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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZASSETE DE NOVEMBRO DO 

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

ATA N.º 23/14 

========== Aos dezassete dias do mês de novembro 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, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

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 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. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do artº. 39º., da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR a falta 

do Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ausente por razões profissionais. ----- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. DESLOCAÇÃO OFICIAL AO BRASIL – O Senhor Presidente informou a Câmara 

Municipal que a missão da Associação de Desenvolvimento Local Beira Douro – 

Associação de Desenvolvimento do Vale do Douro, no Brasil, mais concretamente no 

Rio de Janeiro e no Recife, na qual estava integrado, correu dentro do que era 

expetável, tendo sido realizados vários contatos com empresas e empresários que 

podem vir a ter interesse em fazer investimentos na nossa região e na aquisição de 

produtos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais informou que, numa perspetiva de promoção naquele território dos nossos 

melhores produtos e do potencial da região, houve contatos com a Casa do Distrito de 

Viseu no Rio de Janeiro, com o Cônsul e também com os representantes da Agência 

para o Investimento e Comércio Externo de Portugal - AICEP, numa ação de captação 

de investimento e de potenciais turistas. ==================================== 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

085 – 020/020/000 – VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE VIRGÍLIO MANUEL 

DUARTE DOS SANTOS ================================================ 

----- Presente à reunião uma proposta de voto de pesar pelo falecimento de VIRGÍLIO 
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MANUEL DUARTE DOS SANTOS, datada de 05 do corrente mês, do seguinte teor: ----- 

----- “ Atendendo às circunstâncias em que ocorreu o trágico acidente que vitimou VIRGÍLIO MANUEL 

DUARTE DOS SANTOS, não pode a Câmara Municipal deixar de manifestar o seu profundo pesar pelo 

desaparecimento de um dos trabalhadores mais antigos, quase a completar três décadas de serviço, 

homem simples  e de trato cordial, com reconhecidas qualidades humanas e cívicas. --------------------- 

----- Como manifestação da profunda tristeza que a todos nos assola, determino que a bandeira do 

Município de Moimenta da Beira seja hasteada no edifício dos paços do município, a meia haste, durante 

os dias 05 e 06 do corrente mês. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Dê-se conhecimento à Câmara Municipal, na próxima reunião, com a proposta de um voto de 

pesar por tão infausto acontecimento e da apresentação de condolências junto da respetiva família, 

assim como à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira.” --------------- 

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

VOTO DE PESAR pelo falecimento de VIRGÍLIO MANUEL DUARTE DOS SANTOS, 

que o Executivo lamenta profunda e sentidamente, acompanhada de um grande abraço 

de solidariedade, devendo o mesmo ser comunicado à família e à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira. =================== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01 DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Taxas e Licenças” 

086 – 110/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – APROVAÇÃO DO PROJETO 

DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO DE MÉRITO 

ESTUDANTIL NO ENSINO SUPERIOR ==================================== 

========== Presente à reunião a proposta do Regulamento referenciado em epígrafe, 
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que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

para análise e eventual aprovação, nos termos e para efeitos do disposto na alínea g), 

do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a necessidade de introduzir alguns ajustamentos ao 

corpo do regulamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, que este assunto seja 

agendado para a próxima reunião. ========================================= 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.04. TESOURARIA 

087 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 14, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 358.175,57 (trezentos 

e cinquenta e oito mil, cento e setenta e cinco euros e cinquenta e sete cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ………………..  €  264.642.05 

                            b) Dotações não Orçamentais …………..  €    93.533,52 

                     TOTAL: ……………………………….…...... €  358.175,57     

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Social” 

088 - 370/356/000 – AÇÃO SOCIAL – Habitação Social – Pedido de habitação social  

========== Oriundo do Senhor ANDRÉ MANUEL RODRIGUES, residente em Peva, 
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presente à reunião um pedido de habitação social. ------------------------------------------------- 

----- Submetido o referido pedido à apreciação da UNIDADE ORGANICA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E EDUCAÇÃO, foi elaborada a Informação 

n.º 21.AM/UODSCE/2014, datada de 04 do corrente mês, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali 

descritas, informa que deverá ser concedido o respetivo pedido. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao arrendamento da 

habitação social n.º 6, do Bairro Social de Peva, ao Senhor ANDRÉ MANUEL 

RODRIGUES, nos termos legais. ========================================== 

“Educação” 

089 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes Escolares – Pedido de 

isenção de pagamento de passe escolar ================================== 

========== Presente à reunião um pedido de isenção de pagamento de passe escolar 

de um aluno a frequentar o Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no corrente 

ano letivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o referido pedido à apreciação da UNIDADE ORGANICA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E EDUCAÇÃO, foi elaborada a Informação 

n.º 22.AM/UODSCE/2014, datada de 05 de outubro, último, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali 

descritas, se entende que o aluno em causa deve ser isento do pagamento do respetivo 

passe escolar, com efeitos a partir do mês de dezembro. ----------------------------------------- 



 Fl.113 
____________ 

 

____________ 

2014.11.17 

L iv º .  1 49  
                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 

                                                                   

 

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

----- “ A informação aqui descrita representa uma diminuição da receita, pois ao isentar-se este aluno 

não entram verbas que de outra maneira entrariam para execução da receita”. --------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido pedido de 

isenção de pagamento do passe escolar, nos termos da informação técnica ========= 

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 

10H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


