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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SETE DE AGOSTO DO ANO DE 

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

ATA N.º 16/15 

========== Aos sete dias do mês de agosto 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, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Técnico Superior (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, 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 1 de junho, último, 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. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ============================================ 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do artigo 39.º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR as 
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faltas dos Vereadores SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS e LUIS CARLOS PEREIRA 

DA SILVA, ausentes por se encontrarem de férias. ============================ 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- No uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara, começou por referir que, em 

virtude de não ter estado presente na reunião ordinária do passado dia 24 de julho, não 

teceria qualquer comentário à ata da mesma, ao mesmo tempo que questionou o 

Senhor Vereador Cristiano Coelho se queria incluir no período antes da ordem do dia da 

presente reunião de Câmara, sua declaração de voto que havia enviado, entretanto, por 

escrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em resposta, o Vereador, CRISTIANO DIAS ALMEIDA DA COSTA COELHO 

manifestou a sua vontade em que a sua intervenção, que havia sido enviada por e-mail 

para estes serviços, em 04 do corrente mês, constasse desta presente ata, pelo que se 

passou à sua transcrição. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Tendo em consideração que a ata deve ser um resumo fidedigno do que se passou na reunião, 

não esquecendo ainda que um tema como a inversão da tendência demográfica tem uma importância 

vital para o futuro do município, não posso votar a favor de uma ata que o Sr. Vice-Presidente não 

admitiu com os argumentos de que chegou apenas com cinco dias de antecedência e de que é muito 

extensa para poder ser transposta. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- As orientações devem servir de guia e nunca como exigências “cegas” que desconsideram 

positivamente o que deve ser uma discussão de futuro e sustentabilidade para todos os cidadãos que 

esperam que quem exerce a política, no nosso concelho, o faça de forma séria e voltada para objetivos 

coletivos desvinculados de estratégias políticas baratas. ----------------------------------------------------- 

----- Assim, considero que não posso votar favoravelmente a uma ata que omitiu matérias como as 
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seguintemente apresentadas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Interior do país tem vivido uma tendência de envelhecimento da população. Esta é assim uma 

realidade consequência de várias decisões políticas, praticadas ao longo de décadas, que se centraram 

no desenvolvimento económico do litoral promovendo-se assim a existência de fortes assimetrias 

regionais. O nosso concelho, como parte integrante de Portugal, não tem sido uma exceção às claras 

diferenças que ainda vão existindo entre litoral e interior. --------------------------------------------------- 

----- Tendo tudo isto em consideração há que intervir, mas para que o possamos fazer de forma 

estruturada temos que ter noção do porquê de o termos de fazer. Importa questionar: quais são afinal 

as consequências negativas desta realidade para o concelho de Moimenta da Beira? ---------------------- 

----- A tendência demográfica a que temos assistido, não sendo invertida, terá nefastas consequências 

aos níveis, político, económico e social. Político, desde logo, pelo facto de hoje sermos associados a 

concelhos de maior dimensão e influência. Moimenta da Beira tem mantido executivos camarários de 

um presidente mais seis vereadores, ora, no dia em que tivermos menos de dez mil eleitores essa 

realidade está posta em causa e o nosso concelho passará, tal como acontece em Sernancelhe, 

Tabuaço, ou Vila Nova de Paiva, a ter apenas um presidente e quatro vereadores – é percetível a perda 

de influência quando tal acontecer. Económico porque no dia em que não existir população suficiente 

para dinamizar a economia local são muitos os postos de trabalho que se perdem e, naturalmente, a 

possibilidade de equilíbrio intergeracional estará posta em causa. Social porque o facto de as pessoas 

não conseguirem estabelecer-se pelo nosso concelho promove a distância entre famílias perdendo-se 

assim a cumplicidade familiar e o suporte sustentado que significa a relação entre pais e filhos. --------- 

-----Posto isto, eu, enquanto representante de uma oposição responsável que entende dever participar 

num processo de construção de um futuro melhor para os cidadãos do nosso concelho, e porque 

entendo que nem só de discórdia vive a construção democrática, entendo que devo deixar à 

consideração deste digníssimo colégio as seguintes estratégias para ajudar a inverter a nossa realidade 

demográfica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Bem sei que as ideias que agora aqui trago não são as únicas que podem solucionar o problema, 

mas entendo, e porque acima de tudo está o meu concelho, que devo marcar uma agenda política 
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publica e de futuro virada para pensamentos estratégicos que diferenciem positivamente o concelho de 

Moimenta da Beira. Até porque, independentemente das críticas que possamos fazer às várias 

governações centrais pelas quais temos passado, há novas realidades legislativas em Portugal que nos 

oferecem a possibilidade, enquanto autarcas, de podermos fazer alguma coisa e não vivermos apenas 

de críticas a outros na tentativa de desculpar a nossa própria letargia. ------------------------------------- 

----- Entendo, assim, ser importante trazer a terreiro três intervenções estratégicas que permitem uma 

alteração do “status quo” ao nível da: fiscalidade municipal, economia, turismo, agricultura e educação. 

----- A primeira intervenção a fazer está relacionada com o Orçamento de Estado de 2015 que trouxe 

às autarquias a possibilidade de ser introduzido um incentivo no IMI para as famílias com um, dois, ou 

mais filhos. Hoje, dadas as experiências de outros municípios, sabemos que a introdução do “cheque 

bebé” não representou um êxito nas políticas de incentivo à natalidade. Assim, esta nova ferramenta 

dada pelo Estado pode contribuir para a inversão da tendência demográfica sem que isso implique um 

investimento direto por parte da autarquia, que tem tido uma receita de IMI superior à esperada pela 

DGAL. Com esta medida as famílias conseguiriam poupar em IMI até 10% no caso de famílias com um 

dependente, até 15% no caso de famílias com dois dependentes e até 20% no caso de famílias com 

três ou mais dependentes. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A segunda intervenção, que eu entendo poder ser positiva para o concelho, está relacionada com o 

desenvolvimento económico. Há ferramentas, que o Estado tem dado, que podem ser aproveitadas por 

este executivo camarário que, em meu entender, deveria investir na diplomacia económica do concelho 

de Moimenta da Beira. Como sabemos, e também com recurso a um financiamento participado pelo 

Estado, estamos a desenvolver no concelho duas infraestruturas relacionadas com o parque industrial. 

Ora, essas infraestruturas só poderão ser mais bem aproveitadas se conseguirmos mobilizar novos 

investimentos e novas empresas para o parque industrial. É por isso que toda a diplomacia económica 

faz sentido, mas tem que ser uma diplomacia económica virada para os resultados – temos que apostar 

em conversações com os que estão disponíveis para investir e não apenas com aqueles que estão aptos 

para comprar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim há que retirar todo o proveito dos novos regimes de incentivo ao investimento que este 
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governo lançou. Dou aqui apenas o exemplo do Código Fiscal do Investimento que passou a contemplar 

nos seus artigos 8º e 9º, sob a égide de benefícios fiscais, e em sede de IRC, a possibilidade de as 

empresas que investem em concelhos como o nosso (que não apresentam um índice “per capita” de 

poder de compra superior a 80% da média nacional) de recuperarem até 20% do investimento. -------- 

----- Também a aposta no turismo residencial tem sido uma realidade com sucesso no nosso país. 

Muitos concelhos, também do interior, têm tirado proveito desta realidade para dinamizar o setor da 

construção. Quem, no norte da Europa, deseja passar os dias de reforma num país calmo, com bom 

clima, e nos locais em que se mantém o património natural – procura casas em concelhos como o de 

Moimenta da Beira. Esta pode ser uma das apostas para ajudar os empresários da construção no nosso 

concelho. Ainda na área da construção e empresas é sabido que, hoje, e após reformulação das regras, 

os chamados “vistos gold” permitem uma diferenciação positiva do interior do país. Quem pretender 

investir em empresas, ou habitação, pode fazê-lo de forma mais acessível em concelhos como o de 

Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passando, para finalizar, à terceira possibilidade de intervenção alerto para a importância de 

ajudar a dinamizar o nosso setor agroindustrial recorrendo, para o efeito, a protocolos com as 

universidades e institutos politécnicos do distrito, e de distritos vizinhos. Esta intervenção permitiria 

uma dinamização do concelho no sentido de conseguirmos aumentar o lucro dos nossos produtos. É do 

conhecimento generalizado que o nosso setor agroindustrial tem um enorme potencial, contudo há 

muitos agricultores que não sentem, realmente, que o seu produto está a ter uma maior valorização no 

momento da venda. Ora, para que os agricultores possam aumentar o seu lucro temos que trabalhar 

em parceria. É por isso mesmo que entendo que o recurso a estágios e estudos curriculares pode 

ajudar-nos. As universidades que estudam o setor agrícola, e que estudam a gestão empresarial e 

industrial, têm interesse em cooperar com quem é “player” do setor e isso, através de parcerias com 

instituições do nosso concelho, pode permitir o aumento da eficácia e eficiência produtiva que dá 

origem ao aumento do lucro. Para lá disto, esta dinâmica, pode orientar e melhorar o nosso ensino 

profissional que teria que fazer parte desta aliança estratégica.---------------------------------------------- 

----- Parece-me que fomentando estes debates, estamos a dignificar, personalizar e melhorar as 
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discussões quotidianas sobre o futuro do nosso concelho. Tudo isto, em conjunto com uma série de 

outras propostas já aqui apresentadas por mim, pode conduzir-nos a uma solução do interesse de 

todos. Hoje, uma autarquia tem que saber fomentar a economia e consequentemente promover o 

emprego do lado dos privados, só assim será encontrada uma forma estrutural de manter e dinamizar o 

concelho que se quer cada vez mais jovem e atrativo. ------------------------------------------------------- 

----- Caso estas referências tivessem ali sido feitas, teria todo o gosto em votar favoravelmente. Não se 

verificando a existência de grande parte do que aqui exponho, como facilmente se percebe, estaria a 

ser mais um conivente com a omissão política, deliberada, a que se assistiu nesta reunião. -------------- 

----- A política faz-se de pluralidade de opiniões e de aceitação das ideias dos outros, quando as 

mesmas são positivas. Assim, e perante tal entrave à informação de todos aqueles que acreditam neste 

concelho, sou obrigado a apresentar esta declaração de voto que acrescenta algum esclarecimento 

sobre o que se tem passado nas últimas reuniões.” ---------------------------------------------------------- 

----- A propósito desta declaração e também de um artigo recentemente publicado no 

jornal do centro com declarações do Vereador Cristiano Coelho, o Senhor Presidente da 

Câmara repudiou todas as afirmações que na mesma foram feitas e às quais irá 

responder por não admitir que aquele jornal coloque este município num rol de falta de 

democracia. Lembrou ainda o Senhor Presidente, que durante estes dois mandatos, as 

datas das realizações das reuniões ordinárias deste órgão, foram por duas vezes 

alteradas a fim de viabilizar e facilitar a participação nas mesmas por parte dos 

vereadores da oposição, admirando assim, como se pode falar em falta de democracia. 

Por fim, ainda referiu que tem sempre dado, no âmbito do período antes da ordem do 

dia, oportunidade a todos os vereadores para tratarem de assuntos gerais de interesse 

autárquico e que tudo fará, para que o relacionamento entre todos os membros deste 

Órgão Colegial, seja o melhor possível, lembrando que todos têm obrigação de contribuir 
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para tal. ============================================================= 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

195 – 210/202/200 – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) – 

Relatório de Monitorização e Acompanhamento – 2.º Trimestre de 2015 ========= 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião o relatório de monitorização e acompanhamento do 2.º trimestre de 2015, 

referente ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), que nesta ata se considera 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar 

o referido relatório, devendo o mesmo ser apresentado à Assembleia Municipal, nos 

termos e para cumprimento do artigo 12.º, da Lei nº. 43/2012, de 28 de agosto. ======= 

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 69.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. ======================= 

196 – 210/207/000 – CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SEVER – Pedido de 

subsídio extraordinário por mérito desportivo ============================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

10 de julho, último, exarada a folhas 210 e 211, ponto 166, deste livro de atas, em que 

foi deliberado que o pedido de subsídio extraordinário por mérito desportivo, pela equipa 

de Juniores C se ter sagrado campeã Distrital do Campeonato de encerramento, fosse 

submetido à apreciação da comissão de análise das candidaturas para concessão de 

apoios ao movimento associativo e desportivo, presente à reunião, o respetivo parecer 

da comissão acima referida, datado de 3 do corrente mês, 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 coletividade 

um suplemento de 100 pontos, que corresponde a um apoio financeiro no montante de € 

500,00 (quinhentos euros). ============================================== 

197 – 210/207/000 – CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SEVER – Pedido de 

subsídio extraordinário por mérito desportivo ============================== 

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

10 de julho, último, exarada a folhas 211 e 212, ponto 168, deste livro de atas, em que 

foi deliberado que o pedido de subsídio extraordinário por mérito desportivo, pela equipa 

de Juniores A se ter sagrado campeã Distrital de Futsal, fosse submetido à apreciação 

da comissão de análise das candidaturas para concessão de apoios ao movimento 

associativo e desportivo, presente à reunião, o respetivo parecer da comissão acima 

referida, datado de 3 do corrente mês, acompanhado da informação de cabimento, que 
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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 coletividade 

um suplemento de 100 pontos, que corresponde a um apoio financeiro no montante de € 

500,00 (quinhentos euros). ============================================== 

198 – 210/207/000 – CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SEVER – Pedido de 

subsídio extraordinário por mérito desportivo ============================== 

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

10 de julho, último, exarada a folhas 211, ponto 167, deste livro de atas, em que foi 

deliberado que o pedido de subsídio extraordinário por mérito desportivo, por a equipa 

de Seniores ter vencido a Taça Distrital de Futsal, fosse submetido à apreciação da 

comissão de análise das candidaturas para concessão de apoios ao movimento 

associativo e desportivo, presente à reunião, o respetivo parecer da comissão acima 

referida, datado de 3 do corrente mês, 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 coletividade 

um suplemento de 300 pontos, que corresponde a um apoio financeiro no montante de € 

1.500,00 (mil e quinhentos euros). ========================================= 

199 – 210/207/000 – CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SEVER – Pedido de 

subsídio extraordinário por mérito desportivo ============================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

10 de julho, último, exarada a folhas 212 e 213, ponto 169, deste livro de atas, em que 

foi deliberado que o pedido de subsídio extraordinário por mérito desportivo, pela equipa 

de Juniores A ter participado na Taça Nacional de Futsal, fosse submetido à apreciação 

da comissão de análise das candidaturas para concessão de apoios ao movimento 

associativo e desportivo, presente à reunião, o respetivo parecer da comissão acima 

referida, datado de 3 do corrente mês, 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 coletividade 

um suplemento de 200 pontos, que corresponde a um apoio financeiro no montante de € 

1.000,00 (mil euros). =================================================== 

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador CARLOS ANTÓNIO DA 

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

200 – 210/999/000 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA – Necessidade de 

contratação na modalidade de prestação de serviços – Técnicos de Música ====== 

========== Presente à reunião uma proposta do Vereador, em regime de tempo 

inteiro, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, datada de 3 do 

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

parte integrante, onde, pelas razões ali expostas, propõe a contratação de três técnicos 
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de música, em regime de avença, em condições semelhantes às do ano anterior. --------- 

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

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

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

contratação de três técnicos, em regime de avença, nos exatos termos e para os efeitos 

nela exarados, dispensando a prévia consulta ao INA, em resultado do acordo 

alcançado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, em 08 

de julho de 2014, no âmbito e para os efeitos previstos na Portaria nº. 48/2014, de 26 de 

fevereiro. ============================================================ 

201 - 230/260/000 - ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES PARA 2015 – 2.ª 

REVISÃO ORÇAMENTAL ============================================== 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 13/DEF/PF, datada de 30 de julho, último, com o seguinte teor:    

----- “Tendo como objetivo incluir no orçamento municipal do ano 2015 o saldo da gerência anterior, 

nos termos do ponto 8.3.1 do POCAL, Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado 

pelo DL 54-A/99, de 22 de fevereiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002 de 5 de abril, no valor 

de 502.612,37€, torna-se necessário proceder à realização de uma modificação orçamental, 

designadamente uma revisão orçamental. -------------------------------------------------------------------- 

----- O saldo final da gerência, que resulta da diferença entre as importâncias arrecadadas 

(recebimentos + saldo inicial) e os pagamentos ocorridos no decurso do exercício económico de 2014, 

encontra-se expresso no mapa de fluxos de caixa de 2014. ------------------------------------------------- 

----- Após o apuramento do saldo de gerência anterior e a apreciação e votação da prestação de contas 

de 2014 pelo órgão deliberativo, o saldo da gerência pode ser utilizado resultando daí uma revisão 
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orçamental (pontos 8.3.1.3 e 8.3.1.4 do POCAL), que deve respeitar o princípio do equilíbrio 

orçamental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No âmbito do Programa Comunitário FEDER, foi aprovada no 2.º semestre do ano de 2014 a 

candidatura do projeto de “Reforço do Tecido Empresarial de Moimenta da Beira”, desconhecendo-se na 

data da elaboração do orçamento municipal para o ano corrente, que a mesma teria que ser concluída 

durante o ano de 2015, pelo que se estimava que o cronograma físico e financeiro se prolongasse 

durante o ano de 2016, daí termos previsto a sua execução nos anos seguintes. -------------------------- 

----- Porém, considerando que o projeto em causa, será concluído no ano de 2015, torna-se necessário 

o reforço das rubricas respetivas inerentes ao projeto, utilizando-se para tal o saldo da gerência 

anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Com a presente proposta de Revisão Orçamental a dotação corrigida do orçamento para 2015 será 

alterada: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----RUBRICAS ORÇAMENTAIS DE RECEITA – Inscrição no orçamento da rubrica orçamental com a 

classificação 16.01.01 designada por Saldo da Gerência anterior, no valor de 502.612,37€; -------------- 

-----RUBRICAS ORÇAMENTAIS DA DESPESA – Reforço na rubrica 07.01.04 – Aquisições de Capital – 

Construções diversas (Circular Rodoviária Externa Poente – Troço 2, entre a EN 226 e Parque Industrial 

de Moimenta da Beira e Ampliação do Parque Industrial de Moimenta da Beira), no valor de 

502.612,37€; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim a inscrição no orçamento da receita terá como contrapartida o aumento, no mesmo 

montante, no orçamento da despesa. ------------------------------------------------------------------------- 

----- De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, compete à 

assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal aprovar as opções do plano e a proposta de 

orçamento, bem como as respetivas revisões; ---------------------------------------------------------------- 

----- Adicionalmente, o facto de o Município ter aderido ao programa “PAEL” previsto na Lei 43/2012 de 

28 de agosto, está obrigado a submeter à DGAL, durante os cinco anos subsequentes à assinatura do 

contrato, os seus documentos previsionais, e eventuais revisões, para apreciação técnica, antes da sua 

apresentação, para aprovação, à assembleia municipal, conforme prevê a alínea b) do artigo 10.º da 
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referida Lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- À consideração superior.” --------------------------------------------------------------------------------- 

----- A referida informação vem acompanhada da proposta de 2ª. Revisão Orçamental, 

que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante. -- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, por não ter participado na votação 

do Orçamento, aprovar a referida proposta de 2ª. Revisão Orçamental, devendo a 

mesma ser remetida à DGAL, nos termos da Lei nº. 43/2012, de 28 de agosto, bem 

como 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. ======================= 

202 – 230/273/000 – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELA INUTILIZAÇÃO DE 

ÁRVORES DE FRUTO ================================================= 

========== Oriunda do Vereador, em regime de tempo inteiro, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, presente à reunião uma informação, datada de 9 de junho, último, 

onde, pelas razões ali expostas, nomeadamente na sequência da informação n.º 29-

ES/DPOUA/2015, datada 12 de maio, último, propõe a atribuição de uma indemnização 

no valor de € 200,00 (duzentos euros) ao proprietário de cinco árvores de fruto que foi 

necessário arrancar, no âmbito das obras de reconstrução de um muro que sustenta um 

caminho público, sito na localidade de Nagosa. ------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 
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cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma indemnização no 

valor de € 200,00 (duzentos euros) ao proprietário das referidas árvores. ============ 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

203 – 130/151/100 – CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE (CREP) – TROÇO 

2 - Aquisição de terrenos ============================================== 

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma proposta, datada 

de 3 de julho, último, com o seguinte teor, que nesta ata se considera transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- “No contexto da construção da ampliação do Parque Industrial de Moimenta da Beira e da Circular 

Rodoviária Externa Poente (CREP) – Troço 2, mostrou-se adequado, em termos de dinamização do 

nosso tecido empresarial, construir e dotar de infraestruturas um pequeno troço de ligação ao Alto da 

Portela, que para além de servir em boas condições algumas instalações já existentes, abrirá muito 

boas perspetivas no futuro, designadamente por aquela área ter passado as destinar-se à instalação de 

atividades económicas, nos termos da revisão do PDM já aprovada. ---------------------------------------- 

----- Para o efeito, a Câmara Municipal necessita de adquirir um conjunto de parcelas de terreno, 

identificadas, em anexo, e foram estabelecidos diversos contactos, com os respetivos proprietários, 

estando criadas as condições para propor o seguinte: -------------------------------------------------------- 

----- 1. Que a Câmara Municipal adquira todas as parcelas de terreno identificadas em anexo, 

necessárias à execução da referida ligação, ao preço unitário de € 1,50 / metro quadrado. --------------- 

----- 2. Que os meios legais a utilizarem para a aquisição das parcelas sejam oportunamente acordados 

entre os serviços da Câmara Municipal e cada um dos proprietários. ---------------------------------------- 

----- 3. Que relativamente às parcelas de terreno número 27 e 33, a C amara Municipal, para além da 

parcela de terreno a ocupar pela via, possa também adquirir, nas mesmas condições, as parcelas de 
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terreno sobrantes, com as áreas que vierem a ser determinadas pelos serviços da Câmara Municipal, se 

isso se mostrar mais favorável às negociações em curso. ---------------------------------------------------- 

----- 4. Que o Presidente da Câmara fique desde já autorizado a celebrar as competentes escrituras de 

aquisição e a pagar adiantamentos ou indemnizações a conceder aos proprietários identificados ou a 

confirmar.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os termos e condições 

da proposta apresentada pelo Senhor Presidente, com vista à aquisição das parcelas de 

terreno necessárias para a construção do referido troço de ligação ao Alto da Portela. == 

TESOURARIA 

204 - 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 € 804.274,47 (oitocentos 

e quatro mil, duzentos e setenta e quatro euros e quarenta e sete cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. € 702.394,75 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. € 101.879,47 

   TOTAL: ………………………..€ 804.274,47 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS PARTICULARES” 
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205 - 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, “PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO”, 

“PROJETO DE ARQUTETURA 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. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO: ============================ 

----- MANUEL TEIXEIRA MORAIS, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Poça Nova, Lote n.º 6, do loteamento a que 

corresponde o alvará n.º 03/97, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Proc.º 4.15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- ANTÓNIO MENDES DIONÍSIO, para alteração e ampliação de uma casa de 

habitação, sita na Rua Direita, na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se 

refere o Proc.º 356.04.---------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============================ 

----- GENEROSA SOARES DE MATOS, para reconstrução de um edifício destinado a 
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arrumos – alteração, sito na Rua Direita, na localidade de Sanfins, Freguesia de Sever, a 

que se refere o Proc.º 370.07; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- VÍTOR HUGO NUNES VALENTE ALVES e BRUNA FILIPA DE SOUSA PINTO, 

para construção de uma habitação unifamiliar, que pretendem levar a efeito no lugar 

denominado Rebolal, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º 32.15.--------------- 

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, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

seguidamente distribuída, por fotocópia, a todos os membros da Câmara. -------------------- 

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

11H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


