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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SEIS DE JUNHO DO ANO 

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

ATA N.º 13/15 

========== Aos vinte e seis dias do mês de junho 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, 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 do corrente mês, exarada a folhas 174, ponto 136, deste livro de atas, 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. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. FESTAS CONCELHEIAS DE S. JOÃO DE 2015 - O Vereador, CRISTIANO DIAS 
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DE ALMEIDA COSTA COELHO, proferiu uma nota de reconhecimento ao Clube 

Desporto e Recreio de Moimenta da Beira pela organização das Festas Concelhias de 

S. João de 2015 pelo terceiro ano consecutivo, num momento em que é cada vez mais 

difícil encontrar instituições e ou pessoas que tenham capacidade de esforço e 

dedicação para organizar eventos desta dimensão e com a qualidade que as festas 

atingiram, tendo o Senhor Presidente e os restantes membros do Executivo subscrito 

esta posição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. PARQUES INFANTIS - O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA 

COELHO, deixou uma nota de reconhecimento ao Vereador, em regime de 

permanência, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, pela forma como estão a ser 

requalificados os parques infantis sitos nesta Vila, ampliando a qualidade de vida dos 

cidadãos na utilização de espaços lúdicos. ------------------------------------------------------------- 

----- 3. ÉPOCA DE VERÃO – COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS – Relativamente 

a este assunto o Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, ditou 

para a ata a seguinte declaração: ------------------------------------------------------------------------- 

----- “É sabido por todos que o nosso concelho tem uma riqueza natural excelente. A fauna e a flora das 

nossas terras pode ser uma aposta estratégica para o futuro e para o desenvolvimento económico da 

região, por exemplo, através de uma aposta no turismo de natureza. -------------------------------------- 

----- Posto isto tem, necessariamente, que se cuidar deste fator diferenciador do nosso concelho. ------- 

------ O ano que estamos a viver, dadas as condições climatéricas vividas durante o inverno, foi propício 

à criação de matéria combustível que tantas vezes facilita a propagação de incêndios. É por isso de vital 

importância que se definam estratégias de combate às dificuldades que tantas vezes vivemos durante o 

período do verão. Há que agir de forma a reduzir e diminuir os fatores que prejudicam o combate aos 
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incêndios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesse sentido é importante falar de proteção da floresta. ---------------------------------------------- 

----- Apostas como o recurso a pessoas desempregadas para vigiar as florestas podem e devem ser 

feitas pela autarquia. Isso pode ser conseguido através do recurso a parcerias com o IEFP. Sei, 

contudo, que é habitual que Juntas de Freguesia, como a de Leomil, contratarem pessoas para vigiar as 

florestas. Gostava portanto de saber o qual é a estratégia deste ano, da Câmara Municipal, para 

combater os incêndios? ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Para lá disto, no ano passado, a Câmara Municipal deliberou, a 11 de agosto de 2014, a 

adjudicação de uma empreitada que tinha como finalidade a limpeza florestal (“MINIMIZAÇÃO DE 

RISCOS - DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS”). ---------------------------------------------------- 

----- Imagino assim que, para a Câmara Municipal, a estratégia de combate a incêndios passe pela 

concretização da adjudicação à empresa FLOPONOR - FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE, S.A. 

Segundo a ata desta mesma Câmara a empreitada foi fechada, “… pelo valor de € 737.874,00 

(setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e quatro euros), com um prazo de execução de 150 

(cento e cinquenta) dias…”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Tendo tudo isto em consideração é importante que nos possam esclarecer sobre quais os trabalhos 

que já foram concluídos e se estamos em condições de garantir que, nesta época de verão, pelo menos 

das zonas de adjudicação, estaremos mais seguros?” -------------------------------------------------------- 

----- Em resposta, o Senhor Presidente afirmou que o Município de Moimenta da Beira 

está a fazer um grande investimento na limpeza das florestas, incomparavelmente o 

maior de sempre, para minorar as condições de propagação dos incêndios, e que os 

trabalhos em curso terão que terminar até novembro próximo, nos termos da 

programação estabelecida com a entidade financiadora. Na verdade, uma parte muito 

significativa da rede primária encontra-se executada, podendo já produzir os respetivos 

efeitos no presente ano, mas a incidência destas medidas não se verifica apenas em 
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2015, mas também nos anos seguintes. Mais afirmou que, sendo o Município de 

Moimenta da Beira, para este efeito, de risco elevado, tem necessidade de articular com 

outras entidades, nos termos do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios em vigor, as diversas ações de prevenção e vigilância, designadamente com a 

Guarda Nacional Republicana e com as equipas dos sapadores florestais de Leomil. Por 

fim, referiu que apesar de intenso trabalho realizado e a levar a efeito por todas as 

entidades envolvidas, sempre será difícil evitar todas as ignições, especialmente as que 

acontecem por ação deliberada do homem, restando nestes casos um combate rápido e 

eficaz, o que felizmente acontece na esmagadora maioria das ocorrências. ========== 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

161 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL – Mercado dos Judeus – 

Pedido de subsídio =================================================== 

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

ofício, com a referência 94/15, datado de 16 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 10, 11 e 12 do próximo mês, 

solicitando um subsídio no valor de € 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta euros), para 

comparticipação de 50% dos encargos previstos com a mesma, trazendo inserto o 
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seguinte despacho do Senhor Presidente: -------------------------------------------------------------- 

----- “1. À reunião de Câmara; 2. Convidar todos os Senhores Vereadores.” ------------------ 

----- 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 à referida autarquia um 

apoio financeiro no valor de € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), para os fins 

propostos. =========================================================== 

162 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Festa de Natal 2014 – Pagamento das despesas ======== 

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

ofício n.º 01/2015, datado de 14 de maio, 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 € 2.691,50 

(dois mil seiscentos e noventa e um euros e cinquenta cêntimos). ------------------------------ 

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

Associação de Funcionários do Município de Moimenta da Beira do valor de € 2.691,50 

(dois mil, seiscentos e noventa e um euros e cinquenta cêntimos). ================= 

TESOURARIA 

163 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 
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========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 25, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 1.412.695,64 (um 

milhão, quatrocentos e doze mil, seiscentos e noventa e cinco euros e sessenta e quatro 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  1.274.044,59 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €     138.651,05 

   TOTAL: ………………………..€  1.412.695,64 

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 

10H20. =============================================================  

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


