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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TREZE DE SETE MBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E TREZE =================================================== 

ATA N.º 19/13 

========== Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, 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 02 de novembro de 2009, 

elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ EDUARDO 

LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM 

ANTÓNIO DA COSTA COELHO e RICARDO MIGUEL DE CARVALHO TOJAL, o 

primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os outros na de Vereadores para 

realizarem a presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada 

na reunião ordinária, realizada no dia 04 de novembro de 2009, exarada a folhas 92, 

ponto 88, do livro de atas 139, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a 

todos os seus membros, dentro do prazo previsto no nº 3, do art.º 87º., da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro. ==================================================== 

ABERTURA DA REUNIÃO  ==============================================  

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 09H38. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA  ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artigo 64º., 

conjugado com o nº. 2, do artigo 78º., ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, a 

Câmara tomou conhecimento do pedido de JUSTIFICAÇÃO de falta a esta reunião, 

apresentado pela Vereadora, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, deferido por 

Despacho do Senhor Presidente, nos termos da competência delegada pela Câmara 

Municipal, em reunião realizada em 13 de outubro de 2009. ====================== 

01. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

072 – 120/131/000 – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O 

ANO LETIVO DE 2013/2014 – Agrupamento de Escolas de  Moimenta da Beira –  

Protocolo de Colaboração  ============================================= 

========== Presente à reunião a minuta de protocolo de colaboração, que nesta ata se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a celebrar com o 

Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no âmbito das atividades de 

enriquecimento curricular para o ano letivo de 2013/2014. ----------------------------------------- 

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

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

073 – 120/129/000 – CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES NO Â MBITO DAS 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O ANO LETIVO DE 

2013/2014 – Abertura de Procedimento de Contratação  – Aprovação  ============ 
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========== Presente à reunião uma Proposta do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datada de 10 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta da necessidade da 

contratação de oito profissionais não docentes, no âmbito das atividades de 

enriquecimento curricular para o ano letivo de 2013/2014. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com os termos e 

condições da aludida proposta, aprovando a abertura do respetivo procedimento de 

contratação, nos termos legais. =========================================== 

02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

074 – 210/207/000 – HISTORIADOR DR. ALBERTO CORREIA  – Apoio à reedição do  

livro “Viajar com… Aquilino Ribeiro”  – Aquisição de exemplares  ============== 

========== Oriundo do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma comunicação, 

datada de 6 do corrente mês, informando que a Fundação Aquilino Ribeiro em conjunto 

com os Municípios de Moimenta da Beira, Sernancelhe e Vila Nova de Paiva, e em 

colaboração com a Direção Regional da Cultura do Norte, solicita apoio à reedição do 

livro mencionado em epígrafe, através da aquisição de setenta e cinco exemplares com 

um custo total com IVA no valor de € 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro euros). --- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 
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orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/020225, onde em 10 do 

corrente mês, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 3.109,06 (três mil cento e nove 

euros e seis cêntimos).” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir setenta e cinco exemplares do referido 

livro, pelo custo total de € 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro euros), a distribuir 

pelas Escolas, Biblioteca e Associações diversas. ============================= 

02.02.04. TESOURARIA 

075 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 12, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 191.762,76 (cento e 

noventa e um mil, setecentos e sessenta e dois euros e setenta e seis cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  84.734,73 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. € 107.028,03 

                             TOTAL: …………………………...€ 191.762,76 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

076 - 340/397/006 – CONTRATO PARA A ELABORAÇÃO DO P ROJETO DE 
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CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO – Revogação de Cont rato 

Administrativo  ======================================================= 

========== Oriundo da Firma SÉTIMO - Arquitetura, Lda., presente à reunião um 

requerimento, registado em 22 de outubro de 2012, a solicitar a reformulação da 

garantia bancária, emitida no âmbito do contrato referido em epígrafe. ------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, o mesmo prestou a informação n.º 15-

LS/DPOUA/2013, datada de 28 de fevereiro, último, com o seguinte teor: -------------------- 

----- “A presente informação surge perante a orientação dada verbalmente nesta data pelo Sr. 

Vereador, Eng. António Caiado, para que o signatário informe sobre a solicitação da empresa 

requerente, neste caso, para que seja liberada a caução que a mesma prestou no âmbito do contrato 

celebrado com a Câmara Municipal de Moimenta da Beira para a “ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO”.--------------------------------------------------------------------- 

----- Recorda-se que, em causa está o contrato n.º 10/2008, celebrado entre a SÉTIMO – Arquitetura, 

Lda. e a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, que teve “por objeto o fornecimento dos projetos de 

execução para a construção do Parque Desportivo de Moimenta da Beira, que contempla os 

arruamentos interiores, polidesportivo ao ar livre e respetivas bancadas, edifício balneários I, campo de 

futebol e respetivas bancadas, campo de voleibol / praia, campo de ténis, edifício / restaurante de apoio 

à piscina e respetivos balneários, circuito de manutenção, piscina e estudo da envolvente e arranjos 

exteriores, pista de atletismo e o programa base do arruamento que liga o centro escolar ao parque 

industrial, com serventia direta ao referido parque desportivo.”---------------------------------------------- 

----- Para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, a requerente apresentou 

a Garantia Bancária n.º GAR/08304937, emitida em 26 de junho de 2008, pelo Banco BPI, com sede na 

Rua Tenente Valadim, 284, no Porto, no valor de 3.737,15€, (três mil, setecentos e trinta e sete euros 
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e quinze cêntimos), correspondente a 5% do valor da adjudicação, nos termos do artigo 70.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao cumprimento do estabelecido no contrato em causa, atenda-se que é do 

conhecimento do signatário não ser intenção da Câmara Municipal que o mesmo venha ser cumprido 

integralmente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, em primeiro lugar, é necessário que a Câmara Municipal decida sobre a eventual revogação 

do contrato em causa, não exigindo assim à SÉTIMO – Arquitetura, Lda. que desenvolva os projetos 

que falta elaborar nos termos contratados. ------------------------------------------------------------------- 

----- Caso essa revogação venha a ser decidida pela Câmara Municipal, e caso a contratada a aceite, 

deverá ser celebrado um acordo para a revogação do contrato administrativo em causa. ----------------- 

----- Posteriormente, e como os projetos já elaborados no âmbito do mesmo contrato já se encontram 

aprovados pela Câmara Municipal, julga-se haver então condições para a liberação integral da caução, 

devendo, no entanto, ser a Câmara Municipal a decidir sobre essa liberação”. ----------------------------- 

----- O processo vem acompanhado de uma proposta de minuta de acordo de revogação 

do contrato administrativo para a elaboração do projeto de construção do parque 

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

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

acordo de revogação do contrato administrativo para a elaboração do projeto de 

construção do parque desportivo, autorizando o Senhor Presidente a proceder à 

respetiva assinatura, bem como proceder ao cancelamento da garantia bancária 

prestada. ============================================================ 

“OBRAS PARTICULARES” 

077 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento  ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 13 de novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do livro 

de atas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a seguir se 

identificam, “PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO”, “PROJETO DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDO” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 04 de 

novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. --------------------------------------------------------- 

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

----- JOÃO LUÍS DA SILVA AUGUSTO, para ampliação de uma habitação – legalização 

de alterações, sita no lugar denominado Outeiro, Freguesia de Vilar, a que se refere o 

Proc.º n.º 420.05. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ============================== 

----- FRESCA ALIANÇA LDA, para construção de um armazém agrícola, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado de Albergaria, Freguesia de Sever, a que se refere o 

Proc.º n.º 78.12. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

02.04 – UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,  CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 
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02.04.01 – SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO  

“Educação” 

078 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

2013/2014 – 2.º Listagem  =============================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 09.RIC/UODSCE/2013, 

datada de 10 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada das listagens dos alunos, instruídas de 

acordo com o artigo 4º., do Decreto-Lei nº. 55/2009, de 02 de março, referentes aos 

auxílios económicos para o ano letivo 2013/2014, cujo encargo a assumir, no período de 

setembro a dezembro do corrente ano, é no montante de € 650,13 (seiscentos e 

cinquenta euros e treze cêntimos), sendo o encargo relativo ao fornecimento de 

“refeições” de € 453,33 (quatrocentos e cinquenta e três euros e trinta e três cêntimos), e 

“material escolar” de € 196,80 (cento e noventa e seis euros e oitenta cêntimos). ---------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “O respetivo encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040802 

onde existe um saldo disponível de € 19.938,00 (dezanove mil, novecentos e trinta e oito euros), e que 

o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 05 e nº. 24/2013, 

com a dotação de € 12.938,00 (doze mil, novecentos e trinta e oito euros).”-------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida listagem e 

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, com referência aos escalões ali 

indicados. =========================================================== 



 F lF lF lF l.90 
____________ 

 

____________ 

2013.09.13 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 74 74 74 7     

                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 

                                                                   
 

“Ação Social” 

079 - 720/999/000 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - Reco lha de roupa, calçado 

e brinquedos  ======================================================== 

========== Oriunda da Empresa H SARAH Trading, Lda., presente à reunião uma 

proposta de protocolo de colaboração para a recolha, tratamento e posterior 

reencaminhamento de roupas, calçado e brinquedos usados, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, registada em 10 de outubro 

de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE DE AMBIENTE, o mesmo prestou 

a informação n.º 2013/08, datada de 06 do corrente mês, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a informar que a empresa 

acima mencionada é uma entidade dedicada à atividade de recolha de roupas, calçado e 

brinquedos, através da colocação de contentores apropriados em espaços públicos e 

privados, bem como a reutilização e reciclagem destes materiais na sua central de 

tratamento de resíduos têxteis. ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com os termos e 

condições da aludida proposta, aprovando a abertura do respetivo procedimento de 

contratação, nos termos legais. =========================================== 

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 
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desta reunião, nos termos do disposto nos n.ºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 

de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, 

Vereadores e por mim, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

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

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

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

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 


