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ACTA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOZE DE AGOSTO DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 21/02 

========== Aos doze dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dois, nesta Vila de 

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

Municipal, comigo, MARIA FELISBELA ALMEIDA DE AGUIAR BONDOSO, Técnica 

Superior de 1ª. Classe que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado 

de 5 de Novembro, de 2001, elaborei a acta da presente reunião, compareceram os 

Senhores, JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA 

MATOS, ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e 

ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, 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 09 de Janeiro, 

último, exarada a folhas  05, ponto 005, do livro de actas 103, cuja ordem  do dia  havia 

sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, 

do artº. 84º., da Lei 169/99, de18 de Setembro. =============================== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H30.====================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº. 1, do artº. 64º., 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR 

a falta à reunião de hoje, o Vereador JORGE DE JESUS COSTA, por razões que se 

prendem com a sua vida particular. ======================================== 

01 – ORGÃOS DA AUTARQUIA 

001 – 020/023/000 – MUNICÍPIO DE S. FILIPE -  Curso de Administração Local em 

Cabo-Verde/Apoio aos formandos======================================== 

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

dia 03 de Junho, último, exarada a folhas 214, ponto 187, do livro de actas nº. 104, em 

que foi deliberado atribuir um subsídio de € 1.800,00 (mil e oitocentos euros), destinado 

a comparticipar o curso de Formação em Administração Local, também destinado aos 

funcionários da Câmara de São Filipe, com quem esta Autarquia de Moimenta da Beira 

tem um acordo de Cooperação Institucional e que objectiva através deste apoio, 

presente à reunião um fax enviado pelo Município de S. Filipe, datado de 02 do corrente 

mês, agradecendo o subsídio atribuído por esta Câmara, e informando que, devido ao 

conhecimento tardio da possibilidade de formação, o referido município não enviou 

nenhum funcionário para o curso acima referido.------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que não são contemplados  neste curso de formação, 

os funcionários do Município de S. Filipe, com quem esta Autarquia estabeleceu um 

acordo de cooperação, a Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação 

tomada em reunião ordinária realizada em 03 de Junho último, exarada a folhas 214, 
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ponto 187, do livro de actas 104, mantendo a disponibilidade de colaborar em próxima 

oportunidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Mais foi deliberado e também por unanimidade, comunicar esta decisão à 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. ============================= 

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 n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º. da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, MARIA FELISBELA ALMEIDA DE AGUIAR BONDOSO, sendo seguidamente 

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

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

eram 17H40  ========================================================= 

O PRESIDENTE, 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO 
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