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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM OITO DE SETEM BRO DO ANO DE 

DOIS MIL E CATORZE ================================================= 

ATA N.º 18/14 

========== Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, nesta Vila 

de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta Câmara 

Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe de Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

CARLOS ANTÓNIO DE JESUS MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

PEDRO CLÁUDIO PEREIRA MARTINS, o primeiro na qualidade de Presidente da 

Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente reunião ordinária, 

a qual foi estabelecida por deliberação tomada na primeira reunião, realizada no dia 25 

de outubro de 2013, exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de atas 147, e cuja ordem 

do dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no 

n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------- 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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----- 1. SUSPENSÃO DO MANDATO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PP D/PSD, 

CDS-PP, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO – SU BSTITUIÇÃO PELO 

VEREADOR PEDRO CLÁUDIO PEREIRA MARTINS ============ ============== 

========== O Senhor Presidente deu as boas vindas ao Vereador Pedro Cláudio 

Pereira Martins, desejando que, durante a sua integração no Órgão Executivo, tenha 

uma experiência enriquecedora e profícua para o município. -------------------------------------

----- O Vereador, Luís Carlos Pereira da Silva, afirmou a sua satisfação e 

reconhecimento pela integração de mais um jovem na governação local, durante o 

período de suspensão do mandato do Vereador Cristiano Coelho, desejando as maiores 

felicidades ao Vereador Pedro Cláudio Pereira Martins, na defesa da causa pública e na 

qualidade de vida dos munícipes. Formulou ainda votos para que este momento e que o 

desempenho do novo Vereador possam vir a constituir um forte estímulo para o inicio de 

um percurso político auspicioso em nome dos superiores interesses do Município de 

Moimenta da Beira.--------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Vereador, Pedro Cláudio Pereira Martins, disse que o sentimento era recíproco, 

tendo agradecido as palavras que lhe foram dirigidas, afirmando que tinha muita honra 

em representar o povo no órgão executivo e que espera dar o melhor na defesa dos 

interesses do município e dos munícipes. ===================================  

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  
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02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

001 – 210/207/000 – FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA  DAS QUEIMAS EM 

ALVITE – Pedido de subsídio  =========================================== 

========== Oriunda da comissão das festas referida em epígrafe, presente à reunião 

um requerimento, datado de 25 de agosto, último, solicitando a atribuição de um 

subsídio no montante de € 2.000,00 (dois mil euros) para fazer face às despesas com a 

realização da referida festa. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : À semelhança dos anos anteriores, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de € 2.000,00 (dois mil euros), tendo 

em vista o aluguer de um palco com as dimensões adequadas à realização da referida 

festa. =============================================================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

002 – 130/148/001 - 310/308/000 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Procedimentos pr é-contratuais 

do concurso para o ano de 2015  =================================== 

========== Presente à reunião a informação do Serviço de Gestão e Promoção da 

Eficiência Energética nº. 270-RC/SGPEE/2014, datada de 1 do corrente mês, que nesta 

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

aprovação da minuta de protocolo a ser celebrado entre a Associação de Municípios do 
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Vale do Douro Norte e um conjunto de municípios e outras entidades, aqui se incluindo o 

Município de Moimenta da Beira, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, com vista à aquisição de energia elétrica em média 

tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, a autorização para os 

procedimentos e diligências a efetuar no âmbito do concurso público, nos termos do 

Código dos Contratos Públicos e, ainda, a autorização da designação da referida 

Associação como representante deste Município, e respetiva delegação das 

competências necessárias para a promoção e prática de todos os atos e procedimentos 

necessários para o lançamento do aludido concurso. ----------------------------------------------- 

----- Mais é referido na dita informação que a produção de efeitos deste processo 

ocorrerá entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2015, o qual terá um encargo total 

estimado em € 691.443,28 (seiscentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e 

três euros e vinte e oito cêntimos), a contemplar no orçamento do ano de 2015. ------------  

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

----- a) Aprovar a referida minuta do protocolo, autorizando o Presidente da Câmara a 

praticar todos os atos e procedimentos necessários à conclusão deste processo; --------- 

----- b) Autorizar a delegação na Associação de Municípios do Vale do Douro Norte, 

como representante deste município, no sentido de lhe atribuir as competências 

necessárias para promover e praticar todos os atos necessários para o lançamento do 

referido procedimento concursal. -------------------------------------------------------------------------- 

----- c) Submeter à apreciação da Assembleia Municipal este assunto, nos termos e para 
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todos os efeitos legais; --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, inscrever no orçamento do ano de 

2015, as verbas necessárias para assunção dos encargos inerentes ao processo em 

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

02.02.04. TESOURARIA 

003 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 5, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 136.571,87 (cento e 

trinta e seis mil, quinhentos e setenta e um euros e oitenta e sete cêntimos), assim 

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

                            a) Dotações Orçamentais ………………..  €   26.833,73 

                            b) Dotações não Orçamentais …………..  € 109.738,14 

                     TOTAL: …………………………………..... €   136.571,87 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

004 - 340/323/300 – PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL - Li nha aérea, a 400 kV, 

entre a subestação de Moimenta (Parque Eólico) e a subestação de Armamar 

(REN), ficando constituída a linha aérea, a 400 kV,  Moimenta – Armamar, na 

extensão de 15.379m – Pedido de emissão de parecer  ======================= 

========== Oriundo da DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, presente à 
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reunião um oficio, datado de 04 de agosto, último, registado sob o nº 4446, a solicitar 

que esta Câmara Municipal emita parecer prévio, quanto ao projeto em causa. ------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, o mesmo prestou a informação n.º 49-

LS/DPOUA/2014, datada de 11 de agosto, último, com o seguinte teor: ----------------------- 

----- “A Parque Eólico do Douro Sul, S.A. pretende a construção da “Linha aérea, a 400 kV, entre a 

subestação de Moimenta (Parque Eólico do Douro Sul) e a subestação de Armamar (REN), ficando 

constituída a linha aérea, a 400 kV, Moimenta – Armamar, na extensão de 15.379m”. --------------------

----- A linha elétrica aérea em causa estabelecerá pois a ligação entre a subestação de Moimenta da 

Beira, (cuja construção está prevista no âmbito do Parque Eólico de Douro Sul, na Freguesia de Leomil), 

e a subestação de Armamar, (da REN). ----------------------------------------------------------------------- 

----- No que ao Concelho de Moimenta da Beira diz respeito, estará em causa a construção de parte da 

referida linha aérea, percorrendo as Freguesias de Leomil, Sarzedo e Sever, numa extensão de cerca de 

3,5km. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste momento, nos termos do n.º 2, do art.º 7.º, do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a 

Direção Geral de Energia e Geologia solicita pois o parecer prévio da Câmara Municipal, que, na 

realidade, não é vinculativo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em termos de Plano Diretor Municipal, a linha aérea ocupa áreas de “Espaço Florestal”, “Espaço 

Não-Urbano” e de “Áreas de Salvaguarda, (quer de áreas de Reserva Ecológica Nacional, quer de áreas 

de Reserva Agrícola Nacional). --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nos termos da Lei, este tipo de projetos está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental, tendo sido 

já emitida a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada. ----------------------------- 

----- Assim, neste momento, caso o entenda, a Câmara Municipal poderá pronunciar-se em termos 

ambientais e de ordenamento, quanto ao projeto em causa.”------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável. ===== 
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005 - 610/601/001 - MINIMIZAÇÃO DE RISCOS - DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS - Minuta do contrato – Aprovação  ============================== 

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

11 de agosto último, exarada a folhas 249 a 250, ponto 197, do livro de atas 148, em 

que foi deliberado adjudicar a empreitada em epígrafe à empresa FLOPONOR – 

FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE, SA, presente à reunião a minuta do 

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

integrante, com vista à sua aprovação, nos termos do n.º 1, do art.º 98.º, do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

contrato, devendo a mesma ser enviada à empresa adjudicatária nos termos e para os 

efeitos previstos nos artigos 100.º, e seguintes, do referido diploma legal. -------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, caso não haja reclamação nos 

cinco dias subsequentes à respetiva notificação, autorizar o Senhor Presidente a 

outorgar o contrato, nos termos do artigo 104.º, do aludido Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro. ======================================================== 

“OBRAS PARTICULARES” 

006 - 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 24 de março, último, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 
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atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, que, no 

âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do 

Senhor Presidente, datado de 25 de outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor 

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

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

----- MARIA DO CARMO MENDONÇA PINHEIRO, para ocupação da via pública em 

34m2, na Rua São Sebastião, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 59.14; ------ 

----- BRITÂNICO NOEL GOMES FERREIRA, para construção de um muro de vedação, 

com 2m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Devezinhas, na localidade de 

Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 60.14; ------------- 

----- LÍDIA FERNANDES AFONSO, para construção de um muro de vedação, com 

37.00m, que pretende levar a efeito na Rua de Santo Antão, localidade de Peva, União 

de Freguesias de Peva e Segões, a que se refere o Proc.º n.º 62.14. -------------------------- 

007 – 360/337/02.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e informação prévia –  

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO JOSÉ DOS SANTOS PENELA, presente à 

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

que pretende levar a efeito no ligar denominado Alto, Freguesia de Baldos. ------------------ 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 18-

OS/DPOUA/14, de 28 de agosto, último, em que, pelos motivos ali descritos, informa 
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que se mantêm os pressupostos de facto e de direito que levaram à anterior decisão 

favorável tomada em reunião de Câmara de 24 de maio de 2013. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou por unanimidade, manter a decisão favorável para 

o pedido de informação prévia. =========================================== 

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 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em virtude de o 

assunto a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão do 

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

008 – 360/338/1.14 – OBRAS PARTICULARES – Comunicaç ão Prévia – Construção 

de uma habitação unifamiliar - Recurso =================================== 

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

CAIADO, onde foi decidido rejeitar a comunicação prévia para construção de uma 

habitação, sita no lugar denominado de Lagarteira, Freguesia de Arcozelos, pertencente 

ao Senhor JOAQUIM FRANCISCO MONTEIRO OLIVEIRA, presente à reunião o referido 

processo, acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, nos termos dos 

n.ºs 2 e 3, do art.º 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que nesta ata se 

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

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



 F lF lF lF l.10 
____________ 

 

____________ 

2014.09.08 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 94 94 94 9     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL     

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   
 
OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 16-OS 

/DPOUA/14, de 21 de agosto, 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 : Após análise cuidada deste assunto, Câmara deliberou, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso e aprovar a respetiva comunicação prévia, na 

condição de, antes da emissão do respetivo comprovativo de admissão de comunicação 

prévia, ser entregue nesta Câmara Municipal, uma planta, acompanhada de uma 

declaração através da qual o requerente se comprometa a ceder definitivamente ao 

domínio público todo o terreno, que podendo ter feito parte do seu lote, se situa no 

perímetro exterior ao mesmo, de acordo com a planta nº. 3. -------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, admitir a implantação dos 

120.00m2, como proposto, por coincidir com a mancha de implantação prevista para o 

referido lote. ========================================================= 

009 – 360/338/42.14 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura –  

Construção de uma moradia unifamiliar - Recurso ========================== 

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

CAIADO, onde foi decidido indeferir o projeto para construção de uma habitação, sita no 

lugar denominado de Lumiosas, localidade e Freguesia de Moimenta da Beira, 

pertencente ao Senhor ÂNGELO AUGUSTO PARENTE MARCELO, presente à reunião 

o referido processo, acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, nos 
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termos dos n.ºs 2 e 3, do art.º 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que nesta ata 

se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. --------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 17-OS 

/DPOUA/14, de 21 de agosto, 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 : Tendo em conta que se mantêm todos os pressupostos que levaram à 

aprovação do pedido de informação prévia através de deliberação tomada em reunião 

de Câmara realizada em 02 de dezembro de 2013, exarada a folhas 189 e 190, ponto 

141, do livro de atas nº. 147, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respetivo 

projeto de arquitetura e notificar o requerente para apresentar os projetos de 

especialidades. ======================================================= 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

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

010 – 360/338/29.14 – OBRAS PARTICULARES – Projetos  de especialidades –  

Legalização de uma habitação  ========================================== 

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

reunião realizada em 14 de julho, último, exarada a folhas 230, ponto 182, do livro de 

atas nº. 148, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de legalização de uma 
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habitação, que a Srª. ERMELINDA NATÁRIO FERREIRA MORAIS pretende levar a 

efeito no lugar denominado Pai Bárbara, localidade de Soutosa, União das Freguesias 

de Peva e Segões, aprovar o projeto de arquitetura, presente à reunião o referido 

processo acompanhado dos respetivos projetos de especialidades, em que, pelos 

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

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 19-

OS/DPOUA/14, de 29 de agosto, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

especialidades. ======================================================= 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 

011 – 710/714/300 – ENCERRAMENTO DA ESCOLA BÁSICA M ARIA JOSÉ TOMÁS 

DE CARVALHO – VILA DA RUA – Abaixo-assinado  ========================== 

========== Oriundo dos pais e encarregados dos alunos da Escola do Ensino Básico 

Maria José Tomás de Carvalho, de Vila da Rua, presente à reunião um abaixo assinado, 

datado de 21 de agosto, último, registado sob o n.º 4877, em 02 do corrente mês, que 

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

que, pelas razões ali descritas, propõem o não encerramento da escola supra 
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mencionada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

concordar com os argumentos aduzidos. ==================================== 

012 – 710/714/300 – REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR –  ESCOLAS DO 1.º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANO 2014/2015 – Providênci a cautelar de suspensão 

de eficácia de ato administrativo para o encerramen to de seis escolas do 

Município de Moimenta da Beira  ========================================= 

=========== Presente à reunião o requerimento do MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA 

BEIRA, da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS 

ALUNOS DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA e 

do aluno AFONSO LUÍS LOPES TAVARES, representado pelos seus pais RUI FILIPE 

GOMES TAVARES E CRISTINA ALEXANDRA DA SILVA LOPES, dirigido ao Senhor 

JUÍZ DE DIREITO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU, que nesta 

ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, no qual, 

pelas razões de facto e de direito ali descritas, é requerida providência cautelar de 

suspensão da eficácia do Despacho do Senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DO 

ENSINO E DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, de 19 de junho, último, relativamente ao 

encerramento de todas as Escolas Básicas e Jardins de Infância do Concelho de 

Moimenta da Beira, que foi admitido pelo referido Tribunal, citando a entidade requerida 

para deduzir oposição, nos termos legais. -------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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013 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

2014/2015 =========================================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 11-RIC/UODSCE/2014, 

datada de 08 de agosto, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada da listagem dos alunos, instruídas de 

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

auxílios económicos para o ano letivo 2014/2015, cujo encargo a assumir, no período de 

setembro a dezembro do corrente ano, é no montante de € 14.694,08 (quatorze mil, 

seiscentos e noventa e quatro euros e oito cêntimos), sendo o encargo relativo ao 

fornecimento de “refeições” de € 10.165,98 (dez mil, cento e sessenta e cinco euros e 

noventa e oito cêntimos), e “material escolar” de € 4.528,10 (quatro mil, quinhentos e 

vinte e oito euros e dez cêntimos). ------------------------------------------------------------------------ 

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

----- “O respetivo encargo com as refeições tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 

0102/020105, e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, 

Código 03 e nº. 31/2014, com a dotação de € 12.226,01 (doze mil, duzentos e vinte e seis euros e um 

cêntimo), os encargos com os materiais escolares tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 0102/040802, e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 

2.1.2, Código 05 e nº. 2013/A24, com a dotação de € 8.556,56 (oito mil, quinhentos e cinquenta e seis 

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

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

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, com referência aos escalões ali 
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indicados, devendo serem criadas as condições orçamentais para o efeito. ========== 

014 - 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

2014/2015 =========================================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 13-RIC/UODSCE/2014, 

datada de 11 de agosto, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada da listagem dos alunos residentes fora 

do Concelho, que solicitaram auxílios económicos para o ano letivo 2014/2015, cujo 

encargo a assumir, no período de setembro a dezembro do corrente ano, é no montante 

de € 633,52 (seiscentos e trinta e três euros e cinquenta e dois cêntimos), sendo o 

encargo relativo ao fornecimento de “refeições” de € 433,62 (quatrocentos e trinta e três 

euros e sessenta e dois cêntimos), e “material escolar” de € 199,90 (cento e noventa e 

nove euros e noventa cêntimos). -------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “O respetivo encargo com as refeições tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 

0102/020105, e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, 

Código 03 e nº. 31/2014, com a dotação de € 12.226,01 (doze mil, duzentos e vinte e seis euros e um 

cêntimo), os encargos com os materiais escolares tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 0102/040802, e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 

2.1.2, Código 05 e nº. 2013/A24, com a dotação de € 8.556,56 (oito mil, quinhentos e cinquenta e seis 

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

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

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

015 - 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Alunos NEE - Au xílios económicos para o 

ano letivo 2014/2015  ================================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 12-RIC/UODSCE/2014, 

datada de 11 de agosto, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada da listagem proveniente do 

Agrupamento de Escolas referente aos alunos com necessidades educativas especiais, 

para o ano letivo 2014/2015, cujo encargo a assumir, no período de setembro a 

dezembro do corrente ano, é no montante de € 2.237,36 (dois mil, duzentos e trinta e 

sete euros e trinta e seis cêntimos), sendo o encargo relativo ao fornecimento de 

“refeições” de € 1.541,76 (mil quinhentos e quarenta e um euros e setenta e seis 

cêntimos), e “material escolar” de € 695,60 (seiscentos e noventa e cinco euros e 

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

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

----- “O respetivo encargo com as refeições tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 

0102/020105, e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, 

Código 03 e nº. 31/2014, com a dotação de € 12.226,01 (doze mil, duzentos e vinte e seis euros e um 

cêntimo), os encargos com os materiais escolares tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica 0102/040802, e que o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 

2.1.2, Código 05 e nº. 2013/A24, com a dotação de € 8.556,56 (oito mil, quinhentos e cinquenta e seis 

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

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida listagem e 
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autorizar o pagamento dos respetivos encargos, com referência aos escalões ali 

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

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

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

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

desta reunião, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo. 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

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

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

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

11H00. =============================================================  
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