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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA TRINTA D O MÊS DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ================ ================ 

ACTA N.º 21/11 

========== Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e onze, 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 02 de 

Novembro de 2009, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, 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 actas 139, cuja ordem do 

dia havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no n.º 3, do art.º. 84º., 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 09H30. ===================================== 

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
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“Gabinete Jurídico e de Contencioso” 

126 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N. º 46/2010 ========= 

========== Oriunda do Serviço de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

Informação n.º 19/2011, datada de 09 do corrente mês, do seguinte teor: --------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara, que, ao arguido JOÃO LOPES ANDRADE 

TEIXEIRA, residente na Quinta dos Caetanos, n.º 402, localidade e freguesia de Alvite, Município de 

Moimenta da Beira, foi instaurado o processo de contra-ordenação supra referido por ter procedido a 

acções de mobilização de solos, com vista à plantação de eucaliptos, sem que para isso estivesse 

munido da respectiva licença, passada por esta Câmara Municipal. ----------------------------------------- 

----- De harmonia com o disposto no art.º 50.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, alterado 

pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro, que regula o Regime Geral das Contra-Ordenações, após ter 

sido instaurado o Processo de Contra-Ordenação supra referido, notificou-se o arguido para, 

comparecer na Câmara Municipal, Serviço de Contra-Ordenações, para alegar o que tiver por 

conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e constituir advogado de defesa, nos termos 

legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No caso sub judice, o arguido remeteu defesa escrita, em 21 de Dezembro de 2010, alegando que 

desconhece quem efectivamente procedeu à mobilização do solo com máquina pesada, no local referido 

no Auto de Notícia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No seguimento da exposição, o arguido indicou testemunhas para serem ouvidas, a fim de 

poderem fazer prova dos factos alegados, no entanto, após terem sido devidamente notificadas, por 

intermédio do Advogado, Dr. Sérgio Rochinha, sendo que não compareceram. ---------------------------- 

-----Posteriormente, em 04 de Julho de 2011, notificou-se o arguido, na pessoa do seu advogado, para 

no prazo de 30 dias, apresentar a licença para mobilização de solos, sob pena da aplicação imediata da 

coima. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Acresce que até à data, o arguido não apresentou nesta edilidade qualquer pedido de licença para 

mobilização de solos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Sobre este assunto, a alínea a), do art.º 1.º do Dec. Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, prevê que as 

acções de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas, carecem de licença 

emitida pelas Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo o disposto no art.º 3, do Dec-Lei supra mencionado, a infracção ao disposto no n.º 1, do 

art.º 1.º, constitui contra-ordenação punível com coima no montante de 500,00 euros a 1.000,00 

euros, no caso de pessoa singular. Sendo pessoa colectiva a coima pode ir até ao valor máximo de 

15.000,00 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Acresce que o n.º 2, do art.º 4.º, do Dec-Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, refere que a aplicação das 

coimas é da competência das Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, sou de parecer, s.m.o, que, o Processo de Contra-Ordenação supra mencionado seja 

submetido à reunião de Câmara para decisão”. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando que o arguido não licenciou a mobilização de solos no 

local referido no Auto de Notícia, a Câmara deliberou, por unanimidade, aplicar a coima 

mínima, no valor de € 500,00 (quinhentos euros), acrescida das respectivas custas, nos 

termos do n.º 2, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de Abril. ============= 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Secção de Contabilidade” 

127 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO –  “Associação de Promoção Social Gente da Nave”  – 

Candidatura para a época desportiva 2011/2012 – Atr ibuição de apoio financeiro   = 

========== Oriunda da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro para a época desportiva 2011/2012, 

apresentando um orçamento no valor de € 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos 
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euros) e solicitando uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, no montante 

de € 30.000,00 (trinta mil euros). ------------------------------------------------------------------------- 

 ----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de Novembro de 2009, que emite 

parecer favorável, considerando que a candidatura está devidamente instruída nos 

termos regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. ------------------------------------- 

----- 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 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 27 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 206.538,37 (duzentos e seis mil quinhentos e trinta e 

oito euros e trinta e sete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

objectivo 2.5.2., código 03 e n.º 43/2011, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 

48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos euros), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 

1523 no montante de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros).” ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Associação 

um apoio financeiro no montante global de € 20.000,00 (vinte mil euros), correspondente 

à atribuição de 4.000 pontos para o escalão sénior de futebol. -----------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, atribuir por conta do orçamento do 

presente ano, o valor de € 8.000,00 (oito mil euros), correspondente a quatro prestações 

de € 2.000,00 (dois mil euros), referentes aos meses de Setembro a Dezembro, 

inclusive, devendo este assunto ser submetido novamente à Câmara Municipal, na 
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primeira reunião a realizar no mês de Janeiro de 2012. ========================= 

128 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Escola Prática de Andebol de Moimenta  da Beira”  

– Candidatura para a época desportiva 2011/2012 – A tribuição de apoio financeiro   

========== Oriunda da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, apresentando para a época desportiva 

2011/2012, um orçamento no valor de € 95.023,00 (noventa e cinco mil e vinte e três 

euros) e solicitando uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, no montante 

de € 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos euros). ----------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de Novembro de 2009, que emite 

parecer favorável, considerando que a candidatura está devidamente instruída nos 

termos regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. ------------------------------------- 

----- 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 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 27 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 187.038,37 (cento e oitenta e sete mil e trinta e oito 

euros e trinta e sete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

objectivo 2.5.2., código 03 e n.º 43/2011, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 

28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos euros), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 1528 no 

montante de € 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta euros).” ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 
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regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Associação 

um apoio financeiro no montante de € 40.000,00 (quarenta mil euros), assim distribuído:  

1. Para os Escalões Jovens:  ----------------------------------------------------------------------------- 

1.1. Juniores Masculinos, Juvenis Femininos, Iniciados Masculinos, Iniciados Femininos, 

Infantis Femininos e Infantis Masculinos, – 1.000 pontos, a cada escalão, perfazendo 

6.000 pontos, a que corresponde uma verba de € 30.000,00 (trinta mil euros); -------------- 

1.2. Juvenis Masculinos – 1.250 pontos, a que corresponde uma verba de € 6.250,00 

(seis mil, duzentos e cinquenta euros); ------------------------------------------------------------------ 

1.3. Minis Masculinos – 500 pontos, a que corresponde uma verba de € 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos euros); ------------------------------------------------------------------------------------- 

1.4. Bambis – 250 pontos, a que corresponde uma verba de € 1.250,00 (mil, duzentos e 

cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, atribuir por conta do orçamento do 

presente ano o valor de € 16.000,00 (dezasseis mil euros), correspondente a quatro 

prestações de € 4.000,00 (quatro mil euros), aqui se incluindo as verbas já pagas a título 

de adiantamento. Neste sentido, foi ainda deliberado que este assunto seja submetido 

novamente à da Câmara Municipal, na primeira reunião a realizar no mês de Janeiro de 

2012. =============================================================== 

129 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “ Clube Desportivo de Leomil” – Candidatura para a 

época desportiva 2011 / 2012 – Atribuição de apoio financeiro  ================ 
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========== Oriunda do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro para a época desportiva 2011/2012, 

apresentando um orçamento no valor de € 32.750,00 (trinta e dois mil, setecentos e 

cinquenta euros) e solicitando uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, no 

montante de € 10.000,00 (dez mil euros). -------------------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de Novembro de 2009, que emite 

parecer favorável, considerando que a candidatura está devidamente instruída nos 

termos regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. -------------------------------------

------ 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 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 27 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 196.038,37 (cento e noventa e seis mil e trinta e oito 

euros e trinta e sete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

objectivo 2.5.2., código 03 e n.º 43/2011, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 

37.900,00 (trinta e sete mil e novecentos euros), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 1526 no 

montante de € 3.000,00 (três mil euros).” -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Associação 

um apoio financeiro no montante global de € 7.000,00 (sete mil euros), atribuindo um 

total de 1.400 pontos para as camadas jovens na modalidade de futebol, correspondente 

a 700 pontos para cada equipa inscrita. -----------------------------------------------------------------
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------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, atribuir por conta do orçamento do 

presente ano, o valor de € 2.800,00 (dois mil e oitocentos euros), correspondente a 

quatro prestações de € 700,00 (setecentos euros), referentes aos meses de Setembro a 

Dezembro, inclusive, devendo este assunto ser submetido novamente à Câmara 

Municipal, na primeira reunião a realizar no mês de Janeiro de 2012. =============== 

130 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO –  “Centro Social e Cultural de Sever”  – Candidatura 

para a Época desportiva de 2011/2012 – Atribuição d e apoio financeiro  ========= 

========== Oriunda da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, apresentando para a época desportiva 

2011/2012, um orçamento no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) e solicitando 

uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, no montante de € 20.000,00 

(vinte mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de Novembro de 2009, que emite 

parecer no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar financeiramente 

esta colectividade. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 27 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 193.038,37 (cento e noventa e três mil e trinta e oito 
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euros e trinta e sete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

objectivo 2.5.2., código 03 e n.º 43/2011, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 

34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos euros), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 1527 

no montante de € 6.000,00 (seis mil euros).” ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Associação 

um apoio financeiro no montante global de € 11.750,00 (onze mil, setecentos e 

cinquenta euros), assim distribuído: --------------------------------------------------------------------- 

1. Juvenis, Iniciados e Infantis – 700 pontos, a cada escalão, perfazendo 2.100 pontos, a 

que corresponde uma verba de €10.500,00 (dez mil e quinhentos euros); -------------------- 

2. Benjamins e Traquinas (Formação) – 125 pontos, a cada escalão, perfazendo 250 

pontos, a que corresponde uma verba de € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros); -- 

---- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, atribuir por conta do orçamento do 

presente ano, o valor de € 4.700,00 (quatro mil e setecentos euros), correspondente a 

quatro prestações de € 1.175,00 (mil cento e setenta e cinco euros), referentes aos 

meses de Setembro a Dezembro, inclusive, aqui se incluindo as verbas já pagas a título 

de adiantamento. Neste sentido, foi ainda deliberado que este assunto seja submetido 

novamente à Câmara Municipal, na primeira reunião a realizar no mês de Janeiro de 

2012. =============================================================== 

131 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO –  “Casa do Benfica do Concelho de Moimenta da 

Beira”  – Candidatura para a Época desportiva de 2011/2012  – Atribuição de apoio 
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financeiro  ========================================================== 

========== Oriunda da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, apresentando para a época desportiva 

2011/2012, um orçamento no valor de € 17.355,50 (dezassete mil, trezentos e cinquenta 

e cinco euros e cinquenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de Novembro de 2009, que emite 

parecer no sentido de que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar financeiramente 

esta colectividade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 27 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 199.038,37 (cento e noventa e nove mil e trinta e oito 

euros e trinta e sete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

objectivo 2.5.2., código 03 e n.º 43/2011, onde, na mesma data, existia um saldo disponível de € 

40.900,00 (quarenta mil e novecentos euros), tendo sido feita a proposta de cabimento n.º 1524 no 

montante de € 3.000,00 (três mil euros).” -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida Associação 

um apoio financeiro global no montante de € 8.500,00 (oito mil e quinhentos euros), 

assim distribuído: € 5.000,00 (cinco mil euros), correspondente a 1.000 pontos, 

atribuídos ao escalão sénior e € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros), correspondente 
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a 700 pontos, para o escalão juniores A. ---------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, atribuir por conta do orçamento do 

presente ano, o valor de € 3.400,00 (três mil e quatrocentos euros), correspondente a 

quatro prestações de € 850,00 (oitocentos e cinquenta euros), aqui se incluindo as 

verbas já pagas a título de adiantamento. Neste sentido, foi ainda deliberado que este 

assunto seja submetido novamente à Câmara Municipal, na primeira reunião a realizar 

no mês de Janeiro de 2012. ==============================================  

132 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “ Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da 

Beira ” – Candidatura para a época desportiva 2011/2012 –  Atribuição de apoio 

financeiro  ========================================================== 

========== Oriunda do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro, apresentando, para a época desportiva 

2011/2012, um orçamento no valor de € 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos 

euros) e solicitando uma comparticipação financeira da Câmara Municipal, no montante 

de € 50.000,00 (cinquenta mil euros). ------------------------------------------------------------------- 

 ----- O processo foi analisado pela respectiva Comissão de Análise de Candidaturas, 

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de Novembro de 2009, que emite 

parecer favorável, considerando que a candidatura está devidamente instruída nos 

termos regulamentares e satisfaz os critérios estabelecidos. ------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 
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----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, onde, em 27 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 221.538,37 (duzentos e vinte e um mil quinhentos e 

trinta e oito euros e trinta e sete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais, no objectivo 2.5.2., código 03 e n.º 43/2011, onde, na mesma data, existia um saldo 

disponível de € 63.400,00 (sessenta e três mil e quatrocentos euros), tendo sido feita a proposta de 

cabimento n.º 1522 no montante de € 15.000,00 (quinze mil euros).” ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder ao referido Clube um 

apoio financeiro no montante de € 40.000,00 (quarenta mil euros), assim distribuído: ----- 

1. Para os Escalões:  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1. Juniores, Juvenis, Infantis e Mini-Basquete, – 1000 pontos, a cada escalão, 

perfazendo 4000 pontos, a que corresponde uma verba de € 20.000,00 (vinte mil euros);  

1.2. Seniores – 2500 pontos, a que corresponde uma verba de € 12.500,00 (doze mil e 

quinhentos euros); --------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.3. Escalões Jovens (prova de atletismo e encontros de ténis de mesa) – 500 pontos 

cada modalidade, a que corresponde uma verba de € 5.000,00 (cinco mil euros); ---------- 

1.4. Veteranos – 500 pontos, a que corresponde uma verba de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, atribuir por conta do orçamento do 

presente ano o valor de € 20.000,00 (vinte mil euros), aqui se incluindo as verbas já 

pagas a título de adiantamento. Neste sentido, foi ainda deliberado que este assunto 
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seja submetido novamente à Câmara Municipal, na primeira reunião a realizar no mês 

de Janeiro de 2012. ==================================================== 

133 – 210/999/000 – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIRO S PARA 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO – Contrato - Programa de  Desenvolvimento 

Desportivo – Proposta de minuta  ======================================== 

========== Oriunda da Comissão de Análise do Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo Desportivo, presente à reunião uma informação, que nesta acta se considera 

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

descritas, entende que os apoios a atribuir aos programas de desenvolvimento 

desportivo se deverão concretizar através da celebração de contratos-programa, pelo 

que anexa uma proposta de minuta para efeitos de análise e eventual aprovação. --------- 

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o Parecer n.º 

33.11, datado de 25 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

contrato-programa de desenvolvimento desportivo. ============================ 

 “Património” 

134 – 130/151/200 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIV A DE SEGÕES – 

Pedido de Cedência / Doação da Escola de Segões  ========================= 

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

ofício, com a referência 02/ACRS/2011, datado de 12 do corrente mês, questionando, 
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pelas razões ali descritas, se será possível e em que termos a cedência/doação das 

instalações da Escola de Segões. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à Junta de Freguesia 

de Segões para, querendo, se pronunciar sobre esta matéria. Mais foi deliberado, e 

também por unanimidade, que o Gabinete Jurídico emita parecer sobre o 

enquadramento legal relativamente a uma eventual cedência/doação do imóvel em 

causa. ============================================================== 

135 – 130/151/200 – BALDIOS “TERRAS DE AQUILINO RIB EIRO” – Cedência de 

espaço e feitoria de projecto  ============================================ 

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

16 do corrente mês, exarada a folhas 127, ponto 118, deste livro de actas, em que foi 

deliberado que o processo baixasse novamente ao Gabinete Jurídico para estudar a 

possibilidade de enquadrar a cedência do espaço em causa com recurso a outros 

mecanismos legais, designadamente através de um contrato de direito de superfície, 

presente à reunião o Parecer Jurídico n.º 30.11, datado de 19 de Setembro do corrente 

mês, e a minuta do protocolo de cedência, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante. ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Vereadores 

da Coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, com fundamento no teor das 

declarações de voto das deliberações tomadas nas reuniões ordinárias, realizadas em 
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04 de Março e 27 de Maio, últimos, exaradas a folhas 103, ponto 098, e folhas 249, 

ponto 224, respectivamente, do livro de actas 142, aprovar a minuta do protocolo de 

cedência da parcela entretanto destacada, por um período de 50 (cinquenta) anos. ==== 

136 – 130/151/200 – BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – L ote n.º 59 – Pedido de 

cedência da posição contratual  ========================================= 

========== Oriundo do Senhor ARMANDO ANDRADE BONDOSO, presente à reunião 

um ofício, datado de 21 do corrente mês, onde, pelas razões ali descritas, solicita 

autorização para cedência da sua posição no contrato promessa de compra e venda, 

celebrado com esta Câmara Municipal, a favor de HUMBERTO PAULO GOVERNO 

FERREIRA, residente na Freguesia de Vilar. ---------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o Parecer n.º 

31.11, datado de 21 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO:  Considerando que o requerente assinou um contrato-promessa há 

mais de dez anos e que, entretanto, não foi possível à Câmara Municipal criar as 

condições legais e regulamentares que permitissem aos locatários formalizar a aquisição 

dos respectivos imóveis, através da celebração de escritura pública de compra e venda, 

a mesma deliberou, por unanimidade, autorizar para este caso e para todos que o 

solicitem e que estejam em idênticas circunstâncias, a referida cessão de posição 

contratual, devendo, para o efeito, ser elaborado o respectivo contrato de cedência de 

posição contratual. ==================================================== 
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137 – 130/151/700 – BAR/RESTAURANTE DA PRAIA FLUVIA L DE SEGÕES – 

Pedido de autorização para a cedência da posição co ntratual  ================= 

========== Oriundo da Senhora LUCÍLIA DE JESUS ALMEIDA, presente à reunião 

um ofício, datado de 13 do corrente mês, informando que não está interessada em 

continuar a explorar o estabelecimento referenciado em epígrafe, e que aceita que este 

mesmo contrato seja transferido para o Senhor CARLOS JORGE SOARES DOS 

SANTOS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o Parecer n.º 

32.11, datado de 23 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a referida cessão de 

posição contratual, devendo, para o efeito, ser elaborado o respectivo contrato de 

cedência contratual com o cessionário, na condição do cedente proceder ao pagamento 

das prestações em atraso. =============================================== 

“Tesouraria” 

138 - 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 € 150.060,27 (cento e 

cinquenta mil e sessenta euros e vinte e sete cêntimos), assim discriminado: --------------- 

                            a) Dotações Orçamentais……………. €    36.405,65 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €  113.654,62 
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                           TOTAL……………...... €  150.060,27 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE  

03.01 – Divisão de Obras Municipais  

“Vias de Comunicação e Transporte” 

139 – 310/302/164 e 310/302/165 – EMPREITADA DE RECTIFICAÇÃO, REPARAÇÃO 

E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS – Cal çada em Passô 

/ REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE LEOMIL  – Largo do 

Outeiro – Infra-estruturas e Calcetamentos – Autos de Recepção Definitiva  ====== 

========== Oriundos da Comissão constituída pelo Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS, Eng.º EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante 

desta Câmara, e pelo Eng.º NUNO RICARDO TIÇÃO MOREIRA DE CASTRO RUA, 

representante da firma ASCOP – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA., 

presentes à reunião os autos de recepção definitiva das empreitadas em epígrafe, 

datados de 08 do corrente mês, que nesta acta se consideram integralmente transcritos 

e dela ficam a fazer parte integrante, segundo os quais os trabalhos neles referidos e 

recebidos provisoriamente em 26 de Junho de 2006, data a partir da qual se iniciou o 

prazo de garantia, se encontram em condições de serem recebidos definitivamente, nos 

termos do art.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Mais informam que se 

encontram reunidas as condições para o cancelamento da garantia bancária, nos termos 

do art.º 229.º, do diploma acima referido. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 
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das empreitadas em epígrafe, bem como cancelar as garantias, nos termos legais. ==== 

140 – 310/302/179 – EMPREITADA DE RECTIFICAÇÃO, REP ARAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS URBANOS – Pavim entação 

Betuminosa do Arruamento de Acesso ao Lar de Sever – Auto de Recepção 

Provisória e Conta Final  =============================================== 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, Eng.º EDUARDO 

MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a referência 

INF034/DOM/2011, datada de 08 do corrente mês, que acompanha o auto de recepção 

provisória e conta final da empreitada em epígrafe, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, com o seguinte teor: ------- 

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe cabe a estes serviços informar V.ª Exa. do 

seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1.º A Conta Final da empreitada, elaborada ao abrigo do disposto no Art.º 400.º do CCP, foi 

enviada ao empreiteiro, em cumprimento do disposto no número um do Art.º 401.º do Código dos 

Contratos Públicos, a qual já foi aceite e subscrita pelo empreiteiro; --------------------------------------- 

----- Após aprovação da Conta Final da Empreitada, em cumprimento do disposto no Art.º 402.º do 

C.C.P., e no prazo de dez dias a contar da data da assinatura da Conta Final aceite pelo empreiteiro, 

deverá o Dono de Obra enviar ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., o relatório final da obra 

no portal www.base.gov.pt.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção 

Provisória e a Conta Final da obra, nos termos da informação técnica. ==============  

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 

"Serviços Técnicos de Fomento"  
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141 - 500/501/000 – PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL, S.A . - Reconhecimento de 

Interesse Municipal  =================================================== 

========== Oriunda da empresa, PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL, S.A., presente 

à reunião uma comunicação, datada de 19 do corrente mês, registada sob o nº 6058, 

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

a requerer que seja reconhecido e declarado como de interesse municipal o projecto e 

respectivas infra-estruturas associadas, do Parque Eólico do Douro Sul, constituído 

pelos Sub-Parques Eólicos de Moimenta e de Sernancelhe e respectivas linhas 

eléctricas, a 60 Kv de interligação dos Sub-Parques de Moimenta e de Sernancelhe, e a 

400 Kv de ligação à Subestação de Armamar, na medida em que acarreta 

consequências benéficas para o ambiente a nível nacional, regional e local e contribui, 

designadamente, para melhoria das condições sócio-económicas do Município, para a 

redução da dependência energética externa e consequente diminuição dos custos 

energéticos e para garantir a estabilidade do sistema electroprodutor nacional. ------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer e declarar como de 

interesse municipal o Projecto do Parque Eólico do Douro Sul, e respectivas infra-

estruturas associadas. ================================================== 

142 - 500/501/000 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O  PARQUE EÓLICO 

DO DOURO SUL, S.A. (PEDS) E A CÂMARA MUNICIPAL DE M OIMENTA DA BEIRA  

========== Presente à reunião uma minuta de protocolo de cooperação a celebrar 

entre o Município de Moimenta da Beira e o PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL, S.A., 
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que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

com o objectivo de permitir a construção e início de exploração do parque eólico, bem 

como a promoção do desenvolvimento sócio-económico do Concelho de Moimenta da 

Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

da referida minuta do Protocolo de Cooperação, autorizando o Senhor Presidente a 

proceder à sua assinatura. =============================================== 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO  =============================================== 

========== Quando eram doze horas, o Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, foi 

autorizado a ausentar-se da reunião, por razões pessoais. ======================= 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

143 - 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 13 de Novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do 

livro de actas 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 redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJECTO DE 

ARQUTECTURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO”, “PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 
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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. --------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS:  ===================================== 

----- CÂNDIDA NOGUEIRA BOTELHO, para ocupação da via pública com andaimes, em 

4 m2, na Rua Direita, Freguesia de Baldos, a que se refere o Proc.º n.º 119.11; ------------- 

----- SIDÓNIO TEIXEIRA TRINTA, para ocupação da via pública com andaimes, em 20 

m2, na Rua do Outeiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 120.11;------------- 

----- BERNARDINO DUARTE AMBRÓSIO, para abertura de uma entrada com portão 

num muro de vedação, sito na Rua da Eira, na localidade de Sanfins, Freguesia de 

Paço, a que se refere o Proc.º n.º 121.11; --------------------------------------------------------------

----- LILIANA ISABEL BOTELHO SOARES, para ocupação da via pública com materiais, 

em 5 m2, na Rua de São José, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 

122.11. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ================ 

----- CLINITABULADO, para reaprovação do projecto para alteração de uma loja, sita no 

lote nº.2, no lugar denominado Poça Nova, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proc.º n.º 207.06 ----------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS:  =========================== 

----- JOSÉ MANUEL PEREIRA CARDOSO, para alteração ao projecto inicial de 

construção de uma moradia unifamiliar, que está a levar a afeito no lugar denominado 
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Alagoa, freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 167.10; ----------------------------------- 

----- HELENA PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a afeito no lugar na Rua do Muro, freguesia de Alvite, a 

que se refere o Proc.º n.º 27.11. --------------------------------------------------------------------------- 

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

144 – 360/338/228.08 – OBRAS PARTICULARES – Constru ção de uma habitação 

unifamiliar – Telas Finais  ============================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA DA CONCEIÇÃO EUSÉBIO MARQUES, 

presente à reunião as telas finais referentes á construção de uma habitação unifamiliar, 

que está a levar a efeito no lugar denominado Penedo Gordo, na Freguesia de Leomil. -- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 119-SV/DOP/2011, de 13 do 

corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão. - 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as telas finais 

apresentadas. ======================================================== 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO  =============================================== 

========== O Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, ausentou-se da 

reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea a), do art.º 44.º, do 

Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================= 

145 – 360/338/66.09 – OBRAS PARTICULARES – Adaptaçã o de uma escola 
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primária em Serviço de Apoio Domiciliário – Telas F inais -  Ratificação  ========== 

========== Para efeito de ratificação, presente à reunião o Despacho do Vereador, em 

Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, datado de 21 do 

corrente mês, onde deferiu as telas finais apresentas pelo CENTRO DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL CABACENSE, para adaptação de uma escola primária em 

serviço de apoio domiciliário, que está a levar a efeito na Freguesia de Cabaços. ---------- 

----- O processo foi, previamente, submetido à apreciação técnica da DIVISÃO DE 

OBRAS PARTICULARES, e a mesma prestou a informação n.º 123-SV/DOP/2011, 

datada de 21 do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do nº. 3, do artigo 

68º., Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, ratificar o referido despacho. ==================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, regressou à reunião. ===================================== 

146 – 360/338/84.10 – OBRAS PARTICULARES – Alteraçã o de uma habitação 

unifamiliar - Legalização – Projectos de especialid ades ====================== 

========== Oriundos do Senhor MANUEL LOURENÇO DA SILVA, presentes à 

reunião os projectos de especialidades referentes à alteração e legalização de um 

edifício para habitação unifamiliar, sito no lugar denominado Beira de Paradinha, na 
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Freguesia de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 261-RJ/DOP/2011, de 27 do 

corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão. - 

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

especialidades e emitir a respectiva licença de construção. ====================== 

147 – 360/344/1.11 – OBRAS PARTICULARES – Constitui ção de propriedade 

horizontal  ========================================================== 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PROJECTOS, no exercício das funções de Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, por força do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

31 de Janeiro, último, em que decidiu solicitar esclarecimentos à Senhora CÁRMEN 

LÚCIA REBELO DE SÁ e ao Senhor JOÃO MANUEL REBELO DE SÁ, relativamente ao 

pedido de emissão de certidão de constituição de propriedade horizontal do edifício sito 

no lugar denominado Cinco Ruas, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião 

o referido processo, acompanhado dos esclarecimentos solicitados, em que, pelos 

motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão. ------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à COMISSÃO DE VISTORIAS, a mesma elaborou o auto de 

vistoria nº. 8/11, de 16 do corrente mês, último, em que, pelos motivos ali descritos, 

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

DELIBERAÇÃO:  Face ao auto de vistoria favorável atrás referido, a Câmara deliberou, 
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por unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no art.º 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva certidão, em 

conformidade. ======================================================== 

04 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓ MICO 

04.01 DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

 “Habitação” 

148 – 370/388/000 – PROGRAMA DE SOLIDARIEDADE E APO IO A RECUPERAÇÃO 

DE HABITAÇÃO (SOLARH)  ============================================= 

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

RODRIGUES, presente à reunião a Informação nº. JP60/DOM/2011, datada de 13 do 

corrente mês, referente ao processo de ONDINA TEIXEIRA, com o seguinte teor: --------- 

----- “Tendo sido solicitado pelo IHRU (Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana) um documento 

comprovativo da aprovação pela Câmara Municipal do Orçamento das Obras a efectuar pelo candidato 

na sua Moradia, anexa-se o respectivo processo. ------------------------------------------------------------- 

----- O candidato ao programa SOLARH apresenta um Orçamento de obras a levar a efeito no valor de 

11.967,40 (onze mil novecentos e sessenta e sete euros e quarenta cêntimos) já com IVA.” ------------- 

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

unanimidade, aprovar o orçamento supra referenciado, que deverá ser remetido ao 

Instituto Nacional de Habitação, para os fins convenientes. ====================== 

“Educação” 

149 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

lectivo 2011/2012  ===================================================== 
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========== Oriunda da Técnica Superior de Serviço Social, MADALENA SOUTO, 

presente à reunião a Informação n.º 42/DASE/2011, datada de 20 do corrente mês, que 

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

referente a uma aluna, residente em Moimenta da Beira, onde, pelas razões ali 

descritas, é de parecer que se justifica o seu posicionamento no escalão A, para efeitos 

de atribuição de auxílios económicos. O montante global ascende a € 287,50 (duzentos 

e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos), sendo os encargos no período de 

Setembro a Dezembro do corrente ano, inclusive, de € 138,58 (cento e trinta e oito euros 

e cinquenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701, 

onde, existe um saldo disponível de € 166.799,17 (cento e sessenta e seis mil setecentos e noventa e 

nove euros e dezassete cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

Objectivo 2.1.2, Código 02 e nº. 14/2011, com a dotação de € 21.769,31 (vinte e um mil setecentos e 

sessenta e nove euros e trinta e um cêntimos), e na rubrica orçamental orgânico-economica 04/040802 

onde existe um saldo disponível de € 11.371,90 (onze mil e trezentos e setenta e um euros e noventa 

cêntimos) e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 

04 e nº. 16/2011, com a dotação de € 7.871,90 (sete mil oitocentos e setenta e um euros e noventa 

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

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

Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à aluna em causa os auxílios económicos 

de acordo com o escalão “A”. ============================================ 

150 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 
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lectivo 2011/2012  ===================================================== 

========== Oriunda da Técnica Superior de Serviço Social, RITA CAETANO, presente 

à reunião a Informação n.º 45/DASE/2011, datada de 26 do corrente mês, que nesta 

acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

acompanhada das listagens dos alunos, instruídas de acordo com o Despacho Conjunto 

n.º 300/97, de 09 de Setembro, que solicitaram auxílios económicos posteriormente à 

matricula, para o ano lectivo 2011/2012, cujo montante global ascende a € 4.944,60 

(quatro mil, novecentos e quarenta e quatro euros e sessenta cêntimos), sendo os 

encargos no período de Setembro a Dezembro do corrente ano, inclusive, de € 2.412,96 

(dois mil, quatrocentos e doze euros e noventa e seis cêntimos). ------------------------------- 

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701 onde 

existe um saldo disponível de € 168.288,37 (cento e sessenta e oito mil duzentos e oitenta e oito euros 

e trinta e sete cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 

2.1.2, Código 02 e nº. 14/2011, com a dotação de € 23.258,51 (vinte e três mil duzentos e cinquenta e 

oito euros e cinquenta e um cêntimos), e na rubrica orçamental orgânico-economica 04/040802 onde 

existe um saldo disponível de € 12.012,50 (doze mil e doze euros e cinquenta cêntimos) e que o 

mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 04 e nº. 16/2011, 

com a dotação de € 8.512,50 (oito mil quinhentos e doze euros e cinquenta cêntimos). ------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas listagens, 

com referência aos escalões ali indicados, com efeitos a partir do início do ano lectivo 

2011/2012. ========================================================== 

151 - 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transpor tes Escolares – Pedidos 
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de isenção de pagamento de passe escolar  ================================ 

========== Presentes à reunião dois pedidos de isenção de pagamento do passe 

escolar de dois alunos, residentes na localidade de Arcozelos, respeitante ao ano lectivo 

em curso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Técnica Superior de Serviço Social, MADALENA SOUTO, a 

mesma prestou informação exarada nos versos dos respectivos requerimentos, segundo 

a qual e pelas razões ali descritas é de opinião que deverão ser deferidos os pedidos, 

por se evidenciarem dificuldades económicas nos respectivos agregados familiares. ------ 

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

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/020210 onde 

existe um saldo disponível de € 67.252,62 (sessenta e sete mil duzentos e cinquenta e dois euros e 

sessenta e dois cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

Objectivo 2.1.2, Código 05 e nº. 17/2011, com a dotação de € 67.252,62 (sessenta e sete mil duzentos 

e cinquenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando a informação técnica atrás referida, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, isentar os referidos alunos do pagamento do respectivo passe escolar.  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA  ================ 

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

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do disposto nos nºs 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, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 
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distribuída, fotocópia, a todos os membros da Câmara. -------------------------------------------- 

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

13H00. ============================================================= 
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