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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE 

OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E TRÊS ================================= 

ACTA Nº. 32/03 

========== Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro do ano de dois mil e três, 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 DE 

PAIVA MATOS, ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, JORGE 

DE JESUS COSTA, 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 20 de Outubro de 2003, exarada a folhas 2, ponto 001, do livro de actas 

112, 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 09H30.====================================== 
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065 - 120/131/081 - DISCIPLINA - PROCESSO DE AVERIGUAÇÕES ============= 

========== Na sequência da denúncia verbal feita ao Senhor Presidente, presente à 

reunião de Câmara o ofício nº. 5007, datado de 2 do corrente mês, desta Câmara 

Municipal, dirigido ao Senhor JOSÉ FERNANDO TEIXEIRA SEMITELA, arrendatário de 

um estabelecimento comercial, nas instalações da Central de Camionagem, que nesta 

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

conta de comportamentos irregulares por parte de um funcionário desta Câmara 

Municipal que exerce funções de Vigilante na Central de Camionagem, Senhor ABEL DE 

ALMEIDA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O referido ofício vem acompanhado de uma carta do Senhor JORGE FERNANDO 

TEIXEIRA SEMITELA, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, informando que meteu uma queixa crime na G.N.R., contra o 

referido funcionário, informando que tinham chegado a acordo. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara, após apreciação do processo, e face  à denuncia do lesado  

JORGE FERNANDO TEIXEIRA SEMITELA, contra o funcionário desta Câmara 

Municipal, Motorista de Pesados ABEL DE ALMEIDA, por eventual prática de 

procedimentos ilícitos, deliberou, por unanimidade, determinar um processo de 

averiguações nos termos do artº.  88º,  do Decreto-Lei 24/84, de 16 de Janeiro, 

nomeando como instrutor do processo, nos termos do nº. 1, do artº. 51º, do referido 

diploma legal, o Técnico Superior de 1ª. Classe, desta Câmara Municipal JOSÉ 

JOAQUIM ALVES CONDE. ============================================== 
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02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

Secção de Contabilidade  

066 – 230/270/000  - AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS PRÉ-ESC. 1º e 

2ºCEB –  Transferências de Verbas ====================================== 

========== Oriundo do Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, 

presente à reunião uma Proposta, datada de 23 do corrente mês, do seguinte teor:--------

-----  “A Câmara Municipal atribuiu os Auxílios Económicos aos alunos do 1º CEB, no 

ano lectivo transacto, distribuídos pela Delegação Escolar e Agrupamento “O Pioneiro”, 

no entanto devido às alterações entretanto ocorridas, que conduziram à extinção de 

duas Estruturas Educativas e criação do novo Agrupamento do concelho de Moimenta 

da Beira, não é possível a transferência dessas verbas.--------------------------------------------

----- Dado que quem detém, agora, a responsabilidade nesta matéria, é o Agrupamento 

Vertical, venho propor que a Câmara Municipal delibere no sentido de autorizar a 

referida transferência, para esta nova Estrutura Educativa, de modo a dar seguimento ao 

processo de atribuição do Apoio em causa, que se destina a comparticipar a aquisição 

dos livros escolares e de material de uso corrente do aluno.”-------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a extinção da Delegação Escolar e Agrupamento “O 

Pioneiro”, que deixaram de ter competência para gerir os subsídios já atribuídos pela 

autarquia, no âmbito dos auxílios económicos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

revogar a deliberação anterior, concedendo os mesmos montantes de subsídio ao 

Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira, agora legalmente constituído, 
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devendo este garantir o objectivo que lhe estava subjacente. ===================== 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

067 - 310/301/105 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 519, DE MOIMENTA DA BEIRA A 

CASTELO - Tribunal Judicial da Comarca de Moimenta da Beira - Proc.º n.º 

122/02.3TAMBR  ===================================================== 

========== Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 20 

do corrente mês, exarada a folhas 16, ponto 019, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar ao Gabinete Jurídico adequada interpretação que clarifique 

essencialmente os processos em causa, a sua relação com os outros processos 

litigiosos a decorrer entre a Câmara e aquela empresa, bem como adequado 

procedimento legal a tomar nas circunstâncias contextualizadas naquela decisão, 

presente novamente à reunião o parecer n.º 21.03, de 23 do corrente mês, do Gabinete 

Jurídico desta Câmara Municipal, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, requerer a Abertura de 

Instrução, de modo a reabrir o processo, devendo o Técnico Superior Assessor 

Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, fornecer ao Gabinete Jurídico desta Câmara 

Municipal, novos elementos de prova, de modo a que, no próximo dia 27 do corrente 

mês, data limite, se possa fundamentar o requerimento com vista à abertura de 
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instrução. =========================================================== 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

068 - 360/338/000 - OBRAS PARTICULARES – Processos "simples" - Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO FERNANDO AMADO ANTUNES, residente na  

localidade e Freguesia de Peravelha, presente à reunião um pedido para acabamentos 

da sua casa de habitação, que pretende levar a efeito no denominado “Chão das 

Vinhas”, na Freguesia de Arcozelos. --------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da  FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:" Informa-se que, não há inconveniente em que lhe seja 

concedida a respectiva licença, contudo, aquando do pedido de vistoria deve apresentar 

as telas finais". ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente a 

apresentação das Telas Finais. =========================================== 

069 - 360/338/000 - OBRAS PARTICULARES – Processos "simples" - Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MARIA DOS SANTOS CHAVES, residente na  

localidade e Freguesia de Cabaços, presente à reunião um pedido para acabamentos da 

sua casa de habitação, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Chão das 

Vinhas”, na Freguesia de Arcozelos. --------------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o assunto à apreciação da  FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:" Informa-se que, não há inconveniente em que lhe seja 

concedida a respectiva licença, contudo, aquando do pedido de vistoria deve apresentar 

as telas finais". ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente a 

apresentação das Telas Finais. =========================================== 

070 – 360/338/67.99 – OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades - 

Construção de um edifício de habitação e comércio ========================= 

========== Oriundo da Senhora MARIA ODETE ALMEIDA BOTELHO, residente no 

Bairro do Aguiar, nesta Vila, novamente presente à reunião um requerimento, datado de 

19 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, solicitando a reaprovação do projecto. -------------------------------------

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 86-RJ/DPOM/03, 

datada de 20 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer desfavorável. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que não existe quadro legal que permita a isenção dos 

projectos das especialidades, até porque tal facto, inclusivé, viria a obstar à realização 

da vistoria, face à inexistência de projectos para aferir a conveniente conformidade, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, e pela última vez, solicitar a apresentação dos 

respectivos projectos das especialidades. =================================== 
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071 - 360/338/108.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução de arrumos, com 36 m2 ==================================== 

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

08 do corrente mês, exarada a folhas 35, ponto 032, do livro de actas nº. 111, em que foi 

deliberado entre outros que a Câmara se deslocasse ao lugar na próxima reunião 

ordinária, relativamente à construção de uns arrumos, com uma área de 36 m2, que a 

senhora HERMÍNIA DUARTE FERREIRA, sita na Rua  do Cabo, na localidade e 

Freguesia de Sever, novamente presente à reunião o referido projecto. ----------------------- 

DELIBERAÇÃO: Depois da visita que a Câmara efectuou ao local da obra, no qual 

verificou o seu enquadramento na envolvente urbana, nomeadamente, o pormenor das 

cérceas dominantes, a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: ---------------------- 

-----   1  –   Indeferir o projecto de construção em análise; ------------------------------------------

----- 2 – Enquadrar a obra simples entretanto realizada ao abrigo da primeira 

licença/autorização já emitida; ----------------------------------------------------------------------------- 

-----  3  –  Para este efeito a altura da cobertura já construída é a correcta, restando à 

requerente completar a obra sem alteração da cércea. ========================= 

072 - 360/338/329.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução de uma habitação ======================================== 

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

06 do corrente mês, exarada a folhas 152, ponto 147, do livro de actas 111, em que foi 

deliberado que considerando as restrições  impostas pelo PDM - Plano Director 
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Municipal, que apenas pode admitir a construção de 2 (dois) pisos com o 

aproveitamento do sótão, porquanto, o mesmo, já existe, pelo que o requerente deverá 

reformular o projecto em conformidade, referente à reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, que o Senhor JOÃO GOMES MENDES TEIXEIRA, pretende levar a efeito na 

Rua do Picoto, na localidade e Freguesia de Castelo e após uma deslocação ao local do 

Vereador em regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, presente de novo à 

reunião o respectivo processo. ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a construção agora edificada mantém praticamente 

as áreas de implantação existentes, bem como o desenvolvimento dos pisos que já 

integravam a construção, para além da manutenção no nível das cérceas, harmonizado 

com as cérceas dominantes na envolvente, e ainda face à integração numa área já 

perfeitamente consolidada, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, que o requerente entregue o 

documento de legitimidade, com a entrega dos projectos das especialidades. ======== 

073 - 360/338/7.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

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

06 de Outubro, último, exarada a folhas 155, ponto 150, do livro de actas nº. 111, 

presente à reunião o respectivo  processo  respeitante  à  Senhora  MARIA   AÇUCENA 

BATISTA DOS  SANTOS,  na  sequência  da deslocação ao local da obra, pelo 
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Vereador JORGE DE JESUS COSTA e Técnica da DPOM, com vista à respectiva 

avaliação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face às explicações dadas pelo referido Vereador, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, manter o indeferimento do pedido de licenciamento com 

base nas informações identificadas nas reuniões anteriores. ===================== 

074 - 360/338/278.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução e ampliação de uma moradia - Legalização  ==================== 

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

06 do corrente mês, exarada a folhas 156, ponto 152, do livro de actas 111, em que foi 

deliberado solicitar ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, que faça uma visita ao local, acompanhado dos respectivos Técnicos da 

DPOM, para uma  melhor avaliação, referente à reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, que o Senhor AMÂNDIO TEIXEIRA RODRIGUES, pretende levar 

a efeito no Largo da Lameira, na localidade e Freguesia de Castelo e após uma 

deslocação ao local do Vereador em regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, presente de novo à reunião o respectivo processo. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, devendo o requerente apresentar uma declaração do vizinho, em como 

este não se opõe à abertura da janela do alçado lateral esquerdo. ------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar ao requerente, a entrega 

do documento de legitimidade, devidamente rectificado, aquando da entrega dos 
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projectos das especialidades. ============================================ 

075 - 360/338/494.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução de uma habitação – MARIA DA ASCENÇÃO FERREIRA MASSEREY  

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Senhora MARIA 

DA ASCENÇÃO FERREIRA MASSEREY, relativamente à reconstrução de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Forno, na localidade e 

Freguesia de Castelo, presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual e 

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

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação:-----------------

----- "Mantém-se o teor da inf. Nº 117-SV/DPOM/03, de 11/9/2003”. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma área urbana já perfeitamente 

consolidada e que a ampliação se desenvolve sobre um terraço que confinava 

inteiramente com o vizinho, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a ampliação 

proposta, com a abertura da janela a um metro e meio da parcela adjacente,  aprovando 

nesta circunstancias o projecto de arquitectura. -------------------------------------------------------  

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que com os projectos das 

especialidades, seja entregue o documento de legitimidade, devidamente rectificado. == 

076 - 360/338/541.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 
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Construção de uma habitação – Resposta a audiência ======================= 

========== No seguimento do Despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência ao Senhor LUIS 

MIGUEL DE JESUS ALMEIDA, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado “Lage da Pereira”, na localidade e 

Freguesia de Vilar, presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, solicitando a sua 

aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.146-SV/DPOM/03, 

datada de 15 do corrente mês, que  nesta  acta  se  considera  integralmente  transcrita   

e  dela  fica  a  fazer parte integrante, em  que aponta para o indeferimento da 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a implantação proposta enquadra o principio da 

colmatação prevista no P.D.M. – Plano Director Municipal, e face ao parecer técnico da 

D.P.O.M. – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município, relativamente à 

solução construtiva, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi  deliberado,  e  também  por  unanimidade,  que  a  requerente  entregue   o 

documento  de  legitimidade,  com  apresentação   dos   projectos   das    

especialidades. ======================================================= 
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AUSÊNCIA DA REUNIÃO =============================================== 

============ Tendo em conta o assunto, a que se refere o ponto seguinte, diz 

respeito a um familiar do Vereador ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, este 

ausentou-se da reunião . ================================================ 

077 - 360/347/4.00 - LOTEAMENTOS - Obras de urbanização de um loteamento 

urbano ============================================================= 

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

em 20 do corrente mês, exarada a folhas 50, ponto 061, deste livro de actas, em que foi 

deliberado que  este  projecto fosse analisado para a próxima reunião, juntamente com o 

projecto técnico alternativo desenvolvido pelos técnicos da DPOM, relativamente ao 

loteamento do Senhor ERNESTO DE MATOS, sito no lugar denominado "Fontainhas", 

na localidade da Granjinha, Freguesia de Sever, presente à reunião o processo de 

loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Tendo a Câmara Municipal constatado que o loteamento em análise 

no decurso da sua implementação foi alterado, quer no que se refere à implantação dos 

edifícios, quer relativamente à realização das infraestruturas e arranjos exteriores, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente, adequado projecto de 

alterações que tenha em conta os seguintes pressupostos: --------------------------------------- 

----- 1. Manutenção dos espaços para estacionamentos previstos no projecto inicial, 

independentemente da sua localização; ----------------------------------------------------------------- 

----- 2. Manutenção da área dos lotes aprovados, à excepção dos lotes n.1 e 2, que 
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devem ser alterados; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Reposição das infraestruturas intervencionadas em espaço considerado público, 

incluindo uma perfeita articulação entre as existentes e as agora construidas; -------------- 

----- 4. Como sugestão, para efeitos de arranjos exteriores, poderá ser adoptada a planta 

elaborada pelos Serviços Técnicos desta Câmara Municipal. =====================  

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

============ Resolvido  o assunto precedente, o Vereador ANTÓNIO HUMBERTO 

PAIVA MATOS, regressou à reunião. ======================================= 

INTERRUPÇÃO DA REUNIÃO =========================================== 

========== Quando eram 12H50, o Senhor Presidente da Câmara, interrompeu a 

reunião para o almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se 

reiniciasse pelas 14H00.================================================= 

REABERTURA DA REUNIÃO =========================================== 

========== Quando eram 14H40, pelo Senhor Presidente da Câmara, foi declarada 

reaberta a reunião.===================================================== 

078 - 360/992/000 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de Regulamento Municipal 

de Urbanização, Edificação e Taxas - Apreciação e aprovação ================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea a do nº. 7, do artº. 65º. Da 

Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, presente à reunião o projecto do Regulamento em epígrafe.--------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado a hora tardia, a Câmara deliberou, por unanimidade, continuar a 
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analisar o Regulamento na próxima reunião de Câmara. ========================  

079 - 360/999/000 - OBRAS PARTICULARES - Gabinete Técnico Local - Informação 

- Processos simples ================================================== 

========== Oriundo do GTL - Gabinete Técnico Local, presente à reunião a 

informação nº. 90/GTL/2003, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, datada de 05 do corrente mês, solicitando o agendamento 

do Tema - Processos simples - na reunião, assim como a presença das Técnicas do 

Gabinete na Reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara pretende regulamentar em Regulamento 

especifico a matéria exposta, a Câmara deliberou, por unanimidade, que, relativamente 

à apresentação do documento de legitimidade, sejam assumidos os mesmos 

procedimentos para todo o Município. ====================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

080 – 720/999/000 – PROGRAMA DE REALOJAMENTO – Bairro de Leomil – 

Habitações sem locatário – Atribuição de duas habitações =================== 

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

06 do corrente mês, exarada a folhas 171, ponto 171, do livro de actas 111, em que foi 

deliberado que o processo baixasse novamente à Comissão,  para que, conjuntamente 

com os Técnicos dos Serviços da Acção Social, reapreciassem   novamente o processo, 

presente à reunião a ACTA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PARA ANÁLISE DO 
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REALOJAMENTO DE DOIS AGREGADOS FAMILIARES NO BAIRRO DE LEOMIL, que 

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

propondo, pelos motivos ali expostos, atribuir as habitações à Senhora MARIA DO CÉU 

SOARES PAIS e Senhor JAIME ALEXANDRE MENA E SILVA GOMES. --------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de duas 

casas de habitação social, no Bairro Social de Leomil, de acordo com a acta da reunião 

da Comissão nomeada para o efeito, relativamente ao realojamento de dois agregados 

familiares. =========================================================== 

081 – 710/713/000 – CULTURA E DESPORTO POPULARES – Apresentação de 

Regulamentos ====================================================== 

========== Oriundo do Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, 

presente à reunião uma PROPOSTA datada de 09 do corrente mês, informando da 

necessidade de a Câmara Municipal regular a Concessão de Apoios ao Movimento 

Associativo, de modo a promover o Desenvolvimento Cultural, Educativo, Social, 

Desportivo e Recreativo, de uma forma equilibrada e sustentável.-------------------------------    

----- A referida PROPOSTA vem acompanhada de quatro propostas de Regulamentos,  

referente ao Apoio ao Movimento Associativo Desportivo, Concessão de Apoios ao 

Desenvolvimento Cultural, Social e Recreativo, Atribuição de Prémios de Mérito Escolar 

e Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior.------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dado o adiantado da hora, a Câmara deliberou, por unanimidade, que 

o assunto volte em próxima reunião.======================================== 
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082 – 210/207/000 - 710/713/100 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA EM HAMBURGO – 

Agradecimento======================================================= 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião um ofício, datado 

de 25 de Agosto, último, agradecendo o envio, por parte desta Câmara Municipal, do 

material promocional do Concelho, que integrou uma exposição realizada nos dias 08, 

09 e 10 de Junho do corrente ano.------------------------------------------------------------------------ 

----- Solicita ainda a atribuição de um subsídio de pelo menos 100,00 € (cem euros) 

anuais, tornando-se assim o Município Sócio da referida Associação.-------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 04/04.07.01, onde, em 02 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 6.007,99 (seis mil e sete euros, e noventa e nove cêntimos).----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aderir como sócio desta 

Associação, como forma de aproximar o Município aos seus emigrantes que laboram na 

Alemanha, pagando a quota anual de € 100,00 (cem euros).-------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, solicitar autorização à Assembleia 

Municipal nos termos da alínea m) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro.=========================================================== 

083 – 710/714/500 – ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR – Pedido de Substituição 

do Representante da Autarquia na Assembleia da Escola Secundária/3 Dr. 

Joaquim Dias Rebelo - Moimenta da Beira – Justificação===================== 
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========== Oriundo do Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, e 

no seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 22 de 

Setembro, último, exarada a folhas 111, ponto 106, do livro de actas 111, em que foi 

deliberado que o assunto voltasse em próxima reunião, presente à reunião o respectivo 

processo, para efeitos de uma análise mais pormenorizada.--------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado o adiantado da hora, a Câmara deliberou, por unanimidade,  que 

o assunto volte em próxima reunião.======================================== 

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 

18H00.  ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

OS VEREADORES, 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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