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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM CINCO DE DEZEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E TRÊS ============================================= 

ACTA Nº. 36/03 

========== Aos cinco dias do mês de Dezembro 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, JORGE DE JESUS COSTA, Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

(que, por designação da Câmara Municipal especificamente para esta reunião, 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, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, 

ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, e eu próprio,  JORGE DE JESUS 

COSTA, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os outros na de 

Vereadores, para realizarem a  presente reunião extraordinária, a qual foi estabelecida 

por deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 02 de Dezembro de 2003, 

exarada a folhas 204, ponto 244,  do livro de actas 113, cuja ordem   do  dia  já havia  

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

nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de 18 de Setembro. ========================== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 14H30.====================================== 

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

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR a falta à reunião de hoje, do Vereador ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, 

por razões que se prendem com o acompanhamento na doença de um familiar. ====== 

01- ORGÃOS DA AUTARQUIA 

001 – DESIGNAÇÃO DE VEREADOR PARA LAVRAR ACTA =================== 

========== Face à ausência justificada dos funcionários normalmente designados para 

lavrar a acta, nos termos do Despacho do Senhor Presidente, datado de 5 de Novembro, 

de 2001, o Senhor Presidente propôs, verbalmente, que a acta da presente reunião 

fosse lavrada pelo Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, nos termos do nº.2, do artº. 

92º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Face à especificidade da situação a Câmara deliberou, por 

unanimidade, concordar com a proposta do Presidente, designando, assim, o Vereador, 

JORGE DE JESUS COSTA, para lavrar a acta da presente reunião extraordinária. ==== 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade”  

002 - 210/207/000 – SMB – Serviços Sociais do Município de Moimenta da Beira – 

Festa de Natal 2003 – Pedido de subsidio ================================= 

========== Oriundo dos Serviços Sociais do Município de Moimenta da Beira  em 

epígrafe,  presente  à reunião o ofício datado de 28 de Novembro último, registado 
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nestes Serviços no mesmo dia, com o número 8108,  solicitando a atribuição de um 

subsídio no montante de € 6.000,00 (seis mil euros), destinado a comparticipar as 

despesas com a  organização e realização da Festa de Natal dos funcionários deste 

Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  04/040701, onde, em 02 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 14.017,58 (catorze mil, dezassete euros e cinquenta e oito cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 4.2, com o 

código 0103 e número de projecto 24, com a dotação global  de € 6.253,01 (seis mil 

duzentos e cinquenta e três euros e um cêntimo).---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à S.M.B. – Serviços 

Sociais do Município de Moimenta da Beira, um subsídio de € 5.000,00 (cinco mil 

euros), destinado à realização da Festa de Natal de 2003 dos funcionários e respectivos 

filhos, com base nas seguintes referências: -----------------------------------------------------------

-----  € 25,00/criança para prendas com o número estimado em 90 (noventa) crianças; ---

----- € 15,00/funcionário para a ceia de Natal, para o número estimado em 150 (cento e 

cinquenta) funcionários; -------------------------------------------------------------------------------------

----- € 300,00 (trezentos euros) destinado ao lanche das crianças, filhos dos 

funcionários; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- € 200,00 (duzentos euros) destinado a animação. ========================= 
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003 - 230/260/000 - PROJECTOS  DO ORÇAMENTO  e OPÇÕES DO PLANO  PARA 

O ANO 2004 - Apreciação e votação ===================================== 

========== Pelo Senhor  Presidente  da  Câmara foram apresentados  aos restantes 

membros  do  Executivo  os  projectos do Orçamento e Opções do Plano, que inclui o 

Plano Plurianual de Investimentos e Plano das Actividades mais relevantes do 

Município, para o ano 2004, tendo os mesmos sido objecto de análise e discussão por 

parte de todos os presentes, começando-se, desde logo, por analisar  o  projecto do 

Orçamento na parte das  receitas correntes, rubrica a  rubrica, tendo-se verificado que 

as  mesmas atingem o valor de  € 5.549.597,00 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e 

nove mil, quinhentos e noventa e sete euros).--------------------------------------------------------- 

----- Sobre o  montante  das  receitas correntes inscritas em  Orçamento, o Senhor 

Presidente  da  Câmara referiu o seu realismo, porquanto tomaram como base no 

calculo das mesmas as regras previsionais previstas no artigo único do Decreto-Lei 84-

A/2002, de 05 de Abril, que por sua vez, alteram as regras previsionais aprovadas pelo 

Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro. ----------------------------------------------------------- 

----- Conhecido este valor, passou-se para a análise das receitas de capital, também 

rubrica a rubrica, tendo-se verificado o mesmo raciocínio, em obediência às referidas 

regras previsionais e reconhecendo-se, que as mesmas  atingem o valor de € 

8.550.403,00 (oito milhões, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e três euros), 

perfazendo  assim a  receita  global  em  € 14.100.000,00 (catorze milhões e cem mil 

euros), verifica-se desta forma um aumento de 11%, no valor global das receitas, face 
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ao ano de 2003, sendo que as receitas correntes aumentam 15% e as receitas de 

capital aumentam 8%.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na elaboração deste Plano e Orçamento, estiveram subjacentes as prioridades de  

investimento estrutural, articuladas com a dívida ainda  existente,  e  sustentadas com 

as comparticipações comunitárias programadas em regime  plurianual e as novas 

participações financeiras previstas.-----------------------------------------------------------------------   

----- Sobre o valor apresentado em receitas de capital, o senhor Presidente  da Câmara 

informou que:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) A maior parte  das  receitas provêm de fundos comunitários oriundos dos 

programas operacionais e receitas excepcionais derivados de acordos de colaboração e 

contratos-programa  já firmados com a Administração Central, ou a estabelecer ainda no 

corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- b) A restante receita directa disponível para investimento, resulta do FGM/Fundo 

Geral Municipal, do FCM/ Fundo de Coesão Municipal e do FBM/ Fundo de Base 

Municipal, de acordo com o  previsto  na Lei das finanças locais, Lei nº. 42/98, de 6 de 

Agosto, na vertente capital, que face ao ano de 2003 tiveram um aumento de 4,8%, 

adequadamente complementada, por receitas próprias. ------------------------------------------- 

----- c) Excepcionalmente, são também contabilizadas receitas provenientes de 

empréstimos já contratados, mas ainda não utilizados, orientados exclusivamente para 

apoio ao investimento, sob forma de suplementariedade. ----------------------------------------- 

----- d) Para além das verbas  das  fontes atrás citadas, prevêem-se receitas 
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provenientes da alteração e implementação das taxas e tarifas designadamente TRSU – 

Tratamento de Resíduos Sólidos e Urbanos, saneamento e abastecimento de água,  

venda de lotes, rendas, concessões, alienação parcial de património municipal e venda 

de algumas habitações, cujos dividendos serão, preferencialmente, canalizados para 

reinvestimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Chegados a esta fase, começou por se analisar o projecto de orçamento na parte 

das  despesas  correntes as quais atingiam o valor de € 4.257.481,00  (quatro milhões, 

duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um euros), constatando-se 

assim que, para capital, sobrava  a  verba  de € 9.842.519,00 (nove milhões, oitocentos 

e quarenta e  dois mil, quinhentos e dezanove euros).----------------------------------------------  

prevista.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- E assim, após troca de impressões sobre  o assunto, fixou-se o seguinte resumo do 

orçamento:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- receitas correntes .......................... € 5.549.597,00 -------------------------------------------- 

----- receitas de capital .......................... € 8.550.403,00 -------------------------------------------- 

----- total da receita..............................  € 14.100.000,00 ------------------------------------------- 

----- despesas correntes ........................ € 4.257.481,00 ------------------------------------------- 

----- despesas de capital ....................... € 9.842.519,00  ------------------------------------------- 

----- total da despesa............................. € 14.100.000,00 ------------------------------------------ 

----- Desta forma, constata-se que o valor global do Orçamento da despesa aumenta 

11%, face a 2003, destacando-se o decréscimo da despesa corrente em 10% e o 
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acréscimo da despesa de capital em 23%, face ao mesmo período do ano transacto. ----     

----- Na parte das receitas, salienta-se as que são provenientes dos  programas 

comunitários, contratos-programa, empréstimos autorizados mas ainda não  recebidos, 

e de rentabilização de  verbas provenientes dos equipamentos e infra-estruturas 

públicas já  instaladas.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na parte  das  despesas,  verifica-se  que  as obras de  maior vulto e dignas de 

realce, ocorrem no âmbito das comunicações  e transportes, habitação e  urbanização, 

educação, desporto e cultura, ambiente e desenvolvimento económico e social.------------ 

---- Com a entrada em vigor da  lei 42/98, de 6 de Agosto, as  Freguesias passaram a  

ser  dotadas  do FFF/Fundo de Financiamento das Freguesias que constitui uma 

transferência autónoma processada  directamente pela Administração Central,  e  que 

corresponde a uma  participação nas receitas do Estado.------------------------------------------  

----- Todavia, o  Orçamento  para  2004,  contempla uma verba destinada às Freguesias, 

no  montante de € 171.738,00 (cento e setenta e um mil, setecentos e trinta e oito 

euros), que face ao ano 2003 teve um acréscimo de 5%, distribuída  segundo critérios 

idênticos aos estabelecidos pela Administração Central, e, de acordo com a entrada em  

vigor  da nova Lei das Finanças Locais  nº. 42/98, de 6 de Agosto. ----------------------------- 

----- Com esta medida,  pretende-se  que as Freguesias mantenham uma certa  

autonomia  financeira  relativamente ao Município, com vista a poderem  continuar  a  

fazer  face a algumas obras e acções no âmbito das suas atribuições e outras na  

habitual parceria com a Câmara Municipal, prevendo-se ainda outras transferências, na 
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área dos investimentos  de  capital,  agora  traduzidas  em  Acordos  Formais  de 

Cooperação  Técnica  e   Financeira,  a  maior  parte  já  contratualizados  e  alguns   

em fase de aprovação, estratégia considerada como a forma mais coerente e 

pragmática de implementar uma verdadeira descentralização de recursos e 

competências. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em síntese, este Plano e Orçamento rege-se por princípios de realismo, 

objectividade, rigôr e pragmatismo. Assim: ------------------------------------------------------------ 

----- Realismo, porque respeita as regras previsionais legalmente impostas, não 

induzindo os beneficiários e executores em falsas expectativas;--------------------------------- 

----- Rigôr, porque enquadra um investimento financeiramente sustentado por 

comparticipações externas já aprovadas, para alem de adoptar o principio da contenção 

nas despesas correntes em prol de um maior investimento capitalizado. --------------------- 

----- Objectividade, porque orienta o investimento, quase exclusivamente, para 

compromissos e opções já assumidas, quer perante os órgãos autárquicos, quer em 

parceria com a Administração Central. ------------------------------------------------------------------

----- Pragmatismo, porque estabelece opções claras de investimento e concretização, 

priorizando projectos estruturantes, mas não negligenciando intervenções de menor 

dimensão que claramente consolidam o plano estratégico para a promoção da efectiva 

qualidade de vida. ---------------------------------------------------------------------------------------------    

----- Com a margem de risco e de desvio a que todo o planeamento está sujeito, 

poderemos no entanto afirmar, que se desenha para o ano de 2004, um tempo de 
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consolidação de projectos, um momento de reequilíbrio financeiro, mas também, um 

período propício à contratualização de novos e ansiados investimentos, susceptíveis de 

continuar a alterar profundamente certas áreas de desenvolvimento social e económico, 

vitais para um  crescimento integrado e harmonioso do nosso município. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após uma análise pormenorizada dos projectos do Orçamento e 

Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano das Actividades Mais 

Relevantes do Município) e postos os mesmos à votação, a Câmara deliberou, por  

unanimidade, APROVAR os  projectos  de Orçamento e Opções do Plano para o ano 

2004,  nos  termos do disposto na alínea c),   do nº. 2, do artº. 64º., da Lei 169/99 de 18 

de setembro, tendo os Vereadores do Partido Socialista, Senhores JOSÉ EDUARDO 

LOPES FERREIRA e ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, apresentado a  

"declaração de voto" abaixo transcrita.-------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi  deliberado, submeter   os  referidos projectos à aprovação da  Assembleia    

Municipal,  nos termos  e  para    efeitos   do  disposto  na   alínea   b), do nº. 2, do       

artº. 53º., conjugado   com   o    disposto   no    nº. 1,    do    artº. 88º.,    da    referida Lei 

nº. 169/99, de   18   de  Setembro,  com  a  nova   redacção   dada   pelo   Lei nº. 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Declaração  de  voto  dos  Vereadores   do Partido  Socialista,  relativa    ao 

Orçamento,   Grandes  Opções do  Plano, Plano  Plurianual  de Investimentos, e Plano 

de Acividades   Mais  Relevantes, referentes ao   ano de  2004. --------------------------------- 

------------------------------------------------ Declaração de Voto ------------------------------------------
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----- “ Sempre fizemos questão de apreciar estes documentos orientadores da vida do 

Município, conferindo-lhes toda a credibilidade política que merecem. Confessamos que 

perante o orçamento para o exercício de 2004 temos alguma dificuldade em manter esta 

postura.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Assim mesmo, vamos tentar manter coerência e atribuir credibilidade a este 

documento, o que, sinceramente, nos parece não constituir uma preocupação para 

quem o elaborou. A cada um, as sua responsabilidades. -------------------------------------------

----- Cada governação tem o seu estilo próprio, que pode ser contestado, como sempre 

foi por nós, mas apesar de tudo, deve ser respeitado, quando legitimado 

democraticamente, desde que manifeste coerência. -------------------------------------------------

----- O documento que agora apreciamos, representa uma completa viragem no sentido 

da governação. De duas uma : ou os actuais responsáveis têm que reconhecer que 

desperdiçaram muitos anos, com prejuízos incalculáveis para o Município, ou este 

orçamento representa um descuido e um completo desprezo pelas respectivas 

implicações.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Durante anos a fio chamámos a atenção para a tendência ruinosa que os 

sucessivos orçamentos seguiam. Em vão, porque sempre nos disseram que aquela era 

a melhor forma, e até a única, de governar o Município. Demonstra-se agora, muito 

tardiamente, o contrário.--------------------------------------------------------------------------------------

----- Este orçamento, faria eventualmente sentido, se estivéssemos perante uma nova 

governação da Câmara Municipal. Infelizmente não estamos e, assim sendo, temos 
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muita dificuldade em o aceitar e validar. Afinal, trata-se dos mesmos responsáveis pelas 

anteriores políticas, completamente despesistas e contrárias aos interesses Municipais.--

----- Vamos socorrer-nos apenas de alguns exemplos, repetidos ao longo dos anos, para 

demonstrar-mos a nossa apreensão quanto a este documento :----------------------------------

----- Para o exercício de 2003 foi previsto um fortíssimo aumento das despesas correntes 

– 19%. Seria esperável um esforço de redução nesta área, o que poderia implicar um 

aumento ligeiro, fruto da inflação esperada e de outras condicionantes que 

obrigatoriamente se reflectem nas despesas correntes. O que temos, para 2004, é uma 

previsão de diminuição das despesas correntes em 10%. Qual dos dois documentos não 

foi rigoroso ? o de 2003 ou o de 2004?-------------------------------------------------------------------

----- Ao nível das despesas de capital, o que se passa é ainda mais inacreditável : 

passamos de uma diminuição na previsão para 2003 de 22%, para um aumento em 

2004 de 23%. Não vamos aqui repetir a pergunta, mas que nos apetece, apetece !--------

----- Quando apreciamos o orçamento de 2003, fizemos uma crítica forte ao facto de 

apenas existir um ganho corrente de 24.161 €. A resposta que obtivemos foi que o 

volume das despesas correntes previstas eram indispensáveis ao normal funcionamento 

dos serviços da Câmara Municipal, e que, exactamente por isso, não era possível prever 

um ganho corrente superior.  O que agora se prevê é um ganho corrente de 1.292.116 €. 

O ganho corrente previsto não duplicou, nem triplicou : é 54 vezes superior ao previsto, 

não há dez ou vinte anos, nem com outros responsáveis. É 54 vezes superior ao do ano 

passado, com os mesmos responsáveis. Inacreditável ! Se são verdadeiros os 
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argumentos utilizados durante anos, para justificar os sucessivos aumentos de despesa 

corrente, atingindo o nível inacreditável da previsão para o exercício de 2003, quais são 

os serviços que vão deixar de funcionar em 2004? Ou os argumentos não eram 

verdadeiros ?---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quando nos insurgíamos contra o valor gasto em horas extraordinárias, sempre 

obtivemos a resposta de que aquelas eram completamente imprescindíveis ao normal 

funcionamento dos diversos serviços. Para o exercício de 2004 prevê-se uma redução 

de 41% do valor gasto em horas extraordinárias. Propõe-se uma redução para quase 

metade! Afinal, era possível ou não ?---------------------------------------------------------------------

----- Apesar de todas as dúvidas que este documento nos suscita, e de apenas o futuro 

nos poder demonstrar se estamos perante uma boa intenção, ou um descuido, votamos 

favoravelmente este documento por duas razões fundamentais : coerência e incentivo. 

Coerência porque sempre dissemos que o caminho seguido era ruinoso e devia ser 

invertido, não devendo votar contra, como sempre votamos, os orçamentos de sentido 

contrário às necessidades e interesses do Município, e votar contra um orçamento que 

comporta, esperemos que convictamente, sinais de sentido contrário.--------------------------

----- Se alguém demonstra uma completa incoerência, no que a este documento 

respeita, não seremos nós, certamente.-----------------------------------------------------------------

----- Também por uma questão de incentivo ao cumprimento dos objectivos propostos. 

Não acreditamos, pela experiência que temos da actual governação, que seja possível 

cumprir um orçamento tão ambicioso, mas entendemos que lutar por ele, constitui já 
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uma parte significativa do seu valor. Sempre dissemos, ao contrário de outros, que pior 

do que não cumprir os objectivos é nem sequer os formular. Aqui estão formulados, 

esperemos que se cumpram !”.----------------------------------------------------------------------------- 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

004 – 210/207/000; 710/731/000 – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1.º CEB – PLANO DE 

APOIO À EDUCAÇÃO MUNICIPAL – PROPOSTA ============================  

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

no seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 17 de 

Novembro, último, exarada a folhas 149, ponto 175 , do livro de actas 113, em que foi 

deliberado que o assunto voltasse em próxima reunião, presente à reunião o Plano de 

Apoio à Educação Municipal – PAEM/2003-2004, propondo à Câmara Municipal o 

Protocolado entre o serviço de apoio sócio-educativo à família e as Instituições Locais, 

em termos similares aos anos anteriores.--------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da Divisão Económica e 

Financeira, segundo o qual, em 14 do corrente mês, este encargo tem cabimento no 

Orçamento desta Câmara Municipal, na rubrica orgânico-económica 04/04.03.01, onde 

existe um saldo disponível de € 22.741,44 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e um 

euros, e quarenta e quatro centimos), estando previsto no Plano de Actividades 

Municipais no objectivo 2.1.1, código 05.02 e n.º 2003/3, com a dotação de €  20.000,00 

(vinte mil euros).------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar na generalidade o 

PAEM – Plano de Apoio à Educação Municipal,  com as seguintes alterações:--------------- 

----- Capítulo 6. ORÇAMENTO------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1. Suprimir a Actividade Ambiente e a correspondente verba, por não existir ainda 

nenhum Projecto definido naquela área.----------------------------------------------------------------- 

----- 2. Relativamente à Actividade Desporto Escolar, a Câmara Municipal irá assumir 

directamente a implementação do Programa de Educação Física.------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, atribuir ao Agrupamento Vertical de 

Escolas de Moimenta da Beira, uma verba de € 59.000,00 (cinquenta e nove mil euros), 

incluíndo já o adiantamento de € 10.000,00 (dez mil euros), atribuído em reunião 

anterior, devendo o orçamento de 2004 incluir a rúbrica orçamental adequada à 

satisfação destes encargos. ============================================== 

005 – 710/713/000 – CULTURA E DESPORTO POPULARES – Apresentação de 

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

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

no seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária realizada em 24 de 

Outubro, exaradas a folhas 68, ponto 081, do livro de actas 112, e reunião ordinária 

realizada em 03 de Novembro, últimos, exarada a folhas 108,  ponto 129, do livro de 

actas 112, em que foi deliberado que o assunto voltasse em próxima reunião, presente 

novamente à reunião a respectivo processo, informando da necessidade de a Câmara 

Municipal regular a concessão de apoios ao Movimento Associativo, de modo a 
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promover o Desenvolvimento Cultural, Educativo, Social, Desportivo e Recreativo, de 

uma forma equilibrada e sustentável.---------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não aprovar os 

Regulamentos relativos à Atribuição de Prémios de Mérito Escolar e da Atribuição de 

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

----- Relativamente aos Regulamentos de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo e  

Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social e Recreativo, a Câmara deliberou, também 

por unanimidade, que os mesmos baixem ao Gabinete Jurídico, para verificação da 

conformidade legal, sendo posteriormente apresentado às Entidades e Instituições 

potencialmente beneficiárias, para eventuais sugestões. ======================== 

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, JORGE DE JESUS COSTA sendo seguidamente distribuída, por fotocópia, a 

todos os  membros da Câmara.---------------------------------------------------------------------------- 

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

19H00.  ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 



 FlFlFlFl.16 
______________ 

 
                                                           03.12.05 

 
Liv º .  113L iv º .  113L iv º .  113L iv º .  113     

                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 

                                                                   

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


