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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM QUATRO DE JAN EIRO DO ANO DE 

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

ATA N.º 01/13 

========== Aos quatro dias do mês de janeiro 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 02 de 

novembro de 2009, elaborei a ata 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 atas 139, cuja ordem do 

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

previsto no nº 3, do art.º 87º., da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. =============== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 
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02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

001 – 210/202/000 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – Em préstimo bancário de 

curto prazo  ========================================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em sua reunião extraordinária, 

realizada em 14 de dezembro, último, exarada a folhas 296, ponto 248, do livro de atas 

145, em que foi deliberado autorizar o início das diligências para a contratação de um 

empréstimo de curto prazo, para ao ano 2013, até ao montante de € 600.000,00 

(seiscentos mil euros), presente à reunião o relatório da comissão de abertura e analise 

de propostas, bem como a ficha técnica das condições das referidas propostas, que 

nesta ata se consideram integralmente transcritos e dela fica a fazer parte integrante. ---- 

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

----- a) Concordar com o Relatório da Comissão de Análise das propostas e adjudicar o 

referido empréstimo de curto prazo, até ao montante de € 600.000,00 (seiscentos mil 

euros), à Caixa de Crédito Agrícola Mutuo, do Vale do Távora e Douro, indexada à taxa 

de juro “EURIBOR”, a seis meses, acrescida do “spread” de 5,25%; --------------------------- 

----- b) Dar conhecimento desta deliberação a todas as instituições de crédito. ======== 

002 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

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

Beira ” – Atribuição do apoio financeiro para o ano de 20 13, referente à época 

desportiva 2012/2013  ================================================= 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

26 de outubro de 2012, exarada a folhas 184, ponto 156, do livro de atas 145, em que foi 

deliberado atribuir ao clube supra referenciado um apoio financeiro no montante de € 

40.000,00 (quarenta mil euros), para a época desportiva 2012/2013, sendo o valor de € 

20.000,00 (vinte mil euros) por conta do orçamento de 2012, presente de novo à reunião 

o respetivo processo para que, no âmbito do orçamento do ano de 2013, seja aprovada 

a atribuição do valor remanescente. ---------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 707.092,03 (setecentos e sete mil e noventa e dois 

euros e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo 2.5.2, 

código 01 e n.º 1/2013, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 125.000,00 (cento e 

vinte e cinco mil euros).” --------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Clube um 

apoio financeiro no montante de € 20.000,00 (vinte mil euros), a pagar em quatro 

duodécimos de € 5.000,00 (cinco mil euros). ================================= 

003 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

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

Beira ” – Atribuição de apoio financeiro para o ano de 20 13, referente à época 

desportiva 2012/2013  ================================================= 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

26 de outubro de 2012, exarada a folhas 183, ponto 155, do livro de atas 145, em que foi 

deliberado atribuir à referida coletividade um apoio financeiro no montante de € 8.500,00 

(oito mil e quinhentos euros), para a época desportiva 2012/2013, sendo o valor de € 

3.400,00 (três mil e quatrocentos euros) por conta do orçamento de 2012, presente de 

novo à reunião o respetivo processo para que, no âmbito do orçamento do ano de 2013, 

seja aprovada a atribuição do valor remanescente. -------------------------------------------------- 

----- 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 0102/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 687.092,03 (seiscentos e oitenta e sete mil e noventa e 

dois euros e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo 

2.5.1, código 01 e n.º 1/2013, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 105.000,00 

(cento e cinco mil euros).” -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida coletividade 

um apoio financeiro no montante de € 5.100,00 (cinco mil e cem euros), a pagar em seis 

duodécimos de € 850,00 (oitocentos e cinquenta euros). ======================== 

004 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

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

apoio financeiro para o ano de 2013, referente à ép oca desportiva 2012/2013  ===== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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26 de outubro de 2012, exarada a folhas 181, ponto 154, do livro de atas 145, em que foi 

deliberado atribuir à referida coletividade um apoio financeiro no montante de € 

11.750,00 (onze mil, setecentos e cinquenta euros), para a época desportiva 2012/2013, 

sendo o valor de € 4.700,00 (quatro mil e setecentos euros) por conta do orçamento de 

2012, presente de novo à reunião o respetivo processo para que, no âmbito do 

orçamento do ano de 2013, seja aprovada a atribuição do valor remanescente. ------------- 

----- 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 0102/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 681.992,03 (seiscentos e oitenta e um mil, novecentos e 

noventa e dois euros e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no 

objetivo 2.5.2, código 01 e n.º 1/2013, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 

99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos euros).” ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida entidade um 

apoio financeiro no montante de € 7.050,00 (sete mil e cinquenta euros), a pagar em 

seis duodécimos de € 1.175,00 (mil, cento e setenta e cinco euros). =============== 

005 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

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

Atribuição de apoio financeiro para o ano de 2013, referente à época desportiva 

2012/2013 ========================================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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26 de outubro de 2012, exarada a folhas 177, ponto 151, do livro de atas 145, em que 

foi deliberado atribuir à referida associação um apoio financeiro no montante de € 

17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros), para a época desportiva 2012/2013, 

sendo o valor de € 7.000,00 (sete mil euros) por conta do orçamento de 2012, presente 

de novo à reunião o respetivo processo para que, no âmbito do orçamento do ano de 

2013, seja aprovada a atribuição do valor remanescente. -----------------------------------------  

----- 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 0102/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 674.942,03 (seiscentos e setenta e quatro mil, 

novecentos e quarenta e dois euros e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades 

Municipais, no objetivo 2.5.2, código 01 e n.º 1/2013, onde na mesma data, existia um saldo disponível 

de € 92.850,00 (noventa e dois mil oitocentos e cinquenta euros).” ---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida associação 

um apoio financeiro no montante de € 10.500,00 (dez mil e quinhentos euros), a pagar 

em seis duodécimos de € 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta euros). ============= 

006 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

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

– Atribuição de apoio financeiro para o ano de 2013 , referente à época desportiva 

2012/2013 =========================================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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26 de outubro de 2012, exarada a folhas 178, ponto 152, do livro de atas 145, em que foi 

deliberado atribuir à referida coletividade um apoio financeiro no montante de € 

40.000,00 (quarenta mil euros), para a época desportiva 2012/2013, sendo o valor de € 

16.000,00 (dezasseis mil euros) por conta do orçamento de 2012, presente de novo à 

reunião o respetivo processo para que, no âmbito do orçamento do ano de 2013, seja 

aprovada a atribuição do valor remanescente. -------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 660.242,03 (seiscentos e sessenta mil duzentos e 

quarenta e dois euros e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, 

no objetivo 2.5.2, código 01 e n.º 1/2013, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 

78.150,00 (setenta e oito mil cento e cinquenta euros).” ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida coletividade 

um apoio financeiro no montante de € 24.000,00 (vinte e quatro mil euros), a pagar em 

seis duodécimos de € 4.000,00 (quatro mil euros). ============================= 

007 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “ Clube Desportivo de Leomil ” – Atribuição de apoio 

financeiro para o ano de 2013, referente à época de sportiva 2012/2013  ========== 

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

26 de outubro de 2012, exarada a folhas 180, ponto 153, do livro de atas 145, em que foi 
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deliberado atribuir ao referido clube um apoio financeiro no montante de € 7.000,00 (sete 

mil euros), para a época desportiva 2012/2013, sendo o valor de € 2.800,00 (dois mil e 

oitocentos euros) por conta do orçamento de 2012, presente de novo à reunião o 

respetivo processo para que, no âmbito do orçamento do ano de 2013, seja aprovada a 

atribuição do valor remanescente. ------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 0102/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 664.442,03 (seiscentos e sessenta e quatro mil, 

quatrocentos e quarenta e dois euros e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Atividades Municipais, no objetivo 2.5.2, código 01 e n.º 1/2013, onde na mesma data, existia um saldo 

disponível de € 82.350,00 (oitenta e dois mil trezentos e cinquenta euros).” ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido clube um 

apoio financeiro no montante de € 4.200,00 (quatro mil e duzentos euros), a pagar em 

seis duodécimos de € 700,00 (setecentos euros). ============================= 

008 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Sucesso da 

Memória, ADLR – Associação de Desenvolvimento Local  e Rural ” – Atribuição de 

apoio financeiro para o ano de 2013  ====================================== 

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

9 de novembro de 2012, exarada a folhas 217, ponto 184, do livro de atas 145, em que 
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foi deliberado atribuir à referida associação um apoio financeiro no montante de € 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros), sendo o valor de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros) por conta do orçamento de 2012, presente de novo à reunião o 

respetivo processo para que, no âmbito do orçamento do ano de 2013, seja aprovada a 

atribuição do valor remanescente. ------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 0102/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 636.242,03 (seiscentos e trinta e seis mil duzentos e 

quarenta e dois euros e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, 

no objetivo 2.5.1, código 05 e n.º 44/2013, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 

10.000,00 (dez mil euros).” ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um apoio financeiro no montante de € 2.000,00 (dois mil euros), incluindo o valor de 

1.000,00 (mil euros), entretanto já pagos a título de adiantamento. ================ 

009 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Comissão da Igreja 

do Porto da Nave ” – Atribuição de apoio financeiro para o ano de 20 13 ========= 

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

26 de outubro de 2012, exarada a folhas 186, ponto 157, do livro de atas 145, em que foi 

deliberado atribuir à referida comissão um apoio financeiro no montante de € 12.500,00 
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(doze mil e quinhentos euros), sendo o valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) por conta 

do orçamento de 2012, presente de novo à reunião o respetivo processo para que, no 

âmbito do orçamento do ano de 2013, seja aprovada a atribuição do valor 

remanescente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/080701, onde, em 04 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 123.501,00 (cento e vinte e três mil quinhentos e um 

euros), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo 2.5.3 código 01 e n.º 

51/2013, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

euros).” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Comissão um 

apoio financeiro no montante de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros). =========== 

010 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Associação Cultural, 

Recreativa e Desportiva Arco do Céu ” – Atribuição de apoio financeiro para o ano 

de 2013 ============================================================= 

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

9 de novembro de 2012, exarada a folhas 209, ponto 178, do livro de atas 145, em que 

foi deliberado atribuir a referida associação um apoio financeiro no montante de € 

1.000,00 (mil euros), sendo o valor de € 500,00 (quinhentos euros) por conta do 
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orçamento de 2012, presente de novo à reunião o respetivo processo para que, no 

âmbito do orçamento do ano de 2013, seja aprovada a atribuição do valor 

remanescente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 635.242,03 (seiscentos e trinta e cinco mil duzentos e 

quarenta e dois euros e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, 

no objetivo 2.5.1, código 05 e n.º 44/2013, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 

9.000,00 (nove mil euros).” ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um apoio financeiro no montante de € 500,00 (quinhentos euros). ================= 

011 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Associação 

Recreativa e Cultural Arcozelense ” – Atribuição de apoio financeiro para o ano de 

2013 =============================================================== 

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

9 de novembro de 2012, exarada a folhas 218, ponto 185, do livro de atas 145, em que 

foi deliberado atribuir à referida associação um apoio financeiro no montante de € 

3.500,00 (três mil e quinhentos euros), sendo o valor de € 1.000,00 (mil euros) por conta 

do orçamento de 2012, presente de novo à reunião o respetivo processo para que, no 
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âmbito do orçamento do ano de 2013, seja aprovada a atribuição do valor 

remanescente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 633.742,03 (seiscentos e trinta e três mil setecentos e 

quarenta e dois euros e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, 

no objetivo 2.5.1, código 05 e n.º 44/2013, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 

7.500,00 (sete mil e quinhentos euros).” ---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um apoio financeiro no montante de € 2.500,00 (dois mil quinhentos euros). ========= 

012 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Associação de 

Desenvolvimento Rural Lobos Uivam ” – Atribuição de apoio financeiro para o ano 

de 2013 ============================================================= 

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

9 de novembro de 2012, exarada a folhas 216, ponto 183, do livro de atas 145, em que 

foi deliberado atribuir à referida associação um apoio financeiro no montante de € 

2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), sendo o valor de € 1.000,00 (mil euros) por conta 

do orçamento de 2012, presente de novo à reunião o respetivo processo para que, no 

âmbito do orçamento do ano de 2013, seja aprovada a atribuição do valor 
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remanescente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 631.242,03 (seiscentos e trinta e um mil duzentos e 

quarenta e dois euros e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, 

no objetivo 2.5.1, código 05 e n.º 44/2013, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 

5.000,00 (cinco mil euros).” ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um apoio financeiro no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). ============ 

013 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Associação Cultural 

e Recreativa de Soutosa ” – Atribuição de apoio financeiro para o ano de 20 13 ==== 

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

9 de novembro de 2012, exarada a folhas 215, ponto 182, do livro de atas 145, em que 

foi deliberado atribuir à referida associação um apoio financeiro no montante de € 500,00 

(quinhentos euros), sendo o valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) por conta do 

orçamento de 2012, presente de novo à reunião o respetivo processo para que, no 

âmbito do orçamento do ano 2013, seja aprovada a atribuição do valor remanescente. --- 

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

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

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 634.242,03 (seiscentos e trinta e quatro mil duzentos e 

quarenta e dois euros e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, 

no objetivo 2.5.1, código 05 e n.º 44/2013, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 

8.000,00 (oito mil euros).” ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um apoio financeiro no montante de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros). ========= 

014 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Associação Cultural 

e Recreativa de Soutosa ” – Atribuição de apoio financeiro para o ano de 20 13 ==== 

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

9 de novembro de 2012, exarada a folhas 213, ponto 181, do livro de atas 145, em que 

foi deliberado atribuir à referida associação um apoio financeiro no montante de € 750,00 

(setecentos e cinquenta euros), sendo o valor de € 500,00 (quinhentos euros) por conta 

do orçamento de 2012, presente de novo à reunião o respetivo processo para que, no 

âmbito do orçamento do ano de 2013, seja aprovada a atribuição do valor 

remanescente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 633.992,03 (seiscentos e trinta e três mil novecentos e 
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noventa e dois euros e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no 

objetivo 2.5.1, código 05 e n.º 44/2013, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 

7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta euros).” ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um apoio financeiro no montante de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros). ========= 

015 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Comissão 

Fabriqueira da Igreja paroquial de Sever ” – Beneficiação/Remodelação da Capela 

da Granjinha - Atribuição de apoio financeiro para o ano de 2013  ============== 

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

9 de novembro de 2012, exarada a folhas 207, ponto 176, do livro de atas 145, em que 

foi deliberado atribuir à referida comissão um apoio financeiro no montante de € 

3.000,00 (três mil euros), sendo o valor de € 1.000,00 (mil euros) por conta do 

orçamento de 2012, presente de novo à reunião o respetivo processo para que, no 

âmbito do orçamento do ano de 2013, seja aprovada a atribuição do valor 

remanescente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/080701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 248.916,00 (duzentos e quarenta e oito mil novecentos 

e dezasseis euros), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo 2.5.3, 

código 01 e n.º 51/2013, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 11.000,00 (onze mil 
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euros).” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Comissão um 

apoio financeiro no montante de € 2.000,00 (dois mil euros). ===================== 

016 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Comissão 

Fabriqueira da Igreja paroquial de Sever ” – Beneficiação/Remodelação da Capela 

de Arcas - Atribuição de apoio financeiro para o an o de 2013 ================= 

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

9 de novembro de 2012, exarada a folhas 208, ponto 177, do livro de atas 145, em que 

foi deliberado atribuir à referida comissão um apoio financeiro no montante de € 

12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), sendo o valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) 

por conta do orçamento de 2012, presente de novo à reunião o respetivo processo para 

que, no âmbito do orçamento do ano de 2013, seja aprovada a atribuição do valor 

remanescente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 0102/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 246.916,00 (duzentos e quarenta e seis mil novecentos 

e dezasseis euros), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo 2.5.3, 

código 01 e n.º 51/2013, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 9.000,00 (nove mil 

euros).” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Comissão um 
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apoio financeiro no montante de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros). =========== 

017 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Associação Cultural 

Rio Távora ” – Atribuição de apoio financeiro para o ano de 20 13 =============== 

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

9 de novembro de 2012, exarada a folhas 211, ponto 179, do livro de atas 145, em que 

foi deliberado atribuir à referida associação um apoio financeiro no montante de € 

1.000,00 (mil euros), sendo o valor de € 500,00 (cinco mil euros) por conta do orçamento 

de 2012, presente de novo à reunião o respetivo processo para que, no âmbito do 

orçamento do ano de 2013, seja aprovada a atribuição do valor remanescente. ------------- 

----- 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 0102/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 634.742,00 (seiscentos e trinta e quatro mil setecentos 

e quarenta e dois euros), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo 

2.5.1, código 05 e n.º 44/2013, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 8.500,00 (oito 

mil e quinhentos euros).” --------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Associação 

um apoio financeiro no montante de € 500,00 (quinhentos euros). ================= 

018 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE CARIA – O bras na infraestrutura de 

captação/exploração de água para abastecimento da c harca – Atribuição de apoio 
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financeiro para o ano de 2013  =========================================== 

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

7 de dezembro de 2012, exarada a folhas 270, ponto 232, do livro de atas 145, em que 

foi deliberado atribuir à referida edilidade um apoio financeiro no montante de € 5.000,00 

(cinco mil euros), sendo o valor de € 1.000,00 (mil euros) por conta do orçamento de 

2012, presente de novo à reunião o respetivo processo para que, no âmbito do 

orçamento do ano de 2013, seja aprovada a atribuição do valor remanescente. ------------- 

----- 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 0102/040701, onde, em 02 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 248.916,00 (duzentos e quarenta e oito mil novecentos 

e dezasseis euros), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades Municipais, no objetivo 2.4.6, 

código 03 e n.º 34/2013, onde na mesma data, existia um saldo disponível de € 5.000,00 (cinco mil 

euros).” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Junta de 

Freguesia um apoio financeiro no montante de € 4.000,00 (quatro mil euros euros). ==== 

 “Tesouraria” 

019 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 3, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 349.077,63 (trezentos 

e quarenta e nove mil e setenta e sete euros e sessenta e três euros), assim 
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discriminado: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais……………. €  247.180,36 

                            b) Dotações não Orçamentais............ €  101.897,27 

                           TOTAL…………..….... €  349.077,63 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 

 “Serviços Técnicos de Fomento” 

020 – 380/382/000 – TOPONÍMIA – JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL ========== 

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

09 de novembro de 2012, exarada a folhas 225, ponto 191, do livro de atas 145, 

presente à reunião o ofício da Junta de Freguesia de Leomil, nº. 166/12, datado de 13 de 

dezembro do mesmo ano, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica 

a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, solicita que esta Câmara 

proceda à análise da proposta de nova toponímia a atribuir na freguesia de Leomil. ------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, averiguar quais os nomes 

inscritos na proposta da Junta de Freguesia de Leomil que já se encontram aprovados, 

nos termos regulamentares, e se, eventualmente, existem ainda alguns nomes que 

careçam de aprovação. ================================================= 

021 – 380/382/000 – TOPONÍMIA – PLACAS INDICATIVAS DE DENOMINAÇÃO 

TOPONÍMICA – FREGUESIA DE LEOMIL  ================================== 

=========== Oriundo da Junta de Freguesia de Leomil, presente à reunião o ofício n.º 

167/12, datado de 13 de dezembro de 2012, que nesta ata se considera integralmente 
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transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que solicita ser informada sobre a 

evolução/desfecho do processo de fornecimento das placas indicativas de denominação 

toponímica que ainda estão por colocar na sua freguesia. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à aquisição das 

placas toponímicas para as artérias cujos nomes já estejam aprovados, nos termos 

regulamentares. ====================================================== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

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

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

identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PROJETOS DE ARQUITETURA 

DEFERIDOS”, “PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO” que, 

no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho 

do Senhor Presidente, datado de 04 de novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor 

Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- BRUNO CLÁUDIO TRINTA CARDOSO, para reconstrução de um muro de vedação, 

com 95m, sito no lugar denominado Outeiro da Arge, Freguesia de Alvite, a que se 
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refere o Proc.º n.º 126.12. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- MARCO GIL DE JESUS BOTELHO , para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Eiras, Freguesia de Sever, a que se 

refere o Proc.º n.º 118.12; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- LUÍS MIGUEL DIAS GOUVEIA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Portela, na localidade de Arcozelo da Torre, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 120.12. ------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ================ 

----- MANUEL JOÃO PINTO PIMENTA, para alteração ao projeto de reconstrução e 

ampliação de uma habitação unifamiliar, que levou a efeito no lugar denominado Barra, 

na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 21.11. - 

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

023 – 360/338/296.05 – OBRAS PARTICULARES – Projeto  de arquitetura –  

Construção de arrumos  =============================================== 

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

reunião realizada em 17 de setembro de 2010, exarada a folhas 111, ponto 101, do livro 

de atas 141, em que foi deliberado, manter o indeferimento projeto para construção de 

arrumos, que o Senhor MANUEL RIBEIRO TEIXEIRA pretende levar a efeito na Rua do 

Cancelo, Freguesia de Alvite, novamente presente á reunião, o referido processo, 

acompanhado de novos elementos, em que, pelos motivos ali descritos requer o 
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deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 349-SV/DOP/12, de 12 de 

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

parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

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

DELIBERAÇÃO : Dado que foi comprovado pela Junta de Freguesia a cedência de 

terreno para o alargamento do caminho, e uma vez que o afastamento mais 

desfavorável melhora a proposta relativamente à envolvente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso e aprovar o projeto de arquitetura. ==========  

024 – 360/338/88.09 – OBRAS PARTICULARES – Alteraçã o ao projeto de 

arquitetura para construção de um edifício destinad o a aviário  ================ 

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

reunião realizada em 26 de novembro de 2012, exarada a folhas 257, ponto 217, do livro 

atas 145, em que foi deliberado, solicitar ao Senhor LUIS FILIPE SEIXAS, relativamente 

à alteração ao projeto de arquitetura para construção de um edifício destinado a aviário, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado são Miguel, Freguesia de Paradinha, 

solicitar a declaração do autor do projeto de arquitetura inicial de acordo com o disposto 

no n.º 2, do artigo 15.º, e nos artigos 41.º, 59.º, e 60.º, do Anexo I – Código do Direito de 

Autor e dos Direitos Conexos, da Lei n.º 16/2008, de 1 de abril, novamente presente à 

reunião o referido processo, acompanhado da declaração solicitada, requerendo o 
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deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 343-SV/DOP/12, de 11 de 

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

parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo baixe à DOP – 

Divisão de Obras Particulares, para informar se o projeto cumpre todos os preceitos 

legais. ============================================================== 

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar, nos termos da 

alínea d), do n.º 1, 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, em virtude de os 

assuntos a que se referem os pontos seguintes estarem relacionados com a decisão do 

indeferimento por si proferida. ============================================ 

025 – 360/338/126.10 – OBRAS PARTICULARES – Projeto  de arquitetura –  

Ampliação de uma habitação unifamiliar – Recurso  ========================= 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido indeferir o pedido de ampliação de uma habitação unifamiliar, 

sita na Av. Nossa Senhora da Conceição, Freguesia de Castelo, pertencente ao Senhor 

CÂNDIDO GOMES DE ALMEIDA, presente à reunião o referido processo, acompanhado 
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de um pedido de recurso à Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a nova redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 345-SV/DOP/12, de 12 de 

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

parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso 

apresentado e aprovar o projeto de arquitetura, uma vez que a Câmara já tinha permitido 

a ocupação do terreno em conformidade com a envolvente. ======================  

026 – 360/338/85.12 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura –  

Reconstrução / legalização de uma habitação - Recur so ===================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, onde foi decidido indeferir o pedido de reconstrução / legalização de uma 

habitação, sita no lugar denominado Avelal, Freguesia de Paçô, pertencente à Senhora 

ELISABETE PEREIRA DA COSTA MACHADO, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 5, 6 e 

7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a nova redação dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS 
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PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 346-SV/DOP/12, de 12 de 

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

parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou,  por unanimidade, dar provimento ao recurso e 

aprovar o projeto de arquitetura, uma vez que a construção se enquadra nas exceções 

previstas no nº. 11, do artigo 24º. do PDM – Plano Diretor Municipal. ============== 

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

========== Resolvidos os assunto precedentes, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, regressou à reunião. =================================== 

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

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

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

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

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

Vereadores e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 

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

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

12H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

 


