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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOIS DE DEZEM BRO DO ANO DE 

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

ATA N.º 24/13 

========== Aos dois dias do mês de dezembro 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, 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, LUÍS 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, último, exarada a folhas 110, ponto 092, 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. ====== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  
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02.02.04. TESOURARIA 

130 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 29, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 247.812,21 (duzentos 

e quarenta e sete mil, oitocentos e doze euros e vinte e um cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  133.495,58 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €  114.316,63 

                             TOTAL: …………………………...€  247.812,21 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  

131 - 310/301/025 - CONSTRUÇÃO DO CAMINHO RURAL ALV ITE - SEVER - Auto de 

vistoria - Libertação parcial de caução  ==================================== 

===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP061/DOM/2013, 

datada de 4 de novembro, último, que acompanha o auto de vistoria, que nesta ata se 

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

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo 
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e Ambiente, foi contactada a Firma adjudicatária para marcação de uma data para realização da vistoria 

solicitada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 

de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: ---------------------------------- 

---- - Foram detetadas as deficiências ou anomalias que se expressaram no Auto de Vistoria anterior, 

nomeadamente de 26/10/2012, isto é, as anomalias/deficiências referidas no Auto ainda não foram 

colmatadas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Não é promovida qualquer libertação de caução; ----------------------------------------------------- 

----- Alerta-se ainda para a necessidade de levar-se a efeito trabalhos de conservação, nomeadamente 

de limpeza de bermas, valetas e aquedutos.” ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, não proceder à libertação parcial da caução e notificar a empresa 

adjudicatária para colmatar as deficiências/anomalias expressas no auto de vistoria. === 

132 - 310/301/028 - CONSTRUÇÃO DO CAMINHO RURAL SOU TOSA – S. 

MARTINHO - Auto de vistoria - Libertação parcial de  caução  ================== 

===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP060/DPOUA/2013, 

datada de 4 de novembro, último, que acompanha o auto de vistoria, que nesta ata se 

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

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo 

e Ambiente, foi contactada a Firma adjudicatária para marcação de uma data para realização da vistoria 

solicitada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 
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de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: ---------------------------------- 

----- - Foram detetadas as deficiências ou anomalias que se expressaram no Auto de Vistoria anterior, 

nomeadamente de 26/10/2012, isto é, as anomalias/deficiências referidas no Auto ainda não foram 

colmatada; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- - Não é promovida qualquer libertação de caução; ----------------------------------------------------- 

----- Alerta-se ainda para a necessidade de levar-se a efeito trabalhos de conservação, nomeadamente 

de limpeza de bermas, valetas e aquedutos.” ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, não proceder à libertação parcial da caução e notificar a empresa 

adjudicatária para colmatar as deficiências/anomalias expressas no auto de vistoria. === 

133 - 310/301/217 - RETIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO C AMINHO MUNICIPAL 

1039, ENTRE ALVITE E ESPINHEIRO - Receção definitiv a ==================== 

===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP063/DPOUA/2013, 

datada de 8 de novembro, último, que acompanha o auto de receção definitiva, que 

nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Em tempo, nomeadamente em dezembro do transato, foi levada efeito uma vistoria à Obra supra 

, para efeitos de Receção Definitiva da Empreitada . Por razões que agora não me lembro não foi 

possível a elaboração do Auto assim como a sua respetiva assinatura nesse dia ficando eu com o 

compromisso da sua elaboração, envio do mesmo por Email e ser devolvido devidamente assinado. Este 

Email foi enviado em 04/12/2012. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O facto é que este assunto esqueceu, recentemente fiz o reenvio do anterior Email, vindo então 

agora via correio a resposta com o Auto de Vistoria de então, devidamente assinado. -------------------- 
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----- Assim, apresenta-se o Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva da Empreitada, com a 

retenção de 5.900,50€ para reparação das deficiências referidas no mesmo Auto. ------------------------ 

----- Alerta-se para a necessidade de levar-se a efeito trabalhos de conservação, nomeadamente de 

limpeza matos em taludes e bermas, valetas e aquedutos.” ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à receção definitiva da empreitada em epígrafe, procedendo à 

retenção do montante de € 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta euros), para os 

efeitos ali mencionados. -------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, proceder ao cancelamento do 

remanescente das garantias bancárias prestadas. ============================= 

134 - 310/301/224/225 - 310/302/175 - RETIFICAÇÃO, REPARAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS - BENEF ICIAÇÃO DO 

CAMINHO MUNICIPAL 1199 ENTRE OS CRUZAMENTOS DA CAPE LA DO SR. DOS 

AFLITOS E VILA CHÃ DE CARIA, BENEFICIAÇÃO DO ARRUAM ENTO EM VILA 

COVA E BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO AO SANTUÁR IO DE STO 

ANTÃO EM PEVA - Auto de vistoria - Libertação parci al de caução  ============= 

===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP058/DPOUA/2013, 

datada de 1 de novembro, último, que acompanha o auto de vistoria, que nesta ata se 

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

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Chefe de Divisão, exarado no Requerimento da Firma 
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VIADAIRE, adjudicatária da Empreitada, foi esta contactada para ser marcada uma data para realização 

da vistoria solicitada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 

de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: ---------------------------------- 

----- - Não foram detetadas deficiências ou anomalias que condicionem a libertação parcial da caução;  

----- - Alerta-se para a necessidade de levar-se a efeito trabalhos de conservação, nomeadamente de 

limpeza matos em taludes e bermas, valetas e aquedutos.” ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a libertação parcial da 

caução, nos termos e condições exaradas na informação técnica. ================= 

135 - 310/302/176 - CONSOLIDAÇÃO FUNCIONAL DE ARRUA MENTOS URBANOS - 

Auto de vistoria - Libertação parcial de caução  ============================= 

===== Oriunda do Técnico Superior, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação, com a referência JP059/DPOUA/2013, 

datada de 4 de novembro, último, que acompanha o auto de vistoria, que nesta ata se 

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

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Vereador da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo 

e Ambiente, foi contactada a Firma adjudicatária para marcação de uma data para realização da vistoria 

solicitada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Realizada que foi a Vistoria e elaborado o respetivo Auto que se anexa para efeitos de aprovação 

de libertação de caução pelo Dono de Obra, informa-se ainda o seguinte: ---------------------------------- 

----- - Não foram detetadas deficiências ou anomalias que condicionem a libertação parcial da caução; 

----- - Alerta-se para a necessidade de levar-se a efeito trabalhos de conservação, nomeadamente de 

limpeza de bermas, valetas e aquedutos, na parte da Empreitada referente à “Beneficiação de Caminho 
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em Sever – Ligação ao Caminho Rural Alvite – Sever”. ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a libertação parcial da 

caução, nos termos e condições exaradas na informação técnica. ================= 

136 - 310/302/181 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Erros e omissões – Aceitação e aprovação  ========================= 

===== Oriunda do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E 

AMBIENTE, presente à reunião a informação, com a referência 93-LS/DPOUA/2013, 

datada de 27 de novembro, último, com o seguinte teor: ------------------------------------------- 

----- “Após terem sido analisadas as listas de “Erros e Omissões” apresentadas por inscritos no 

Concurso Público que visa a adjudicação da empreitada de AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE 

MOIMENTA DA BEIRA, é possível agora aprovar o novo mapa de medições e orçamento que congrega 

os “Erros e Omissões” em condições de serem aceites. ------------------------------------------------------ 

----- Atenda-se que as listas de “Erros e Omissões” em causa foram analisadas pelos projetistas da 

intervenção pretendida. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, caso os “Erros e Omissões” em causa sejam aceites pela Câmara Municipal, o preço base 

do concurso passará a ser de 1.970.538,05€, (um milhão, novecentos e setenta mil, quinhentos e trinta 

e oito euros, e cinco cêntimos), neste caso, menos 968,35€, (novecentos e sessenta e oito euros, e 

trinta e cinco cêntimos), que o preço base definido inicialmente. -------------------------------------------- 

----- Em anexo, junta-se o novo mapa de medições e orçamento com alusão aos “Erros e Omissões” em 

condições de serem aceites. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Entretanto, atenda-se que, em 2013, não se prevê qualquer execução física e/ou financeira.” ------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

----- 1. Concordar com a informação técnica supra referida, aprovando os erros e 



 F lF lF lF l.180 
____________ 

 

____________ 

2013.12.02 
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 

                                                                   
 
omissões apresentados pelos interessados, no valor total a menos  de € 968,35 

(novecentos e sessenta e oito euros e trinta e cinco cêntimos); ----------------------------------  

----- 2. Aprovar o novo valor base do concurso, que passou a ser de 1.970.538,05€, (um 

milhão, novecentos e setenta mil, quinhentos e trinta e oito euros, e cinco cêntimos); ----- 

----- 3. Na sequência dos erros e omissões agora aprovados, e considerando que se 

encontra suspenso o prazo para apresentação de propostas, até à publicitação das 

mesmas, nos termos do n.º 2, do art.º 64.º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, prorrogar o prazo para a apresentação 

de propostas até às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos, do 15.º dia, a contar 

da data de envio do anúncio publicado no Diário da República; ---------------------------------- 

----- 4. Que a abertura de propostas será fixada, pelas 10H, do primeiro dia útil seguinte 

após o termo do prazo para apresentação de propostas; ------------------------------------------ 

----- 5. Publicitar e disponibilizar na plataforma eletrónica, utilizada pelo Município, todos 

os elementos e esclarecimentos referentes às listas de erros e omissões apresentados 

pelos interessados, nos termos do disposto no n.º 4, do art.º 64.º, do diploma acima 

referido. ============================================================ 

137 - 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 -  

Erros e omissões – Aceitação e aprovação  ============================ 

===== Oriunda do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E 

AMBIENTE, presente à reunião a informação, com a referência 94-LS/DPOUA/2013, 
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datada de 27 de novembro, último, com o seguinte teor: ------------------------------------------- 

----- “Após terem sido analisadas as listas de “Erros e Omissões” apresentadas por inscritos no 

Concurso Público que visa a adjudicação da empreitada denominada de CIRCULAR RODOVIÁRIA 

EXTERNA POENTE – TROÇO 2, ENTRE A EN 226, (Km 44,7), E O PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA 

DA BEIRA, é possível agora aprovar o novo mapa de medições e orçamento que congrega os “Erros e 

Omissões” em condições de serem aceites. ------------------------------------------------------------------- 

----- Atenda-se que as listas de “Erros e Omissões” em causa foram analisadas pelos projetistas da 

intervenção pretendida. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, caso os “Erros e Omissões” em causa sejam aceites pela Câmara Municipal, o preço base 

do concurso passará a ser de 1.781.079,04€, (um milhão, setecentos e oitenta e um mil, e setenta e 

nove euros, e quatro cêntimos), neste caso, mais 87.865,53€, (oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta 

e cinco euros e cinquenta e três cêntimos), que o preço base definido inicialmente. ----------------------- 

----- Em anexo, junta-se o novo mapa de medições e orçamento com alusão aos “Erros e Omissões” em 

condições de serem aceites. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Entretanto, atenda-se que, em 2013, não se prevê qualquer execução física e/ou financeira.” ------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

----- 1. Concordar com a informação técnica supra referida, aprovando os erros e 

omissões apresentados pelos interessados, no valor total de € 87.865,53, (oitenta e sete 

mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e cinquenta e três cêntimos); ------------------------  

----- 2. Aprovar o novo valor base do concurso, que passou a ser de 1.781.079,04€, (um 

milhão, setecentos e oitenta e um mil, e setenta e nove euros, e quatro cêntimos); -------- 

----- 3. Na sequência dos erros e omissões agora aprovados, e considerando que se 

encontra suspenso o prazo para apresentação de propostas, até à publicitação das 
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mesmas, nos termos do n.º 2, do art.º 64.º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, prorrogar o prazo para a apresentação 

de propostas até às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos, do 15.º dia, a contar 

da data de envio do anúncio publicado no Diário da República; ---------------------------------- 

----- 4. Que a abertura de propostas será fixada, pelas 10H, do primeiro dia útil seguinte 

após o termo do prazo para apresentação de propostas; ------------------------------------------ 

----- 5. Publicitar e disponibilizar na plataforma eletrónica, utilizada pelo Município, todos 

os elementos e esclarecimentos referentes às listas de erros e omissões apresentados 

pelos interessados, nos termos do disposto no n.º 4, do art.º 64.º, do diploma acima 

referido. ============================================================ 

138 - 310/302/181 e 182 – AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUS TRIAL DE MOIMENTA 

DA BEIRA - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TRO ÇO 2, ENTRE A EN 

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

Público - Alteração do critério de adjudicação  ============================= 

===== Oriunda do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E 

AMBIENTE, presente à reunião a informação, com a referência 95-LS/DPOUA/2013, 

datada de 29 de novembro, último, com o seguinte teor: ------------------------------------------- 

----- “Após ter-se tido conhecimento do teor do Acórdão N.º 27/13 – 05.NOV-1.ª S/SS, do Tribunal de 

Contas, a propósito do Critério de Adjudicação estabelecido no âmbito de um determinado Concurso 

Público, conclui-se que, por analogia, os Concursos Públicos em desenvolvimento, (mencionados em 

epígrafe), poderão ter uma decisão semelhante desse Tribunal, (ou seja, uma decisão desfavorável). --- 
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----- Não resta pois qualquer dúvida que, caso se mantenha o Critério de Adjudicação que se encontra 

estabelecido no âmbito dos Concursos Públicos mencionados em epígrafe, certamente que, o Tribunal 

de Contas recusará o seu visto a esses procedimentos. ------------------------------------------------------ 

----- Assim, os signatários entendem que, perante o exposto, e tendo em conta que não se vislumbra 

qualquer disposição legal em contrário, será desejável e possível a alteração do Critério de Adjudicação 

neste momento do desenvolvimento dos Concursos Públicos em causa. ------------------------------------ 

----- Neste contexto, propõe-se que o Critério de Adjudicação nos Concursos Públicos destinados à 

adjudicação das empreitadas denominadas de “AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA” e de “CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE – TROÇO 2, ENTRE A EN 226, (Km 44,7), E O 

PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA”, passe a ser “o do mais baixo preço”, nos termos do 

art.º 74.º, do Código do Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e 

posteriores alterações. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Atenda-se que, perante a eventual aprovação da presente proposta, na referência que é feita ao 

Critério de Adjudicação nos documentos dos procedimentos, deverá ler-se que o Critério de Adjudicação 

é “o do mais baixo preço”.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o senhor Presidente da Câmara recordou que este procedimento 

concursal tinha sido suspenso, face à apresentação por parte dos interessados de uma 

lista de erros e omissões, na qual foram identificados expressa e inequivocamente os 

erros e omissões detetados, que a Câmara Municipal acaba de aprovar, estando agora o 

concurso em condições legais de seguir os seus termos. ------------------------------------------ 

-----Todavia, mais destacou, importa ressalvar que os serviços trouxeram à colação o 

recente Acórdão do Tribunal de Contas, nº. 27/13 – 05.NOV – 1ª. S/SS, nos termos do 

qual foi recusado o visto a um determinado processo, recusa essa assente em razões de 

facto e de direito que podem ser aplicadas ao critério de adjudicação aprovado para as 
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duas empreitadas em causa, em tudo idêntico àquele que foi objeto de recusa de visto, 

facto que, por si só, deve suscitar eventual mudança do referido critério de adjudicação, 

sob pena da Câmara vir a ser confrontada com idêntica decisão do Tribunal de Contas, 

com todas as consequências legais. --------------------------------------------------------------------- 

---- Nestes termos, na medida em que o procedimento concursal está na fase que 

antecede o termo do prazo para apresentação de propostas, que terminará após os 15 

dias que serão fixados, informou que se afigura legal a alteração das peças do 

procedimento, nomeadamente pela introdução da aludida alteração do critério de 

adjudicação, desde que seja dada adequada publicidade no anúncio a publicar em 

Diário da República e na respetiva plataforma, onde, para além da aludida aceitação dos 

erros e omissões, expressamente deverá ser mencionada a alteração aos artigos 18º e 

21º, do programa de procedimento, que deverão passar a ter a seguinte redação: --------- 

----------------------- “ARTIGO 18º DOCUMENTOS QUE INTEGRAM A PROPOSTA -------------------------- 

----- 1. A Proposta é constituída pelos documentos enunciados em seguida: ------------------------------- 

----- a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em 

conformidade com o modelo constante do Anexo I ao presente Programa do Procedimento, 

devidamente assinada pelo concorrente ou por representante legalmente autorizado; -------------------- 

----- b) Lista de preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de execução;--- 

----- c) Plano de Trabalhos, nos termos do art. 361.º do Código dos Contratos Públicos; ----------------- 

----- d) Plano de pagamentos/cronograma financeiro; ------------------------------------------------------- 

----- e) Declaração do concorrente que mencione os trabalhos a efetuar em cada uma das 

subcategorias e o respetivo valor e, se for o caso, declarações de compromisso subscritas pelo 

concorrente e por cada um dos subempreiteiros, nos termos referidos no n.º 7 deste artigo; ------------- 
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------ f) Idêntica declaração deverá ser apresentada, quando se tratar de agrupamentos de empresas;-- 

----- g) Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço 

anormalmente baixo, quando esse preço resulte, direta ou indiretamente, das peças do procedimento; - 

----- h) Alvará de Construção (ou cópia simples do mesmo), emitido pelo INCI, I.P., contendo as 

habilitações de natureza necessária para a realização da obra posta a concurso e da classe 

correspondente ao valor da proposta, nos termos do n.º seguinte e, se for o caso, acompanhado de 

declaração que mencione os subempreiteiros. O adjudicatário deve apresentar Alvará ou os títulos de 

registo emitidos pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., contendo as seguintes autorizações: 

----- ⇒ A 1.ª Subcategoria da 2.ª Categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da 

sua proposta; e, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ⇒ As 5.ª, 6.ª e 9.ª Subcategorias da 2.ª Categoria e as 2.ª e 7.ª Subcategorias da 5.ª Categoria e 

da classe correspondente ao valor dos trabalhos que lhes correspondem. ---------------------------------- 

----- Para efeitos da verificação das habilitações referidas, o adjudicatário pode apresentar alvarás ou 

títulos de registo da titularidade de subcontratados, desde que acompanhado de declaração através da 

qual estes se comprometam, incondicionalmente, a executar os trabalhos correspondentes às 

habilitações deles constantes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os 

considerar indispensáveis, para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do artigo 57.º 

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

----- 3. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, a declaração referida na 

alínea a) deve ser assinada pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que 

devem ser juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros 

ou, não existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos 

representantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------- “ARTIGO 21º ANÁLISE DAS PROPOSTAS” ----------------------------------- 

----- O critério de adjudicação “é o do mais baixo preço”, nos termos do art.º 74.º, do CCP, aprovado 

pelo DL 18/2008, de 29 de janeiro.” --------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração dos artigos 

18.º e 21.º, dos programas de procedimentos das empreitadas referidas em epígrafe, 

nos exatos termos acima exarados. ======================================== 

 “ESTUDOS E PROJETOS” 

139 – 150/192/000 - GRANITOS IRMÃOS SOARES, LDA. – Pedido de parecer sobre 

localização de pedreira e pedido de emissão de “dec laração de interesse 

concelhio”  ========================================================== 

========== Oriundo da Firma GRANITOS IRMÃOS SOARES, LDA., presente à 

reunião um requerimento, registado em 29 de outubro, último, sob o n.º 6338, a solicitar 

a emissão de parecer sobre localização de pedreira e de declaração de interesse local e 

concelhio, no âmbito do processo de licenciamento de Avaliação de Impacte Ambiental, 

ao projeto de Pedreira de Granito Ornamental Monte Coutado, na freguesia de Rua, 

deste Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, o mesmo prestou a informação n.º 83-

LS/DPOUA/2013, datada de 30 de outubro, último, com o seguinte teor: ---------------------- 

----- “A presente informação surge após a empresa Granitos Irmãos Soares, Lda. ter entregue os 

elementos que lhe haviam sido solicitados através do ofício n.º 002406, datado de 20013/09/20. ------- 

----- Recorda-se que a requerente pretende da Câmara Municipal de Moimenta da Beira um “parecer de 

localização da pedreira” que a mesma pretende explorar no lugar de Monte Coutado – Vila da Rua, bem 

como uma “declaração de interesse concelhio” da mesma pedreira. ---------------------------------------- 

----- Em primeiro lugar, cumpre-nos informar o seguinte: --------------------------------------------------- 
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----- Segundo o n.º 2, do art.º 9.º, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro: “O parecer de localização é emitido pela entidade 

competente para a aprovação do PARP ou pela câmara municipal territorialmente competente, neste 

último caso quando a área objeto do pedido esteja inserida em área cativa, de reserva, ou em espaço 

para a indústria extrativa constante do respetivo plano diretor municipal (PDM).”---------------------- 

----- Neste contexto, tendo em conta que a localização prevista para a exploração não se encontra, nem 

em área cativa, nem de reserva, nem em espaço para a indústria extrativa constante do respetivo PDM, 

julga-se que não será da competência da Câmara Municipal emitir o parecer que a requerente pretende.  

----- No entanto, a Câmara Municipal poderá sempre emitir o parecer solicitado. -------------------------- 

----- Para esse efeito informa-se que a propriedade objeto da pretensão insere-se maioritariamente em 

espaço considerado “florestal” pelo P.D.M. em vigor, abrangendo também “área de salvaguarda”, neste 

caso, área de Reserva Ecológica Nacional. -------------------------------------------------------------------- 

----- Neste capítulo, a requerente afirma que a exploração apenas ocorrerá na parte da propriedade 

inserida em “espaço florestal”. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Compete-nos pois informar que o ponto 1, do art.º 33.º, do Regulamento do P.D.M. estipula que 

“Nestas áreas devem ser privilegiadas as atividades florestal ou de complemento florestal, agroflorestal, 

pecuária e agrícola”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por outro lado, a alínea c), do ponto 1, do art.º 34.º, do mesmo Regulamento, refere que “nas 

áreas integradas na classificação de espaços florestais podem, com parecer favorável dos serviços 

camarários…, ser edificados os seguintes tipos de construções: (…) Equipamentos públicos ou privados, 

de interesse central, regional ou municipal devidamente reconhecido, desde que não existam 

alternativas viáveis e se assegure um nível mínimo de perturbações das características e 

potencialidades da parcela”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ora, perante o estipulado no Regulamento do P.D.M., nomeadamente, perante as preocupações 

nele patentes no sentido de que qualquer atividade a desenvolver nestas áreas assegure uma 

mobilização mínima dos terrenos e assegure um povoamento florístico adequado e diversificado, a 

pretensão da requerente não poderá ser objeto de parecer favorável emitido pelo signatário ------------ 
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----- Neste contexto, compete à Câmara Municipal emitir, ou não, parecer favorável à localização da 

exploração em causa, bem como a “declaração de interesse concelhio” pretendida.”” --------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à audição prévia da 

Junta de Freguesia da Rua para, querendo, no prazo de dez dias, se pronunciar sobre 

esta matéria. ========================================================= 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

 “OBRAS PARTICULARES” 

140 - 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 25 de outubro do corrente ano, exarada a folhas 109, ponto 091, 

deste livro de atas, 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, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PROJETOS DE 

ARQUITETURA DEFERIDOS”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, 

“TELAS FINAIS DEFERIDAS” 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. ------------------------------------------------------------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 
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----- FERNANDESCONSTROI, UNIPESSOAL LDA, para ocupação da via pública com 

grua, em 30m2, no Largo das Sete Ruas, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 

90.13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- CARLOS DA COSTA GOMES, para reconstrução e ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita no Largo de Santo António, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º 

n.º 80.13; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL BERNARDO, para alteração de um edifício de arrumos para edifício 

destinado a oficina de manutenção e reparação de veículos automóveis, sita no lugar 

denominado Alto da Portela, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 87.13. ----- 

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

----- HERNANI LUÍS BOTELHO LEITÃO, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Ribas, Freguesia de Cabaços, a que se 

refere o Proc.º n.º 50.13; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA SALETE MALAIA ALVES, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Areal, Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 19.13. ------------------------------------------------------------------------------------- 

TELAS FINAIS DEFERIDAS:  ============================================ 

----- ALCIDES DOS SANTOS CARDOSO, telas finais de uma habitação sita no lugar 

denominado Oval, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 276.99. ------------------ 

141 – 360/337/10.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e informação prévia –  



 F lF lF lF l.190 
____________ 

 

____________ 

2013.12.02 
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 

                                                                   
 
Construção de uma habitação unifamiliar  ================================= 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO MANUEL FERREIRA GOMES, presente à 

reunião um pedido de informação prévia, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no ligar denominado Lumiosas, Freguesia de Moimenta. ------ 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 287-

SV/DPOUA/13, de 30 de outubro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

parecer desfavorável à pretensão. ------------------------------------------------------------------------ 

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

prévia, com base na deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na reunião 

realizada em 09 de julho de 2010, exarada a folhas 271, ponto 237, do livro de atas 140.  

142 – 360/338/196.01 – OBRAS PARTICULARES – Projeto s de especialidades –  

Construção de um pavilhão destinado a armazém - Leg alização  =============== 

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

reunião realizada em 09 de novembro de 2013, exarada a folhas 236, ponto 196, do livro 

de atas 145, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de construção / legalização 

de um pavilhão destinado a armazém, sito no lugar denominado Cardal, Freguesia de 

Sever, pertencente à Senhora CASSANDRA SOFIA CARVALHO FONSECA, aprovar o 

projeto de arquitetura, novamente, presente à reunião o referido processo acompanhado 

dos respetivos projetos de especialidades, em que, pelos motivos ali descritos requer o 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 288-

SV/DPOUA/13, de 04 de novembro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de 

especialidades e emitir o respetivo alvará de licença de construção. =============== 

143 – 360/338/85.12 – OBRAS PARTICULARES – Reconstr ução / legalização de 

uma habitação unifamiliar – Isenção de alvará de in dustrial de construção civil  === 

========== Oriundo da Senhora ELIZABETE PEREIRA DA COSTA MACHADO, 

presente à reunião um pedido de isenção de apresentação de alvará industrial de 

construção civil, no ato de levantamento do alvará de licença de construção de um 

edifício sito no lugar denominado Avelal, Freguesia de Paçô. ------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 293-

SV/DPOUA/13, de 11 de novembro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a requerente da 

apresentação do alvará industrial de construção civil, com base na nova estimativa 

orçamental apresentada. ================================================ 

144 – 360/338/84.13 – OBRAS PARTICULARES – Instalaç ão de armazenagem de 

GPL – Classe B2 – capacidade útil 4,30m 3 ================================= 
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========== Oriundo da Firma REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A., presente à reunião, 

para tomada de conhecimento, um processo respeitante à montagem de uma instalação 

de armazenagem de GPL, para consumo próprio, constituída por um equipamento sob 

pressão com a capacidade útil de 4,30 m3 e respetivo ramal de distribuição num prédio 

sito no lugar denominado Alagoa, nesta Vila de Moimenta da Beira. ---------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 83-SV/DPOUA/13, de 25 de 

outubro, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

145 – 360/991/51.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ FIDALGO DE 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 298-

SV/DPOUA /13, datada de 19 de novembro, último, emitindo parecer favorável. ------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 
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pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 

02.04 – UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,  CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

02.04.01 – SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO  

“Educação” 

146 – 710/714/000 – ENSINO BÁSICO – Instrução  =========================== 

========== Oriundo do CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA, presente a reunião “e-mail”, datado de 27 de novembro, último, 

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

onde, pelas razões ali descritas, solicita que se proceda à designação dos elementos 

que irão representar a autarquia naquele conselho. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear como seus 

representantes, no aludido Conselho Geral, os Vereadores, em regime de tempo inteiro, 

FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA e SUSANA ISABEL 

MARQUES LEMOS e o Vereador LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA. ============= 

147 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Pedidos 

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

========== Presentes à reunião vários pedidos de isenção de pagamento de passes 

escolares de alunos a frequentar o Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no 

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

----- Submetido o assunto à UNIDADE ORGANICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
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CULTURA E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou as Informações n.ºs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18 e 19, datadas de 23 de outubro, último, que nesta ata se consideram integralmente 

transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, é de 

parecer que os alunos ali referenciados devem ser isentos de pagamento dos respetivos 

passes escolares, com efeitos a partir do mês de novembro. ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Face à informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar os referidos pedidos de isenção de pagamento do passe escolar, com efeitos a 

partir do mês de novembro. ============================================== 

148 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Pedidos 

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

========== Presentes à reunião um pedido de isenção de pagamento de passe 

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

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

----- Submetido o assunto à UNIDADE ORGANICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURA E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a Informação n.º 26, datada de 25 de 

novembro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, é de parecer que o aluno ali 

referenciado deve ser isento de pagamento do respetivo passe escolar, com efeito a 

partir do mês de novembro. --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Face à informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o referido pedido de isenção de pagamento do passe escolar, com efeito a partir 
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do mês de novembro. ================================================== 

149 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transport es Escolares – Pedidos 

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

========== Presentes à reunião vários pedidos de isenção de pagamento de passes 

escolares de alunos a frequentar o Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no 

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

----- Submetido o assunto à UNIDADE ORGANICA DE DESENVOLVIMENTO SO.CIAL, 

CULTURA E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou as Informações n.ºs 25 e 27, datadas de 

25 de novembro, último, que nesta ata se consideram integralmente transcrita e dela 

ficam a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, é de parecer que os 

alunos ali referenciados devem ser isentos de pagamento dos respetivos passes 

escolares, com efeitos a partir do mês de dezembro. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : Face à informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar os referidos pedidos de isenção de pagamento do passe escolar, com efeitos a 

partir do mês de dezembro. ============================================== 

150 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

2013/2014 =========================================================== 

========== Presente à reunião dois pedidos de atribuição no escalão “A” de auxílios 

económicos, para o ano letivo em curso, de dois alunos residente no concelho, que 

frequenta a EB1 de Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
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CULTURAL E EDUCAÇÃO, a mesma elaborou a Informação n.º 24.RIC/UODSCE/2013, 

datada de 06 de novembro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 € 474,73 (quatrocentos e setenta e quatro euros e setenta e três 

cêntimos), 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 € 473,69 (quatrocentos e setenta e três euros e sessenta e nove 

cêntimos).”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir aos alunos em causa o escalão “A” de 

auxílios económicos. =================================================== 

“Ação Social” 

151 – 720/733/000 – REDE SOCIAL – Representante no Núcleo Executivo  ======== 

========== Oriundo da Técnica Superior, MARIA DE LOURDES DE MOURA 

LOUREIRO, presente a reunião informação n.º ML/N.º1, datado de 04 de novembro, 

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

integrante, onde, pelas razões ali descritas, solicita que seja designado um 

representante da Câmara Municipal para o referido Núcleo Executivo, do Conselho Local 

de Ação Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO  A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear como seu 
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representante, no referido órgão, a Vereadora em regime de tempo inteiro, SUSANA 

ISABEL MARQUES LEMOS. ============================================= 

152 – 720/733/000 – REDE SOCIAL – Representante no Núcleo Local de Inserção  = 

========== Oriundo do CENTRO DISTRITAL DE VISEU DA SEGURANÇA SOCIAL, 

presente a reunião um fax, datado de 15 de novembro, último, que nesta ata se 

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

ali descritas solicita que seja designado um representante da Câmara Municipal para o 

referido Núcleo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear como seu 

representante, no referido órgão, a Vereadora, em regime de tempo inteiro, SUSANA 

ISABEL MARQUES LEMOS. ============================================= 

153 – 720/725/000 – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇA S E JOVENS DE 

MOIMENTA DA BEIRA – Representante da Câmara Municip al ================= 

========== Oriundo da CPCJ, presente a reunião oficio n.º 114, datado de 26 de 

novembro, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, onde pelas razões ali descritas solicita que seja designado um 

representante para a referida Comissão. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear como seu 

representante, na referida Comissão, a Vereadora, em regime de tempo inteiro, 

SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS. ===================================== 

02.04.02. SECÇÃO DE COORDENAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚ BLICOS 
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02.04.03. GABINETE DE DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

154 – 710/713/700 – Manifestações Culturais e Despo rtivas – Proposta para 

constituição da comissão de análise das candidatura s para concessão de apoios 

ao movimento associativo e desportivo  ================================== 

========== Oriunda do Senhor Vice-Presidente, presente à reunião uma proposta, 

datada 20 de novembro, último, relativa à constituição da comissão de análise das 

candidaturas para concessão de apoios ao movimento associativo e desportivo, do 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Os Apoios aos movimentos associativos e desportivos encontram-se enquadrados em 

Regulamentação própria, em vigor desde 4 de maio de 2007. Pretende-se com estes regulamentos 

organizar a concessão de apoios financeiros para o desenvolvimento de atividades desportivas, 

culturais, sociais recreativas, regulares e previstas em Plano de Atividades de Associações e 

Coletividades. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Estes Regulamentos preveem que os pedidos de apoio sejam efetuados entre 1 de junho e 31 de 

agosto, no caso do movimento associativo desportivo, e até 30 de outubro do ano anterior a que se 

reportem, no caso dos apoios financeiros para o desenvolvimento de atividades culturais, sociais e 

recreativas, e que a sua análise seja feita por uma comissão de fiscalização, cuja constituição se 

encontra prevista nos respetivos regulamentos. ------------------------------------------------------------- 

----- As comparticipações financeiras, apoios e subsídios a conceder pela Câmara Municipal, destinam-

se a financiar as seguintes áreas: ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Movimento associativo desportivo: ----------------------------------------------------------------------- 

----- a) Prática regular desportiva; ---------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Infraestruturas e equipamentos desportivos; ------------------------------------------------------- 

-----c) Eventos desportivos; ------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- d) Bolsas de mérito desportivo. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social e Recreativo: ---------------------------------------------- 

----- a) Disponibilização da utilização de viaturas; ------------------------------------------------------------ 

----- b) Disponibilização da utilização de infraestruturas; --------------------------------------------------- 

----- c) Apoios técnicos; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Apoios financeiros. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Da avaliação dos pedidos a comissão deve elaborar parecer fundamentado, relativamente à 

atribuição dos apoios, sendo os mesmos submetidos a aprovação da Câmara Municipal. ------------------ 

----- Deste modo, e dando cumprimento aos respetivos regulamentos, sugere-se que sejam que sejam 

os seguintes elementos a constituir a respetiva comissão de análise. -------------------------------------- 

----- Proposta Movimento associativo desportivo: ------------------------------------------------------------ 

----- Presidente: Susana Isabel Marques Lemos, Vereadora em Regime de Tempo Inteiro. --------------- 

----- Vogais efetivos: Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho, Vereador em Regime de Não 

Permanência e Davide Manuel de Jesus Fonseca Centeio, Técnico Superior de Desporto. ----------------- 

----- Vogal Suplente: Luís Manuel Filipe da Silva, Chefe da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo e 

Ambiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Proposta Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social e Recreativo: ----------------------------------- 

----- Presidente: Carlos António da Silva Mendes, Vereador em Regime de Tempo Inteiro. --------------- 

----- Vogais efetivos: Luís Manuel Filipe da Silva, Chefe da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo e 

Ambiente, e Ricardo Inácio de Castro, Chefe da Unidade Orgânica de Desenvolvimento Social e Cultural.  

----- Vogal Suplente: Francisco Alexandre dos Santos Gouveia Cardia, Vereador em Regime de Tempo 

Inteiro.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a referida 

proposta, nos exatos termos nela exarados. =================================  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 

========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 
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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 

11H40. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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