proc.º n.º 37.14; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FILIPE DE CARVALHO REBELO, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Alto do Facho, Freguesia de Leomil, a 

que se refere o Proc.º n.º 39.14. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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164 – 360/338/128.89 – OBRAS PARTICULARES – Constru ção de uma habitação 

unifamiliar – Alteração  ================================================ 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ AFONSO DA SILVA FIGUEIREDO, presente à 

reunião um projeto de arquitetura, referente à alteração de uma casa de habitação, sita 

na Rua da Escola, localidade e Freguesia de Alvite. ------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 138-

SV/DPOUA/14, de 19, do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao 

projeto de arquitetura, e solicitar os respetivos projetos de especialidades. =========== 

165 – 360/991/16.14 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

Certidão de compropriedade  =========================================== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO DA ROCHA PAIVA, presente à reunião um 

pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante da partilha de bens 

rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, que 

alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - 

AUGI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 131-

SV/DPOUA /14, datada de 16 do corrente mês, emitindo parecer favorável. ----------------- 
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 

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 

10H50. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


