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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DESSAZEIS DE AGOSTO DO ANO 

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

ATA N.º 17/13 

========== Aos dezasseis dias do mês de agosto 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, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e RICARDO MIGUEL DE 

CARVALHO TOJAL, 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. ===================================== 

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

conjugado com o nº. 2, do artigo 78º., ambos da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, a 

Câmara tomou conhecimento do pedido de JUSTIFICAÇÃO de falta a esta reunião, 

apresentado pelo Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, deferido por 

Despacho do Senhor Presidente, nos termos da competência delegada pela Câmara 

Municipal, em reunião realizada em 13 de outubro de 2009. ====================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. AGRICULTURA : O Senhor Presidente informou o Executivo das diligências 

tomadas no âmbito dos prejuízos provocados neste setor, agora agravados pelo flagelo 

dos incêndios que têm vindo a deflagrar no concelho, designadamente através dos 

contactos com os serviços do Ministério da Agricultura, mostrando-se esperançado na 

criação de uma linha de crédito bonificada que ajude a repor o potencial produtivo. ------- 

---- Mais tornou público o reconhecimento pelo trabalho dos Bombeiros Voluntários que, 

num contexto de dificuldades provocadas por várias povoações afetadas ao mesmo 

tempo, exigindo por isso dispersão de meios, continuam a demonstrar grande empenho 

no combate às chamas, muitas das vezes em condições de real perigo e risco para a 

vida humana. ========================================================= 

----- 2. EDUCAÇÃO: O Senhor Presidente informou o Executivo das decisões tomadas 

pela Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares do Norte, no âmbito do processo de 

mobilidade dos funcionários. Na verdade, tendo sido solicitado a cada agrupamento de 

escolas que indicassem o número de funcionários administrativos e operacionais que 
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considerassem estar a mais, com vista à sua colocação ocupando vagas que sobram 

em outras escolas, constata-se que apenas no município de Sernancelhe existe uma 

vaga, facto que pode originar a deslocalização dos funcionários e seus agregados para 

zonas muito distantes e até, no limite, para a mobilidade compulsiva. --------------------------

----- Ainda no uso da palavra, o Senhor Presidente aludiu à degradação do ensino no 

interior do país que esta medida vai provocar, não compreendendo a insensibilidade que 

a supra citada Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares do Norte tem vindo a 

demonstrar, ao tomar decisões que considerou absurdas e insensatas, por estarem 

sustentadas em critérios e rácios que procuram tratar de forma idêntica situações 

completamente desiguais, sem olhar às características de cada escola. -----------------------

----- O Senhor Vereador da Coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

tomou a palavra para afirmar que, já no ano de 2006, tinha afirmado que tinha sido 

aberta a caixa de pandora, antevendo nessa altura as dificuldades que se conhecem na 

área da educação, em particular agora com esta situação de que tomou conhecimento 

apenas pela comunicação social. Nesse sentido, tornará pública a sua posição sobre 

este assunto, assim que estiver na posse de um melhor esclarecimento sobre os exatos 

termos e condições desta matéria. ========================================= 

----- 3. CONTENCIOSO: O Senhor Presidente informou o Executivo das reuniões que 

tem havido com a empresa JEREMIAS DE MACEDO, a propósito das obras que estão 

em contencioso há já alguns anos, com vista a alcançar um acordo que satisfaça os 

interesses de ambas as partes. Neste contexto, após ter feito uma explicação sobre 
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cada obra em particular, aludindo quer a datas, quer a montantes em dívida, quer ainda 

a diligências processuais entretanto feitas, informou que, no dia 14 do corrente mês, no 

seguimento da última reunião com a referida empresa, foram dados passos importantes 

que permitem ter a esperança de alcançar um entendimento prévio, o qual carece 

sempre da aprovação da Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora, uma 

vez que é a dona de duas das obras de maior expressão financeira, ainda em 

contencioso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Vereador da Coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

tomou a palavra para afirmar que concordava com os princípios que estão na base da 

negociação, ou seja, tentar baixar a dívida através da eliminação dos juros vencidos e 

dilatar os prazos de pagamento sem quaisquer encargos adicionais, por ser o caminho 

mais benéfico para a resolução deste difícil e prolongado processo de contencioso. ==== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01 DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Taxas e Licenças” 

049 - 150/167/100 – PEDIDO DE LICENCIAMENTO PRÉVIO PARA LANÇAMENTO DE 

FOGUETES E OUTRAS FORMAS DE FOGO ================================ 

========== Oriundo do Senhor VITOR MANUEL CARNEIRO DE ALMEIDA, em 

representação da Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição, a 

realizar na Freguesia de Castelo, presente à reunião um pedido de autorização prévia, 

para lançamento de foguetes e outras formas de fogo, a realizar no dia 14 do corrente 
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mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O pedido trás inserta a informação do Setor de Fiscalização Municipal, segundo a 

qual o local de lançamento do fogo de artifício ou de outros artefactos pirotécnicos 

localiza-se em espaço rural, razão pela qual carece de autorização prévia da Câmara 

Municipal, nos termos e para efeitos do artigo 29.º, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 8 de 

junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a autorização prévia de 

utilização do fogo de artifício, nos termos e para efeitos do artigo 29.º, do Decreto-Lei nº. 

124/2006, de 28 de junho. =============================================== 

2 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

050 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APO IOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “ Fábrica da Igreja de 

Peva” – Candidatura para conservação e restauro do alta r principal da Capela de 

S. Antão, em Peva – Atribuição de apoio financeiro  ========================= 

========== Oriunda da instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro para as obras supra referenciadas, 

solicitando uma comparticipação financeira da Câmara Municipal no montante de € 

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

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

nomeada em reunião de Câmara, realizada em 13 de novembro de 2009. -------------------- 
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----- 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, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/080701, onde em 13 de 

agosto existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 20.551,01, estando o mesmo previsto 

no Plano de Atividades Municipais no Objetivo 2.5.3., código 01 e nº. 51/2013, com dotação de 

2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros).” -------------------------------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

atribuir à referida instituição um apoio financeiro no montante de € 10.000,00 (dez mil 

euros), para os fins propostos, devendo ser criadas as condições orçamentais para o 

efeito. ============================================================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

051 – 130/148/001 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Procedimentos pr é-contratuais –  

Aprovação  ===================================================== 

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

Eficiência Energética nº. 227-RC/SGPEE/2013, de 07 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 

Vale do Douro Norte e um conjunto de municípios e outras entidades, aqui se incluindo o 

Município de Moimenta da Beira, com vista à aquisição de energia elétrica em média 
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tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, bem como a autorização para os 

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

Código dos Contratos Públicos e, ainda, autorizando a designação da Associação de 

Municípios do Vale do Douro Norte como representante deste município, delegando as 

competências necessárias para promover e praticar todos os atos e procedimentos 

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

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

ocorrerá entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2014, cujo encargo total se estima em 

€ 631.044,72 (seiscentos e trinta e um mil e quarenta e quatro euros e setenta e dois 

cêntimos), a contemplar no orçamento do ano de 2014. --------------------------------------------   

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 

todos os efeitos legais; --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2014, as verbas necessárias para assunção dos encargos inerentes ao processo em 
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causa. ============================================================== 

052 – 130/148/001 - CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE RE COLHA DE 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS NO CONCELHO DE MOIME NTA DA 

BEIRA – Aprovação da minuta  ========================================== 

========== Presente à reunião a minuta do contrato referido em epígrafe, que nesta 

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

e eventual aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

contrato, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respetiva assinatura. ======== 

053 – 130/151/200 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIV A DE SEGÕES – 

Pedido de cedência/doação da Escola Primária de Seg ões =================== 

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

11 de novembro de 2011, exarada a folhas 222, ponto 203, do livro de atas 143, em que 

foi deliberado informar esta associação da disponibilidade para avaliar a cedência 

solicitada, após a conclusão do protocolo celebrado com a Junta de Freguesia que 

integra o mesmo imóvel, presente à reunião o ofício da Junta de Freguesia de Segões 

nº. 7/13, de 24 de julho, último, que nesta ata se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, solicitando a cedência do referido imóvel à Associação 

Cultural e Recreativa de Segões. -------------------------------------------------------------------------  

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

----- a) Autorizar a transferência da cedência das instalações do referido imóvel para a 
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Associação Cultural e Recreativa de Segões, no respeito pelos termos e condições que 

vigoravam no protocolo celebrado e também pela condição agora proposta pela Junta de 

Freguesia de Segões; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Celebrar com a referida Associação o respetivo protocolo de cedência, 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a proceder à sua assinatura =========== 

02.02.04. TESOURARIA 

054 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 14, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 523.904,48 

(quinhentos e vinte e três mil, novecentos e quatro euros e quarenta e oito cêntimos), 

assim discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Dotações Orçamentais……………….. €  423.417,90 

      b) Dotações não Orçamentais………….. €  100.486,58 

                   TOTAL: …………………………...€  523.904,48 

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

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

 “OBRAS PARTICULARES” 

055 - 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 
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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, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “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. ------------- 

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

----- JOSÉ AUGUSTO ALMEIDA GOMES, para construção de um muro de vedação, 

com 70 metros, que pretende levar a efeito na Rua da Machuqueira, Freguesia de Ariz, a 

que se refere o Proc.º n.º 64.13; --------------------------------------------------------------------------- 

----- ERNESTO DOS SANTOS SILVA, para ocupação da via pública com grua, em 10 

m2, na Rua da Capela, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 65.13; -------------- 

----- JORGE AUGUSTO GOMES MOREIRA, para ocupação da via pública com 

andaimes, em 2,5 m2, no lugar denominado Estrada Nacional, Freguesia de Caria, a que 

se refere o Proc.º n.º 67.13; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ VAZ DIAS, para construção de um muro de vedação, com 16 metros, que 

pretende levar a efeito na Rua do Senhor dos Caminhos, na localidade de Vila Chã, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 68.13; --------------------------------------------- 

----- JOÃO ALBERTO DA SILVA TEIXEIRA, para construção de um muro de vedação, 

com 43 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado Lugar do Torgo, 
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Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º n.º 69.13. ------------------------------------------ 

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

----- SIDÓNIO TEIXEIRA TRINTA, para reconstrução de um anexo destinado a arrumos, 

sito na Rua do Outeiro, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 11.13; ------------- 

----- JOÃO RODRIGUES CERQUEIRA, para ampliação na vertical de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua de Santo, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 63.13; - 

----- TONI FERNANDO PINTO AMARAL, para construção de uma habitação unifamiliar e 

anexo, que pretende levar a efeito no lugar denominado Conde, Freguesia de Rua, a 

que se refere o Proc.º n.º 66.13. --------------------------------------------------------------------------- 

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

----- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL CASIMIRO E ELVIRA LEMOS, para legalização 

de um edifício destinado a atividade de apoio social para pessoas idosas, sito no Lugar 

do Folgado, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 61.13. ---------------------------- 

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

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 o assunto 

a que se refere o ponto seguinte estar relacionado com a decisão do indeferimento por si 

proferida. ============================================================ 
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056 – 360/338/85.12 – OBRAS PARTICULARES – Projetos  de especialidades –  

Reconstrução / Legalização de uma habitação unifami liar  ==================== 

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

reunião realizada em 04 de janeiro, último, exarada a folhas 24, ponto 26, do livro de 

atas n.º 146, em que foi deliberado, relativamente ao pedido de reconstrução / 

legalização de uma habitação, sita no lugar denominado Avelal, Freguesia de Paçô, 

pertencente à Senhora ELISABETE PEREIRA DA COSTA MACHADO, aprovar o projeto 

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

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

deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 237-

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

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

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

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

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

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

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

057 – 360/338/61.13 – OBRAS PARTICULARES – Legaliza ção de um edifício 

destinado a atividade de apoio social para pessoas idosas – Pedido de isenção do 
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pagamento de taxas  ================================================== 

========== Oriundo do CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL CASIMIRO E ELVIRA 

LEMOS, presente à reunião um pedido de isenção de pagamento de taxas referente ao 

processo para legalização de um edifício destinado a atividade de apoio social para 

pessoas idosas, sito no Lugar do Folgado, freguesia de Caria. ----------------------------------- 

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

URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 1/2013, de 13 do 

corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

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

DELIBERAÇÃO : Dado tratar-se de uma IPSS, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

isentar a requerente do pagamento de taxas. ================================= 

058 – 380/374/000 – OBRAS PARTICULARES – Utilização  e conservação do 

edificado  =========================================================== 

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

reunião realizada em 28 de outubro de 2011, exarada a folhas 201, ponto 186, do livro 

de atas 143, em que foi deliberado conceder um prazo de 90 (noventa) dias para o 

Senhor MANUEL TOMÁS MORGADO DA FONSECA, proceder à reabilitação do imóvel 

sito na Rua Aquilino Ribeiro, nº. 31, nesta Vila de Moimenta da Beira, novamente 

presente à reunião o referido processos acompanhado da informação técnica nº. 9-

OS/DPOUA/2013, datada de 03 de abril, último, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder um último prazo de 90 (noventa) dias para o proprietário 

proceder à reabilitação do referido imóvel, sob pena de a Câmara Municipal tomar posse 

administrativa do imóvel, nos termos do n.º 2, do artigo 91.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, na sua atual redação. ================================== 

02.04 – UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,  CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

02.04.01 – SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO  

“Educação” 

059 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

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

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 05/RIC/UODSCE/2013, 

datada de 12 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada das listagens 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 2013/2014, cujo encargo a assumir, no período de 

setembro a dezembro do corrente ano, é no montante de € 18.678,20 (dezoito mil, 

seiscentos e setenta e oito euros e vinte cêntimos), sendo o encargo relativo ao 

fornecimento de “refeições” de € 13.096,20 (treze mil e noventa e seis euros e vinte 

cêntimos), e “material escolar” de € 5.582,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta e dois 
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euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “O respetivo encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040802 

onde existe um saldo disponível de € 19.938,00 (dezanove mil, novecentos e trinta e oito euros), e que 

o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 05 e nº. 24/2013, 

com a dotação de € 12.938,00 (doze mil, novecentos e trinta e oito euros).”------------------------------- 

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

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

indicados, devendo ser criadas as condições orçamentais para o efeito. ============ 

060 - 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para o ano letivo 

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

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 06/RIC/UODSCE/2013, 

datada de 12 do corrente mês, 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 2013/2014, cujo 

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

de € 586,16 (quinhentos e oitenta e seis euros e dezasseis cêntimos), sendo o encargo 

relativo ao fornecimento de “refeições” de € 402,96 (quatrocentos e dois euros e noventa 

e seis cêntimos), e “material escolar” de € 183,20 (cento e oitenta e três euros e vinte 

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

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 
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----- “O respetivo encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040802 

onde existe um saldo disponível de € 19.938,00 (dezanove mil, novecentos e trinta e oito euros), e que 

o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 05 e nº. 24/2013, 

com a dotação de € 12.938,00 (doze mil, novecentos e trinta e oito euros).”------------------------------- 

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

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

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

061 - 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Alunos NEE - Au xílios económicos para o 

ano letivo 2013/2014  ================================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 07/RIC/UODSCE/2013, 

datada de 12 do corrente mês, 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 2013/2014, cujo encargo a assumir, no período de setembro a 

dezembro do corrente ano, é no montante de € 1.855,42 (mil, oitocentos e cinquenta e 

cinco euros e quarenta e dois cêntimos), sendo o encargo relativo ao fornecimento de 

“refeições” de € 1.309,62 (mil, trezentos e nove euros e sessenta e dois cêntimos), e 

“material escolar” de € 545,80 (quinhentos e quarenta e cinco euros e oitenta cêntimos).  

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

----- “O respetivo encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040802 

onde existe um saldo disponível de € 19.938,00 (dezanove mil, novecentos e trinta e oito euros), e que 
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o mesmo está previsto no Plano de Atividades Municipais, no Objetivo 2.1.2, Código 05 e nº. 24/2013, 

com a dotação de € 12.938,00 (doze mil, novecentos e trinta e oito euros).”------------------------------- 

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

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 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 

11H15. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 
O SECRETÁRIO, 


