
TERMO DE ABERTURA 

 

Serve este livro para nele serem lavradas as atas das reuniões e deliberações do Executivo da 

União de Freguesias da Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde. O mesmo contém 120 folhas 

numeradas e rubricadas pelo Presidente da União de Freguesias.--------------------------------------------- 

 

 

Póvoa de Rio de Moinhos, 22 de outubro de 2017 

 

 

O Presidente 

______________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

O Secretário 

_________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

A Tesoureira 

________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO UM DE 2017 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e trinta 

minutos reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de 

Rio de Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias cessantes e os novos membros, 

com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto único: Transição de executivo.---------------------------------------------------------------------------------- 

Sendo a União de Freguesias cessante constituída por: Presidente – Lucinda Encarnação Mateus 

Martins; Secretário – João Duarte Marques Serrasqueiro; Tesoureira – Ana Sofia Santos Ramos 

Pereira, a empossada União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde é constituída por: 

Presidente – João Paulo Ramos Martinho; Secretário – Sérgio Miguel Afonso Silva; Tesoureira – 

Célia Freire da Cruz.------------------------------------------------------------------------------------------------------_ 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, a Presidente da União de 

Freguesias cessante entregou os seguintes documentos:-------------------------------------------------------- 

a) Documentos informatizados com a listagem de inventário atualizado dos bens móveis da 

União de Freguesias;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Registo informatizado dos cemitérios paroquiais das freguesias;------------------------------------- 

c) Livro de atas da assembleia e do executivo anteriores;------------------------------------------------- 

d) Extrato bancário com saldo positivo de vinte e três mil e trezentos e quatro euros e trinta e 

seis cêntimos;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) Carimbos mecanográficos da União de Freguesias;------------------------------------------------------ 

f) Códigos de utilizador dos alarmes, das palavras passe de acesso aos computadores, do 

email da União de Freguesias, bem como dos restantes programas a utilizar na vigência da 

União de Freguesias;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Contactos telefónicos da empresa de contabilidade, da empresa gestora dos programas 

informáticos, da assistente social e outros contactos relevantes.------------------------------------ 

A nova União de Freguesias foi informada dos prazos de entrega e documentos a remeter para a 

contabilidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O novo executivo tomou ainda conhecimento da necessidade de revisão do orçamento, bem como 

de um auto de notícia por contraordenação emitido pela Guarda Nacional Republicana, do qual 

terá que dar seguimento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente cessante 

______________________________________________________________ 

(Lucinda Encarnação Mateus Martins) 
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Secretário cessante 

_____________________________________________________________ 

(João Duarte Marques Serrasqueiro) 

 

 

Tesoureiro cessante 

______________________________________________________________ 

(Ana Sofia Santos Ramos Pereira) 

 

Presidente atual 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário atual 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureiro atual 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DOIS DE 2017 

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:----- 

 

Ponto um: Definição de competências;------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Alteração número quatro ao orçamento referente ao ano de 2017.-------------------------- 

 

Dando cumprimento ao ponto um da ordem de trabalhos, o Presidente faz referência aos aspetos 

e tarefas que são necessárias a ter em consideração para o bom funcionamento da União de 

Freguesias. Após discussão entre o executivo, ficaram definidas as seguintes competências, a 

saber:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tesoureira: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Registar documentos e verificar extratos e mapas da aplicação da contabilidade, o POCAL; 

b) Colaborar com o secretário na elaboração de atas; ----------------------------------------------------- 

c) Enviar documentos relativos à contabilidade da autarquia para as Entidades (Segurança 

Social, Finanças, CCDRC, DGAL e outras);------------------------------------------------------------------- 

d) Controlar a utilização dos diversos edifícios da União de Freguesias.------------------------------- 

Secretário: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Assinar documentos e atestados na ausência do Presidente da União de Freguesias;---------- 

b) Apoiar o Presidente no acompanhamento das obras e na gestão do trabalho dos 

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

c) Adquirir materiais e outros equipamentos necessários ao desenvolvimento do trabalho da 

autarquia;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Elaborar as atas do executivo.--------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Responsabilizar-se pelo acompanhamento de visitas à União de Freguesias, 

nomeadamente à Casa da Cultura, ao Moinho, entre outros;----------------------------------------- 

b) Estar devidamente informado sobre tudo o que se passa na União de Freguesias;-------------- 

c) Representar a União de Freguesias e demais competências previstas na lei.---------------------- 

Após definição das competências, passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos, a saber 

Alteração número quatro ao orçamento referente ao ano de 2017. Depois de analisada e discutida 

pelo executivo, a mesma foi aprovada por unanimidade, conforme documentos em anexo.----------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 
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 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO TRÊS DE 2017 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:----- 

 

Ponto um: Definição das condições de movimentação das contas bancárias da União de 

Freguesias;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Decisão da utilização do sistema e-banking da Caixa Geral de Depósitos para 

movimentação das contas bancárias;---------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três: Decisão acerca da execução dos trabalhos de manutenção e reparação da ponte da 

Ribeirinha (Desmeira), sita na Rua da Fonte Nova B;-------------------------------------------------------------- 

Ponto quatro: Decisão acerca da execução dos trabalhos de reparação do muro de pedra situado 

na Rua da Fonte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

No cumprimento do ponto um da ordem de trabalhos, o executivo decidiu, por unanimidade, que 

as contas bancárias da União de Freguesias poderão ser movimentadas mediante assinatura de 

dois elementos deste executivo, independentemente de se tratar da assinatura do Presidente, do 

Secretário ou da Tesoureira. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que concerne ao ponto dois da ordem de trabalhos, o executivo decidiu por unanimidade 

efetuar os procedimentos necessários, junto da Caixa Geral de Depósitos, no sentido de se poder 

utilizar o sistema e-banking, para movimentação das contas da União de Freguesias, sistema para 

o qual serão sempre necessárias duas autorizações para efetuar qualquer movimento.---------------- 

No que respeita ao ponto três da ordem de trabalhos, o executivo decidiu efetuar os trabalhos de 

reparação da ponte supracitada, dado ao avançado estado de degradação. Ficou decidido realizar 

esta obra com os funcionários da União de Freguesias, socorrendo-se do aluguer de uma máquina 

retroescavadora e da compra de oito metro cúbicos de betão fornecidos por camião betoneira. A 

fim de se complementar esta obra, serão recuperadas umas grades, existentes no estaleiro da 

União de Freguesias, a fim de as colocar na ponte para servirem de proteção. ---------------------------- 

No último ponto da ordem de trabalhos, o executivo decidiu por unanimidade solicitar a 

intervenção da Câmara Municipal, que para o trabalho a efetuar designou uma empresa externa, 

que vai iniciar os trabalhos brevemente.----------------------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 
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 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO QUATRO DE 2017 

Aos segundo dia do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de 

Rio de Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de 

trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto único: Apreciar um pedido de cedência de um terreno, sito no cemitério Paroquial de Póvoa 

de Rio de Moinhos, efetuado por João Francisco Morais Martinho;------------------------------------------- 

 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, o Executivo aprovou por 

unanimidade conceder um terreno a favor do requerente João Francisco Morais Martinho, um 

terreno medindo 2m x 1m (comprimento x largura), destinado a sepultura perpétua, no Cemitério 

Paroquial de Póvoa de Rio de Moinhos, no talhão número um, sepultura 71 (setenta e um), pelo 

valor de €450,00 (quatrocentos e cinquenta euros).--------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO CINCO DE 2017 

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:----- 

 

Ponto um: Discussão e votação da alteração número 5 ao Orçamento do ano de 2017;---------------- 

Ponto dois: Discussão e votação à alteração número 3 ao Plano Plurianual de Investimentos do 

ano de 2017;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três: Aprovação dos seguintes documentos: Regulamento de Taxas e Licenças;------------------ 

 

No que respeita ao Ponto um da ordem de trabalhos, o executivo deliberou por unanimidade 

proceder e aprovar a alteração orçamental número 5, para o presente ano. Tendo verificado que 

algumas rúbricas careciam de verbas foi necessário efetuar inscrições/ reforços em algumas 

rúbricas, e por conseguintes diminuições/anulações noutras rúbricas, no valor global de 4450.00 

euros, conforme mapa em anexo.-------------------------------------------------------------------------------------- 

No que se refere ao Ponto dois da ordem de trabalhos, fruto da alteração orçamental supracitada, 

foi necessário proceder à respetiva alteração do Plano Plurianual de Investimentos do ano de 

2017, tendo sido aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------- 

No que se refere ao Ponto três, depois de lidos e discutidos os documentos, foi decidido por este 

executivo manter os valores das taxas e licenças em vigor até então. Esta decisão foi aprovada por 

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO SEIS DE 2017 

 

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:----- 

 

Ponto um: Discussão e votação da alteração número 6 ao Orçamento do ano de 2017;---------------- 

Ponto dois: Discussão e votação à alteração número 4 ao Plano Plurianual de Investimentos do 

ano de 2017;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três: Aprovação de aquisição de uma nova fotocopiadora / impressora.---------------------------- 

 

No que respeita ao ponto um da ordem de trabalhos, o executivo deliberou por unanimidade 

proceder e aprovar a alteração orçamental número 6, para o presente ano. Tendo verificado que 

algumas rúbricas careciam de verbas foi necessário efetuar inscrições/ reforços em algumas 

rúbricas, e por conseguintes diminuições/anulações noutras rúbricas, no valor global de 1200.00 € 

(mil e duzentos euros) , conforme mapa em anexo.--------------------------------------------------------------- 

No que se refere ao ponto dois da ordem de trabalhos, fruto da alteração orçamental supracitada, 

foi necessário proceder à respetiva alteração do Plano Plurianual de Investimentos do ano de dois 

mil e dezassete, tendo sido aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------- 

No que se refere ao ponto três, dado o deficiente serviço prestado pela atual fotocopiadora / 

impressora, o executivo decidiu proceder à sua troca. Após analisar as propostas deliberou por 

unanimidade optar pelo aluguer de um equipamento, no valor fixo mensal de 29.00 € (vinte e 

nove euros), durante o período de quarenta e oito meses.------------------------------------------------------ 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_____________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 
 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO SETE DE 2017 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:---- 

 

Ponto único: Ouvir as propostas do PSD para a elaboração do Orçamento e do Plano Plurianual de 

Investimentos para o ano de 2018.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dando cumprimento ao único ponto da ordem de trabalhos, foi dada a palavra ao representante 

do PSD que apresentou as seguintes propostas, a saber: -------------------------------------------------------- 

• Dinamização da feira anual de Póvoa de Rio de Moinhos;---------------------------------------------- 

• Melhoramento da frequência e dos horários dos transportes públicos para Castelo Branco 

e Alcains;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Construção de uma ciclovia entre a Póvoa de Rio de Moinhos, Caféde e Alcains;---------------- 

• Construção de sanitários no Largo da Devesa ou reaproveitamento dos atuais sanitários 

existentes no campo de jogos;--------------------------------------------------------------------------------- 

No que se refere à feira anual de outubro, o João Paulo Martinho lembra que esta sugestão foi 

apresentada no programa eleitoral do PS, sendo intenção deste executivo a dinamização da 

referida feira. No que diz respeito aos sanitários, também aqui relembrou que está prevista a 

requalificação de toda aquela zona.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 
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Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 

 

 

O representante do PSD 

_______________________________________________________________ 

 

(Sílvia Maria Martinho Brás) 
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ATA NÚMERO OITO DE 2017 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

 

Ponto um: Aprovação do orçamento para o ano de 2018 e do Plano Plurianual de Investimentos 

do ano de 2018;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Aprovação da revisão número um ao Orçamento do ano de 2017.---------------------------- 

 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, foi apresentado e discutido 

o Orçamento para o ano de 2018. O executivo aprovou por unanimidade este documento, a seguir 

explicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O total das receitas é de 106.500,00 € (cento e seis mil e quinhentos euros), sendo 100.800,00 € 

(cem mil e oitocentos euros) correspondentes a receitas correntes e 5.700,00 € (cinco mil e 

setecentos euros) relativos a receitas de capital. O total das despesas é de 106.500,00 € (cento e 

seis mil e quinhentos euros), sendo 100.800,00 € (cem mil e oitocentos euros) correspondentes a 

despesas correntes e 5.700,00 € (cinco mil e setecentos euros) relativos a despesas de capital.------ 

O presente Orçamento é um exercício de previsão (e por isso pode falhar) das RECEITAS e 

DESPESAS a incorrer em 2018. O mesmo foi realizado com base no histórico de execução 

orçamental do ano em curso de 2017, dos anos passados de 2015 e 2016. Este Orçamento foi 

realizado com base no pressuposto de que as principais fontes de financiamento da União de 

Freguesias se irão manter praticamente inalteradas (Fundo de Financiamento das Freguesias e 

Câmara Municipal de Castelo Branco), teve como base uma previsão de VALOR GLOBAL DE 

RECEITAS E DESPESAS (ano 2018) de 106.500,00 € (cento e seis mil e quinhentos euros), muito 

semelhante ao valor do orçamento de 2017 (após a transferência do saldo de 2016), no valor 

de 107.652,03 € (cento e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois euros e três cêntimos).--------------- 

Sendo um exercício de Previsão, o mesmo estará sujeito a pelo menos uma REVISÃO em Junho de 

2018 e a pelo menos a uma ou duas ALTERAÇÕES, previsivelmente em Setembro de 2018 e/ou 

Novembro de 2018, como é normal num exercício de execução orçamental dinâmico e flexível.----- 

O Orçamento de 2018, cumpre de forma integral as REGRAS BASE DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO, 

isto é: Receitas de Capital IGUAIS a Despesas de Capital, Receitas Correntes IGUAIS a Despesas 

Correntes e Total de Receitas IGUAIS a Total de Despesas.------------------------------------------------------ 

Sobre o Plano Plurianual de Investimentos (PPI), o Mapa do PPI (Plano Plurianual de 

Investimentos) reflete a Previsão de DESPESAS DE CAPITAL a executar em 2018 e anos seguintes 

(daí ser Plurianual), no valor de 5.700,00€ (cinco mil e setecentos euros) (valor das Despesas de 

Capital).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dado que todas as Despesas de Capital previstas serão executadas entre 01 de janeiro de 2018 e 

31 de dezembro de 2018 (são ANUAIS e não PLURI-ANUAIS), o PPI tem um valor por rubrica e total 

igual às Despesas de Capital Orçamentadas para o ano 2018.-------------------------------------------------- 

No que respeita ao ponto dois da ordem de trabalhos, a presente revisão Orçamental deveria ter 

ocorrido em JUNHO de 2017, como habitualmente. Se tal tivesse ocorrido teriam sido evitadas 
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pelo menos quatro das seis Alterações Orçamentais (entre rubricas da despesa), uma por cada 

mês entre agosto e novembro de 2017. A presente revisão Orçamental é, na prática, 

a transferência do SALDO DA GERÊNCIA DE 2016 (da execução orçamental), para a RECEITA do 

ANO EM CURSO DE 2017, no valor de 8.877,03 € (oito mil, oitocentos e setenta e sete euros e três 

cêntimos). Assim sendo, o VALOR DA RECEITA ORÇAMENTAL DE 2017, passou de 98.775,00 € 

(noventa e oito mil, setecentos e setenta e cinco euros) para 107.652,03 € (cento e sete mil, 

seiscentos e cinquenta e dois euros e três cêntimos), ou seja, um acréscimo de 8.877,03 € (oito 

mil, oitocentos e setenta e sete euros e três cêntimos). Se a Receita aumentou, teve que se 

distribuir esse aumento de 8.877,03 € (oito mil, oitocentos e setenta e sete euros e três cêntimos), 

pelas rubricas da despesa, por forma a CABIMENTAR as mesmas com um valor suficiente para 

executar o mês de dezembro de 2017, em igual valor global de 8.877,03 € (oito mil, oitocentos e 

setenta e sete euros e três cêntimos).  Assim sendo, (tal como nas RECEITAS) o VALOR DA DESPESA 

ORÇAMENTAL DE 2017, passou de 98.775,00 € (noventa e oito mil, setecentos e setenta e cinco 

euros) para 107.652,03 €, (cento e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois euros e três cêntimos) 

ou seja, um acréscimo de 8.877,03 € (oito mil, oitocentos e setenta e sete euros e três cêntimos).-- 

Com este reforço orçamental, ficaremos com as rubricas da DESPESA devidamente cabimentadas 

para executar praticamente a 100% o Orçamento de 2017, facto que nos levou a orçamentar para 

2018, um valor muito próximo 106.500,00 € (cento e seis mil e quinhentos euros), deste 

orçamento final de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO UM DE 2018 

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:----- 

 

Ponto um: Arranjo e limpeza dos caminhos rurais;---------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Intervenção nas ruas e cemitérios das freguesias com produtos fitofármacos.------------- 

Ponto três:  Visita de Sua Alteza Real Dom Duarte Duque de Bragança.-------------------------------------- 

 

No que concerne ao ponto um da ordem de trabalhos, após solicitação da Câmara Municipal na 

pessoa do Sr. Engenheiro Artur, decidiu o executivo efetuar o levantamento dos caminhos rurais a 

ser intervencionados pela Câmara Municipal. Dada a urgência de intervenção em alguns caminhos, 

o executivo decidiu também adquirir de imediato tout-venant, para que os funcionários da União 

de Freguesias efetuem desde já melhoramentos em alguns caminhos.-------------------------------------- 

Dando cumprimento aos ponto dois da ordem de trabalhos, o executivo decidiu adquirir  duzentos 

litros de herbicida que serão utilizados nas ruas e cemitérios das freguesias, para combater o 

crescimentos das ervas daninhas. Mais se tomou a decisão de adquirir dois fatos próprios (de 

acordo com o estabelecido na legislação), fatos estes laváveis e reutilizáveis, foram também 

adquiridos três kits de aplicação de fitofármacos, cada um composto por um fato de macaco 

descartável categoria III tipo cinco e seis, uma máscara descartável FFP2 com válvula, um óculo de 

proteção panorâmico e um par de luvas de nitrilo verde.-------------------------------------------------------- 

No que se refere ao ponto três, foi solicitada a esta União de Freguesias pela Real Associação da 

Beira Interior uma visita ao Moinhos da Ribeirinha e à Casa da Cultura, em Póvoa de Rio de 

Moinhos. Decidiu o executivo aceder positivamente a esta solicitação e representar a população.-- 

Mais concordou presentear o ilustre visitante com uma lembrança alusiva às nossas aldeias, ou 

seja, uma ardósia com uma inscrição assinalando a data, bem como os símbolos heráldicos das 

duas aldeias e ainda dois livros, um sobre os Moinhos respeitante à inauguração do Moinho da 

Ribeirinha e uma monografia sobre a Póvoa de Rio de Moinhos.---------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 
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Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DOIS DE 2018 

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:----- 

 

Ponto um: Pólo da USALBI na União de Freguesias;--------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Pedido ao Sr Presidente de aquisição de motorroçadouras, corta-sebes e pulverizador. 

  

No que respeita ao ponto um da ordem de trabalhos, o executivo vai proceder à divulgação da 

abertura do Pólo da USALBI, uma vez que entende que as atividades dinamizadas para os seniores 

é uma mais valia importante para as nossas freguesias. Para tal, o executivo vai fazer todos os 

esforços no sentido de reunir as condições necessárias à concretização deste objetivo. O executivo 

decidiu ceder a Casa da Cultura para as diversas aulas. ---------------------------------------------------------- 

No que se refere ao ponto dois da ordem de trabalhos, o executivo verificou que as ferramentas 

que os funcionários dispõem estão obsoletas e em desacordo com as normas de utilização. Devido 

à escassez de fundos da União de Freguesias, o executivo enviou um pedido ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, solicitando a maquinaria acima referida necessária para a manutenção das 

freguesias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO TRÊS DE 2018 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

 

Ponto um: Revisão e aprovação do Regulamento dos Cemitérios;--------------------------------------------- 

Ponto dois: Aprovação de oferta das lembranças do Dia da Mulher em Caféde.-------------------------- 

 

No que se refere ao ponto em epígrafe, o executivo procedeu à revisão do Regulamento dos 

Cemitérios, tendo o mesmo sido aprovado após as correções necessárias. Mais decidiu que este 

documento será afixado junto dos respetivos cemitérios, para conhecimento de toda a população. 

Em relação ao ponto dois, o executivo pronunciou-se favoravelmente no que respeita à sua 

contribuição para a comemoração do evento supracitado, através da oferta de uma planta a cada 

participante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO QUATRO DE 2018 

Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:----- 

 

Ponto um: Aprovação da venda do Dumper antigo da Junta de Freguesia de Caféde;------------------- 

Ponto dois: Decisão de realização de eventos culturais nas freguesias;-------------------------------------- 

Ponto três: Aprovação do apoio à Comissão de festas em Louvor de Nossa Senhora de Valverde.--- 

 

Em relação ao ponto um, depois de recebidas três propostas para a aquisição do Dumper que se 

encontra nas instalações de Caféde, e que já não funciona, o executivo decidiu aprovar a venda 

deste veículo pela melhor oferta apresentada.  Esta pertence a José Francisco Ascenção & Filhos, 

Lda. pelo valor de 450.00 € (quatro centos e cinquenta euros). Entende este executivo que esta 

decisão não necessita de ser aprovada em assembleia, por ter sido aprovada em assembleia do 

mandato anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto dois da ordem de trabalhos, depois de várias conversas anteriores, o executivo 

entendeu que este ano não irá realizar a Feira Medieval, como era hábito. Este evento será 

substituído por um outro. Assim, o executivo decidiu promover o I Festival dos Moinhos, de modo 

a divulgar os moinhos, pois estes representam as nossas freguesias. Na Póvoa tal facto é óbvio e 

verificado, contudo em Caféde, este património também pode ser encontrado ao longo do Rio 

Ocresa e da Ribeirinha, sendo os moinhos um fator de ligação entre as duas freguesias. A data 

proposta para a realização deste evento são os dias 6, 7 e 8 de julho; o Festival terá lugar no Largo 

da Devesa, em Póvoa de Rio de Moinhos, sendo o maior intuito deste evento a promoção do 

património material e imaterial das duas freguesias, aliado a momentos musicais e culturais, bem 

como os tradicionais pontos de degustação de produtos autóctones. --------------------------------------- 

Em Caféde, o executivo sentiu a necessidade de realizar um evento através da promoção de um 

produto local, as criadilhas. Deste modo, ficou decidido realizar-se uma pequena feira sobre este 

produto, onde se possa degustar e vender este alimento.------------------------------------------------------- 

No que se refere ao ponto três, em virtude do pedido de apoio da Comissão de festas, o executivo 

decidiu apoiar a mesma com um donativo de 100.00 € (cem euros) e a oferta das T-shirts que 

serão usadas durante os festejos, bem como todos os atestados e declarações que a Comissão 

necessite.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 
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Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO CINCO DE 2018 

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

Ponto um: Aprovação do contrato Interadministrativo a celebrar entre a União de Freguesias e a 
Câmara Municipal de Castelo Branco;--------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: Aprovação da conta de Gerência relativa ao ano de dois mil e dezassete.------------------- 
 

Para efeitos de preenchimento do ponto um da ordem de trabalhos, o Executivo aprovou por 

unanimidade a celebração do contrato Interadministrativo com a Câmara Municipal de Castelo 

Branco, relativo a refeições das crianças que frequentam o ensino nesta União de Freguesias. Este 

acordo permitirá o recebimento de €10.606,64 (dez mil seiscentos e seis euros e sessenta e quatro 

cêntimos) referentes a refeições. Estes valores dizem respeito ao segundo e terceiro períodos do 

ano letivo de 2017/2018 e ao primeiro período do ano letivo de 2018/2019. A União de Freguesias 

aprovou ainda submeter este assunto à apreciação e votação pela Assembleia da União de 

Freguesias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Passou-se de seguida ao ponto dois da ordem de trabalhos, o executivo procedeu à apreciação da 

conta de Gerência relativa ao ano de dois mil e dezassete, no qual as receitas juntamente com o 

resultado da Gerência anterior, atingiram a quantia de €159.738, 95 (cento e cinquenta e nove mil 

setecentos e trinta e oito euros e noventa e cinco cêntimos). O saldo para a gerência seguinte é de 

€4.986, 87 (quatro mil novecentos e oitenta e seis euros e oitenta e sete cêntimos). A conta de 

Gerência relativa ao ano de dois mil e dezassete foi colocada à votação, tendo sido aprovada por 

unanimidade pelo executivo.  A conta de Gerência será posta à apreciação e consequente votação 

na próxima Assembleia da União de Freguesia.--------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 
 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 
 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO SEIS DE 2018 

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

Ponto único: Apreciar um pedido de cedência de um terreno, sito no cemitério Paroquial de Póvoa 

de Rio de Moinhos, efetuado por Maria Natália dos Santos Jerónimo.--------------------------------------- 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, o Executivo aprovou por 

unanimidade conceder um terreno a favor da requerente Maria Natália dos Santos Jerónimo, um 

terreno medindo 2m x 1m (comprimento x largura), destinado a sepultura perpétua, no Cemitério 

Paroquial de Póvoa de Rio de Moinhos, no talhão número um, sepultura 185 (cento e oitenta e 

cinco), pelo valor de €450,00 (quatrocentos e cinquenta euros).---------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO SETE DE 2018 

Ao segundo dia do mês de maio de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

Ponto um: Marcação de Reunião com a Responsável e a Assistente Social da RLIS, designada para 

a União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde;-------------------------------------------------- 

Ponto dois: Decisão de questionar a Agência Portuguesa do Ambiente sobre a qualidade da água 

da albufeira de Santa Águeda;------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três: Decisão de completar o Registo de Enterramentos no cemitério Paroquial de Caféde.--- 
 

Para efeitos de preenchimento do ponto um da ordem de trabalhos, o Executivo decidiu por 

unanimidade solicitar uma reunião na RLIS (Redes Locais de Intervenção Social) com a responsável 

e com a Assistente Social designada para a União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e 

Caféde, afim de esclarecer algumas dúvidas relativamente á sua intervenção nas Freguesias e 

concertar esforços para um melhor desenvolvimento do apoio prestado às pessoas.-------------------- 

Passou-se de seguida ao ponto dois da ordem de trabalhos. Decidiu-se por unanimidade o envio 

de um correio eletrónico à Agência Portuguesa do Ambiente, para indagar sobre a qualidade da 

água da albufeira de Santa Águeda, uma vez que recebemos várias inquietações das pessoas 

residentes nas nossas freguesias, que para além de serem consumidores da água, nos questionam 

da proximidade de pomares e do uso de pesticidas nos mesmos. A população receia existir uma 

causa direta entre este fator e poluição ambiental que se tem verificado na albufeira, com o 

aparecimento de peixes mortos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Passou-se por fim ao último ponto da ordem de trabalhos. O Executivo aprovou, por unanimidade 

a decisão de completar o Registo de Enterramentos no cemitério Paroquial de Caféde, visto que 

desde o ano de 2016 não se encontrava qualquer registo.------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO OITO DE 2018 

Aos dezasseis dias do mês de maio de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias e o Tesoureiro e Secretária da Associação 

Pró-Desenvolvimento Póvoa e Caféde, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------- 

Ponto único: Reunião com a Direção da Associação Pró-Desenvolvimento Póvoa e Caféde para a 

decisão da realização de atividades no Primeiro Festival dos Moinhos.-------------------------------------- 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos reuniu o Executivo da União 

de Freguesias com o Tesoureiro e a Secretária da Associação Pró-Desenvolvimento Póvoa e 

Caféde. Ficou decidido em comum acordo que a Associação Pró-Desenvolvimento Póvoa e Caféde 

irá organizar o Passeio Pedestre “Rota dos Moinhos e das Azenhas”, que será integrado no 

Primeiro Festival dos Moinhos e se irá realizar no dia catorze de julho de dois mil e dezoito.--------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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Tesoureiro da Direção da Associação Pró-Desenvolvimento Póvoa e Caféde 

_______________________________________________________________ 

(Tiago Ramos Goulão) 

 

 

Secretária da Direção da Associação Pró-Desenvolvimento Póvoa e Caféde 

_______________________________________________________________ 

(Liliana Pereira Bicho) 
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ATA NÚMERO NOVE DE 2018 

Aos dezassete dias do mês de maio de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias e o Presidente da Associação Desportiva 

Cultural e Recreativa de Caféde, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------- 

Ponto único: Reunião com a Direção da Associação Desportiva Cultura e Recreativa de Caféde 

para a decisão da realização de atividades no Primeiro Festival dos Moinhos.----------------------------- 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos reuniu o Executivo da União 

de Freguesias com o Presidente da Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Caféde. Ficou 

decidido em comum acordo que a Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Caféde irá 

organizar uma descida de carrinhos de rolamentos que será integrada no Primeiro Festival dos 

Moinhos e se irá realizar no dia quinze de julho de dois mil e dezoito.--------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 

 

Presidente da Direção da Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Caféde 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Cordeiro) 
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ATA NÚMERO DEZ DE 2018 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

Ponto único: Reunião com a Direção do Clube Desportivo de Póvoa de Rio de Moinhos para a 

decisão da realização de atividades no Primeiro Festival dos Moinhos.--------------------------------------  

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos reuniu o Executivo da União 

de Freguesias para proceder a uma reunião com a Direção do Clube Desportivo de Póvoa de Rio de 

Moinhos. Reunião essa que foi marcada antecipadamente pela funcionária da União de 

Freguesias, depois de contacto telefónico com o senhor Presidente da Direção do Clube 

Desportivo de Póvoa de Rio de Moinhos, que respondeu afirmativamente dizendo que se não 

pudesse comparecer, enviaria um representante. Pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco 

minutos e depois da não comparência de nenhum representante, decidiu o executivo contactar 

telefonicamente o senhor Presidente do Clube Desportivo de Póvoa de Rio de Moinhos, que não 

atendeu. Pelas vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos, recebemos o contacto do senhor 

Presidente do Clube Desportivo de Póvoa de Rio de Moinhos, informando que por motivos 

pessoais não pode estar presente, marcado nova reunião para a semana seguinte.---------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO ONZE DE 2018 

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

Ponto único: Apreciar um pedido de cedência de um terreno, sito no cemitério Paroquial de Póvoa 

de Rio de Moinhos, efetuado por José António Luz Mendonça.------------------------------------------------ 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, o Executivo aprovou por 

unanimidade conceder um terreno a favor da requerente Maria Natália dos Santos Jerónimo, um 

terreno medindo 2m x 1m (comprimento x largura), destinado a sepultura perpétua, no Cemitério 

Paroquial de Póvoa de Rio de Moinhos, no talhão número um, sepultura 358 (cento e oitenta e 

cinco), pelo valor de €450,00 (quatrocentos e cinquenta euros).---------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DOZE DE 2018 

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, pelas vinte e duas horas e quinze minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias e o Presidente do Clube Desportivo de 

Póvoa de Rio de Moinhos, com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------- 

Ponto único: Reunião com a Direção do Clube Desportivo de Póvoa de Rio de Moinhos para a 

decisão da realização de atividades no Primeiro Festival dos Moinhos.-------------------------------------- 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos reuniu o Executivo da União 

de Freguesias com o Presidente do Clube Desportivo de Póvoa de Rio de Moinhos. Ficou decidido 

em comum acordo que o Clube Desportivo de Póvoa de Rio de Moinhos irá organizar um Torneio 

de Malhas que será integrado no Primeiro Festival dos Moinhos que decorrerá no dia quinze de 

julho de dois mil e dezoito.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 

 

Presidente do Clube Desportivo de Póvoa de Rio de Moinhos 

_______________________________________________________________ 

(Vítor Marafão) 
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ATA NÚMERO TREZE DE 2018 

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito, pelas vinte e duas horas e quinze minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

Ponto um: Aprovação da revisão número um ao Orçamento do ano de 2018;----------------------------- 

Ponto dois: Aprovação do acordo de execução a celebrar entre a União de Freguesias e a Câmara 

Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No que respeita ao ponto um da ordem de trabalhos, a presente revisão Orçamental é, na prática, 

a transferência do SALDO DA GERÊNCIA DE 2017 (da execução orçamental), para a RECEITA do 

ANO EM CURSO DE 2018, no valor de 4.469,53 € (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove 

euros e cinquenta e três cêntimos). Assim sendo, o Orçamento inicial das receitas e despesas de 

2018, no valor de 106.500,00 € (cento e seis mil e quinhentos euros), sofreu assim um aumento 

para o novo valor de 110.969,53 € (cento e dez mil, novecentos e sessenta e nove euros e 

cinquenta e três cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta revisão serviu para efetuar aumentos em rúbricas de receitas e despesas que estavam a ficar 

sem dotação orçamental, serviu também para efetuar reduções em rúbricas de receitas e 

despesas que tinham excesso de dotação orçamental. Não obstante esta revisão, o equilíbrio 

financeiro mantém-se inalterado, ou seja: - as receitas de capital são iguais às despesas de capital; 

- as receitas correntes são iguais às despesas correntes. Este ponto foi aprovado por unanimidade 

por este executivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos, Aprovação do acordo de execução 

a celebrar entre a União de Freguesias e a Câmara Municipal. A Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, nomeadamente no seu artigo 131º, prevê a delegação de competências nas Freguesias, 

por parte dos Municípios. Neste sentido, e de acordo com o artigo 133º, propõe-se que o acordo 

de execução entre a União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde e a Câmara 

Municipal de Castelo Branco, para o mandato 2017-2021 tenha o valor de 23.400,00€ (vinte e três 

mil e quatrocentos euros). Este ponto foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 
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 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO QUATORZE DE 2018 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto um: Apreciação de orçamentos para serviço de limpeza de caminhos rurais;---------------------- 

Ponto dois: Aquisição de motorroçadoura.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Para efeitos de preenchimento do ponto um da ordem de trabalhos reuniu o Executivo da União 

de Freguesias. Dada a necessidade de limpeza e corte de vegetação dos caminhos rurais decidiu 

este órgão contratar uma empresa durante dois dias, para auxiliar e reforçar o trabalho dos nossos 

colaboradores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que se refere ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o executivo entende ser necessário a 

aquisição de uma nova motorroçadoura, pois as existentes estão constantemente na oficina e 

para além disso, no presente ano devido às condições climatéricas, tem havido a necessidade de 

proceder à limpeza dos caminhos e ruas várias vezes. ----------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO QUINZE DE 2018 

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto único: Apreciação de orçamentos para a aquisição de uma motorroçadoura.--------------------- 

Para efeitos do ponto único da ordem de trabalhos, o executivo decidiu adquirir uma 

motorroçadoura à empresa AlbiEuropa – Tratores e Automóveis, Lda, pelo valor de 690,27€ 

(seiscentos e noventa euros e vinte e sete cêntimos), acrescidos de IVA.------------------------------------ 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DEZASEIS DE 2018 

Aos dezasseis dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto um: Necessidade de contratação de Assistente Operacional;------------------------------------------ 

Ponto dois: Venda de eucaliptos e limpeza do terreno das Malhadas;--------------------------------------- 

Ponto três: Decisão de atribuição de troféus para o torneio de malha da ADCR (Associação 

Desportiva Cultural e Recreativa) de Caféde.------------------------------------------------------------------------ 

 

Para efeitos do ponto um da ordem de trabalhos, o executivo decidiu, por unanimidade, da 

necessidade de contratar um assistente operacional, uma vez que um dos atuais assistentes 

apresentou a sua carta de despedimento no início do mês de agosto.--------------------------------------- 

No que concerne ao ponto dois da ordem de trabalhos, o executivo entendeu que o terreno das 

Malhadas, principalmente na zona dos sobreiros necessita de uma profunda limpeza. Das várias 

empresas contactadas, decidiu-se optar por uma proposta que engloba a permuta do valor dos 

eucaliptos existentes mais o valor de 550€ (quinhentos e cinquenta euros). Esta proposta foi 

votada favoravelmente por unanimidade pelo executivo.------------------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos, após solicitação da direção da ADCR 

(Associação Desportiva Cultural e Recreativa) de Caféde, o executivo deliberou apoiar esta 

associação com a aquisição de troféus para nove equipas do torneio de malha.-------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DEZASETE DE 2018 

Aos dezanove dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto um: Passeio de motos em honra de S. Miguel do Ninho do Açôr;------------------------------------- 
Ponto dois: Fuga de água no jardim da Urbanização do Chão do Outeiro;----------------------------------- 
Ponto três: Dinamização da Feira Anual de outubro em Póvoa de Rio de Moinhos.---------------------- 
 

Para efeitos do ponto um da ordem de trabalhos, o executivo analisou um pedido da comissão de 

festas em honra de S. Miguel do Ninho do Açôr, no sentido de uma visita ao Moinho da Ribeirinha 

aquando o passeio de motos. O executivo decidiu por unanimidade autorizar a visita e fazer uma 

oferta; bebidas a todos os participantes no passeio, bem como uma caneca alusiva ao I Festival 

dos Moinhos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que respeita ao ponto dois da ordem de trabalhos, no dia 3 de setembro foi finalmente 

detetada a fuga que contribuía para aumentar as contas da água do jardim da Urbanização do 

Chão do Outeiro. Com o apoio dos serviços municipalizados foi possível detetar a localização exata 

da fuga, que foi consertada no dia 17 de setembro.--------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos, o executivo pretende dinamizar a Feira Anual 

da Póvoa de Rio de Moinhos, levar as pessoas a participar e a interagir durante a Feira. Decidiu 

assim promover um Concurso/ Prova de jeropiga. Pretende-se promover e divulgar as atividades 

económicas, decorrentes da produção de vinho e jeropiga, fomentando a produção de jeropiga de 

qualidade na União de Freguesias. Para animação, o executivo decidiu contratar o grupo de 

concertinas e cavaquinhos da Arca de Alcains, no valor de 300 € (trezentos euros) e para 

surpreender os participantes da III Caminhada de Outono, organizada pela Associação Pró-

desenvolvimento Póvoa e Caféde, o executivo decidiu trazer um professor de Educação Física para 

animar uma aula de zumba, que veio a custo zero. --------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 

 Secretário  



Página 36 de 120 
 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DEZOITO DE 2018 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de 

Rio de Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de 

trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um: Discussão e votação da alteração número 1 ao Orçamento do ano de 2018;---------------- 
Ponto dois: Discussão e votação à alteração número 1 ao Plano Plurianual de Investimentos do 
ano de 2018;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Contratação de assistente operacional.--------------------------------------------------------------- 
 

No que respeita ao Ponto um da ordem de trabalhos, o executivo deliberou por unanimidade 

proceder e aprovar a alteração orçamental número 1, para o presente ano. Tendo verificado que 

algumas rúbricas careciam de verbas foi necessário efetuar inscrições/ reforços em algumas 

rúbricas, e por conseguintes diminuições/anulações noutras rúbricas, no valor global de 8000 

euros (oitocentos euros), conforme mapa em anexo.------------------------------------------------------------- 

No que se refere ao Ponto dois da ordem de trabalhos, fruto da alteração orçamental supracitada, 

foi necessário proceder à respetiva alteração do Plano Plurianual de Investimentos do ano de 

2018, tendo sido aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o executivo, consciente da necessidade premente da 

contração de um assistente operacional, decidiu apresentar à Assembleia de Freguesia a 

possibilidade da contratação ser feita diretamente, com contrato a termo certo, não sendo 

necessário um concurso público a fim de ultrapassar burocracias e longas esperas. --------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 
 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 
 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DEZANOVE DE 2018 

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, pelas vinte horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto único: decisão de divulgação pública da necessidade de assistente operacional.----------------- 

No que se refere ao ponto único da ordem de trabalhos, o executivo, após decisão tomada em 

Assembleia de Freguesia onde foi aprovado a autorização para a União de Freguesias afixar um 

aviso a solicitar inscrições para preenchimento da vaga de assistente operacional. O executivo 

votou esta solução que foi aprovada. Redigiu o respetivo aviso que será afixado durante quinze a 

partir de amanhã.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO VINTE DE 2018 

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto um: decisão de alteração de empresa fornecedora de software;-------------------------------------- 
Ponto dois: decisão de fecho do pedido de inscrições para assistente operacional.---------------------- 
 
No que se refere ao ponto um da ordem de trabalhos, o executivo estudou uma proposta da 

empresa iTECHON (fornecedora do software SOPOCAL já utilizado por esta União de Freguesias). 

Após analisar a proposta, o executivo verificou ser vantajosa a nível monetário, bem como em 

termo de funcionalidade, pelo que se decidiu pela alteração, em unanimidade.-------------------------- 

Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, após os quinze dias de afixação do pedido de 

inscrições, houve apenas uma inscrição, no caso o senhor Micaelo Martins da aldeia de Caféde. 

Posto isto, o executivo decidiu avançar para a sua contratação.----------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO VINTE E UM DE 2018 

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto único: Discussão e votação da alteração número 2 (dois) ao Orçamento do ano de 2018;----- 

No que se refere ao ponto único da ordem de trabalhos, o executivo deliberou por unanimidade 

proceder e aprovar a alteração orçamental número 2 (dois), para o presente ano. Tendo verificado 

que algumas rúbricas careciam de verbas foi necessário efetuar inscrições/ reforços em algumas 

rúbricas, e por conseguintes diminuições/anulações noutras rúbricas, no valor global de 1200.00 

(mil e duzentos) euros, conforme mapa em anexo.---------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO VINTE E DOIS DE 2018 

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto único: Discussão e votação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças para ao no 

de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que se refere ao ponto único da ordem de trabalhos, depois de lidos e discutidos os 

documentos supracitados, foi decidido por este executivo alterar o valor da taxa dos registos de 

enterramento para 5 (cinco) euros. Foram acrescentadas as seguintes taxas: fotocópia A4 a cores a 

25 (vinte e cinco) cêntimos, concessão de terrenos para construção de jazigos a 2000 (dois mil) 

euros e caução para uso de equipamentos (assadores, mesas, bancos, refrigeradores e arcas) a 50 

(cinquenta) euros. As restantes taxas e licenças mantiveram-se sem qualquer alteração. Esta 

decisão foi aprovada por unanimidade pelo executivo que levará este à apreciação da Assembleia 

da União de Freguesias e consequente aprovação.---------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO VINTE E TRÊS DE 2018 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto único: Aprovação do orçamento para o ano de 2019 e do Plano Plurianual de Investimentos 

do ano de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, foi apresentado e discutido 

o Orçamento para o ano de 2019. O executivo aprovou por unanimidade este documento, a seguir 

explicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O total das receitas é de 109.750,00 € (cento e nove mil, setecentos e cinquenta euros), sendo 

105.250,00 € (cento e cinco mil, duzentos e cinquenta euros) correspondentes a receitas correntes 

e 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros) relativos a receitas de capital. O total das despesas é 

de 109.750,00 € (cento e nove mil, setecentos e cinquenta euros), sendo 105.250,00 € (cento e 

cinco mil, duzentos e cinquenta euros) correspondentes a despesas correntes e 4.500,00 € (quatro 

mil e quinhentos euros) relativos a despesas de capital.--------------------------------------------------------- 

O presente Orçamento é um exercício de previsão (e por isso pode falhar) das RECEITAS e 

DESPESAS a incorrer em 2019. O mesmo foi realizado com base no histórico de execução 

orçamental do ano em curso de 2018, dos anos passados de 2016 e 2017. Este Orçamento foi 

realizado com base no pressuposto de que as principais fontes de financiamento da União de 

Freguesias se irão manter praticamente inalteradas (Fundo de Financiamento das Freguesias e 

Câmara Municipal de Castelo Branco), teve como base uma previsão de VALOR GLOBAL DE 

RECEITAS E DESPESAS (ano 2019) de 109.750,00 € (cento e nove mil, setecentos e cinquenta 

euros), muito semelhante ao valor do orçamento de 2018 (após a transferência do saldo de 2017), 

no valor de 110.969.53 € (cento e dez mil, novecentos e sessenta e nove mil e cinquenta e três 

euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sendo um exercício de Previsão, o mesmo estará sujeito a pelo menos uma REVISÃO em junho de 

2019 e a pelo menos a uma ou duas ALTERAÇÕES, previsivelmente em setembro de 2019 e/ou 

novembro de 2019, como é normal num exercício de execução orçamental dinâmico e flexível.----- 

O Orçamento de 2019, cumpre de forma integral as REGRAS BASE DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO, 

isto é: Receitas de Capital IGUAIS a Despesas de Capital, Receitas Correntes IGUAIS a Despesas 

Correntes e Total de Receitas IGUAIS a Total de Despesas.------------------------------------------------------ 

Sobre o Plano Plurianual de Investimentos (PPI), o Mapa do PPI (Plano Plurianual de 

Investimentos) reflete a Previsão de DESPESAS DE CAPITAL a executar em 2019 e anos seguintes 

(daí ser Plurianual), no valor de 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros), valor das Despesas de 

Capital.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dado que todas as Despesas de Capital previstas serão executadas entre 01 de janeiro de 2019 e 

31 de dezembro de 2019 (são ANUAIS e não PLURI-ANUAIS), o PPI tem um valor por rubrica e total 

igual às Despesas de Capital Orçamentadas para o ano 2019.-------------------------------------------------- 
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO VINTE E QUATRO DE 2018 

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto único: Preparação da festa de Natal para as crianças e seleção dos presentes de Natal.-------- 

Dando cumprimento ao ponto único da ordem de trabalhos, o executivo decidiu presentear as 

crianças da freguesia com um espetáculo de teatro e com presentes. Para o efeito, o executivo 

votou por unanimidade favoravelmente para a contratação do grupo de teatro IZZYFUN e para a 

compra de brinquedos didáticos para as nossas crianças. O executivo acordou ainda oferecer a 

todos os presentes no espetáculo, um cacau quente e as tradicionais filhós de Natal.------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO UM DE 2019 

Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto único: Decisão de construção de um Forno junto ao Moinho da Ribeirinha.----------------------- 

No ponto único da ordem de trabalhos, o Executivo decidiu por unanimidade proceder à 

construção de um forno a lenha, com traços tradicionais, junto ao Moinho da Ribeirinha, tendo 

como objetivo completar o quadro demonstrativo do processo de moagem da farinha até ao 

produto final, por exemplo o pão. Esta obra será custeada pela União de Freguesias, realizada com 

a mão de obra dos colaboradores da União de Freguesias, e com a ajuda do Executivo durante os 

fins de semana.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DOIS DE 2019 

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto um: Transferência de Competências prevista no DL nº 104/2018 de 29 de novembro, na 
sequência da Lei nº 50/2018 de 16 de Agosto;---------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: Discussão e votação da alteração número 1 (um) ao Orçamento do ano de 2019.-------- 
 
Para efeitos de preenchimento do ponto um da ordem de trabalhos, foi deliberado, por 

unanimidade dos presentes, NÃO ACEITAR a Transferência de Competências sobre “ESTRUTURAS 

DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO”, para o ano de 2019, por não estarem asseguradas nem 

garantidas as condições mínimas de transferência de recurso humanos, materiais e financeiros ao 

cumprimento de tais responsabilidades. ----------------------------------------------------------------------------- 

No que se refere ao ponto dois da ordem de trabalhos, o executivo deliberou por unanimidade 

proceder e aprovar a alteração orçamental número 1 (um), para o presente ano. Tendo verificado 

que algumas rubricas careciam de verbas foi necessário efetuar inscrições/ reforços em algumas 

rubricas, e por conseguinte diminuições/anulações noutras, no valor global de 500,00 € 

(quinhentos euros), conforme mapa em anexo.---------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 

 



Página 47 de 120 
 

ATA NÚMERO TRÊS DE 2019 

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto único: Discussão e votação da alteração número 2 (dois) ao Orçamento do ano de 2019;----- 

No que se refere ao ponto único da ordem de trabalhos, o executivo deliberou por unanimidade 

proceder e aprovar a alteração orçamental número 2 (dois), para o presente ano. Tendo verificado 

que algumas rúbricas careciam de verbas foi necessário efetuar inscrições/ reforços em algumas 

rúbricas, e por conseguintes diminuições/anulações noutras rúbricas, no valor global de 700,00 € 

(setecentos euros), conforme mapa em anexo.---------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO QUATRO DE 2019 

Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto único: Decisão da Comemoração do Dia Nacional dos Moinhos.-------------------------------------- 

No ponto único da ordem de trabalhos o Executivo discutiu e decidiu associar-se ao Dia Nacional 

dos Moinhos que se celebra a 7 de abril em todo o território Nacional, desta forma vão decorrer 

algumas atividades junto ao Moinho da Ribeirinha, que ficará aberto ao longo de todo o dia. Das 

atividades destacamos uma caminhada, um almoço e uma demonstração da cozedura do pão no 

Forno do Moinho da Ribeirinha, que foi recentemente construído. Ficou ainda decido assinalar 

esta data com um evento musical de cariz tradicional.----------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO CINCO DE 2019 

Aos dezassete dias do mês de abril de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:----- 

Ponto um: Preparação do Mercadinho da Criadilha;-------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: Apreciação e votação da proposta de “Contrato Inter-administrativo de Delegação de 
Competências nas Uniões e Juntas de Freguesia para Pessoal, Refeições e Transporte – Escola de 
1.º Ciclo e Pré-Escolar.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No que respeita ao ponto um, o executivo discutiu sobre as atividades a dinamizar no II 

Mercadinho da Criadilha. Ficou então decidido que neste ano, além do passeio pedestre 

organizado pela Associação Pró-Desenvolvimento Póvoa e Caféde, também decorrerá um passeio 

de motas, organizado pelo Grupo Mototurístico “Os Cucos”. O mercadinho será igualmente 

complementado com uma animação musical, que ficará a cargo do grupo musical “Hora da Pinga”.  

No que se refere ao ponto dois da ordem de trabalhos o Executivo aprovou por unanimidade a 

celebração do contrato Interadministrativo com a Câmara Municipal de Castelo Branco, relativo a 

refeições das crianças que frequentam o ensino nesta União de Freguesias. Este acordo permitirá 

o recebimento de €10.432,57 (dez mil quatrocentos e trinta e dois euros e cinquenta e sete 

cêntimos) referentes a refeições. Estes valores dizem respeito ao segundo e terceiro períodos do 

ano letivo de 2018/2019 e ao primeiro período do ano letivo de 2019/2020. A União de Freguesias 

aprovou ainda submeter este assunto à apreciação e votação pela Assembleia da União de 

Freguesias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO SEIS DE 2019 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas reuniram em 

sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e 

Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------- 

Ponto único: Aprovação da conta de Gerência relativa ao ano de dois mil e dezoito.-------------------- 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, o executivo procedeu à 

apreciação da conta de Gerência relativa ao ano de dois mil e dezoito, no qual as receitas 

juntamente com o resultado da Gerência anterior da Execução Orçamental, atingiram a quantia de 

€103.293,74 (cento e três mil duzentos e noventa e três euros e setenta e quatro cêntimos). O 

saldo para a gerência para o ano de 2019 é de €2.786,65 (dois mil setecentos e oitenta e seis euros 

e sessenta e cinco cêntimos). A conta de Gerência relativa ao ano de dois mil e dezoito foi 

colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade pelo executivo.  A conta de Gerência 

será posta à apreciação e consequente votação na próxima Assembleia da União de Freguesia.----- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO SETE DE 2019 

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto único: Aprovação do apoio à Comissão de Festas em honra a Nossa Senhora de Valverde.---- 

Após o pedido de apoio da Comissão de Festas supracitada, o executivo decidiu apoiar este evento 

com a oferta de T-shirts para todos os festeiros, bem como um valor monetário de 130 (cento e 

trinta ) euros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO OITO DE 2019 

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto único: Discussão e votação da alteração número 3 (três) ao Orçamento do ano de 2019.----- 

No que se refere ao ponto único da ordem de trabalhos, o executivo deliberou por unanimidade 

proceder e aprovar a alteração orçamental número 3 (três), para o presente ano. Tendo verificado 

que algumas rúbricas careciam de verbas foi necessário efetuar inscrições/ reforços em algumas 

rúbricas, e por conseguintes diminuições/anulações noutras rúbricas, no valor global de 3300,00 € 

(três mil e trezentos euros), conforme mapa em anexo.---------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO NOVE DE 2019 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas vinte e duas horas reuniram 

em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e 

Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------- 

Ponto único: Apreciação e votação da proposta para a não aceitação da transferência de 

competências para o ano 2019, nos termos e para os efeitos do art.º 38º, nº 2, da Lei nº 50/2018, 

de 16 de agosto (Lei quadro da transferência de competências para as autarquias locais e 

entidades intermunicipais).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, foi deliberado, por 

unanimidade dos presentes, NÃO ACEITAR a Transferência de Competências para o ano de 2019, 

por não estarem asseguradas nem garantidas as condições mínimas de transferência de recursos 

humanos, materiais e financeiros ao cumprimento de tais responsabilidades. Ficou também 

decidido levar este assunto à próxima Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DEZ DE 2019 

Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto único: Discussão e votação da alteração número 4 (quatro) ao Orçamento do ano de 2019.-- 

No que se refere ao ponto em apreço, o executivo deliberou por unanimidade proceder e aprovar 

a alteração orçamental número 4 (quatro), para o presente ano. Tendo verificado que algumas 

rúbricas careciam de verbas foi necessário efetuar inscrições/ reforços em algumas rúbricas, e por 

conseguintes diminuições/anulações noutras rúbricas, no valor global de 1500.00 € (mil e 

quinhentos euros), conforme mapa em anexo.--------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO ONZE DE 2019 

Aos catorze dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos: ------ 

Ponto único: Apreciar um pedido de cedência de um terreno, sito no cemitério Paroquial de Póvoa 

de Rio de Moinhos, efetuado por José João André.---------------------------------------------------------------- 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, o Executivo aprovou por 

unanimidade conceder um terreno a favor do requerente José João André um terreno medindo 

2m x 1m (comprimento x largura), destinado a sepultura perpétua, no Cemitério Paroquial de 

Póvoa de Rio de Moinhos, no talhão número dois, sepultura 88 (oitenta e oito), pelo valor de 

450,00 € (quatrocentos e cinquenta euros).------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DOZE DE 2019 

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de 

Rio de Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de 

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto único: Apreciar um pedido de cedência de um terreno, sito no cemitério Paroquial de Póvoa 

de Rio de Moinhos, efetuado por Maria Natércia Pina.----------------------------------------------------------- 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, o Executivo aprovou por 

unanimidade conceder um terreno a favor do requerente Maria Natércia Pina um terreno 

medindo 2m x 1m (comprimento x largura), destinado a sepultura perpétua, no Cemitério 

Paroquial de Póvoa de Rio de Moinhos, no talhão número dois, sepultura 144 (cento e quarenta e 

quatro), pelo valor de 450,00 € (quatrocentos e cinquenta euros).-------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO TREZE DE 2019 

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos: ------ 

Ponto único: Apreciação e votação da proposta para a não aceitação da transferência de 

competências para o ano 2020, nos termos e para os efeitos do art.º 38º, nº 2, da Lei nº 50/2018, 

de 16 de agosto (Lei quadro da transferência de competências para as autarquias locais e 

entidades intermunicipais).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, foi deliberado, por 

unanimidade dos presentes, NÃO ACEITAR a Transferência de Competências para o ano de 2019, 

por não estarem asseguradas nem garantidas as condições mínimas de transferência de recursos 

humanos, materiais e financeiros ao cumprimento de tais responsabilidades. Ficou também 

decidido levar este assunto à próxima Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 

 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO CATORZE DE 2019 

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de 

Rio de Moinhos e Caféde, em Caféde os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem 

de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um: Aprovação de cedência de funcionário para apoio ao Jardim-Escola de Póvoa de Rio de 

Moinhos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Requalificação do recinto da Capela de São Tiago, em Caféde.--------------------------------- 
 

Para efeitos de preenchimento do ponto um da ordem de trabalhos, o executivo decidiu ceder um 

funcionário para apoiar as atividades do Jardim-Escola de Póvoa de Rio de Moinhos. Esta decisão 

foi tomada em função de uma solicitação feita pela Educadora e será temporária, uma vez que se 

aguarda as colocações de assistentes operacionais nos agrupamentos escolares, distribuídos pela 

Câmara Municipal de Castelo Branco, aquando da conclusão deste concurso.----------------------------- 

O executivo concluiu não haver margem de manobra para a dispensa de um dos seus funcionários, 

nomeadamente da funcionária mais indicada para essa tarefa, pelo que se optou pela contratação 

de uma pessoa, durante o período de um mês, a fim de suprimir esta emergência e responder à 

solicitação da Educadora de Infância.---------------------------------------------------------------------------------- 

No que se refere ao ponto dois da ordem de trabalhos, o executivo decidiu, por unanimidade, 

solicitar o apoio da Câmara Municipal para a requalificação do recinto; calcetamento do 

pavimento junto à capela e na zona de acesso à mesma, construção de sanitários e cozinha e 

reparação de muros em pedra. Apesar do espaço mencionado ser pertença da Comissão 

fabriqueira da Paróquia de Caféde, entende o executivo que este é um espaço que necessita 

urgentemente de uma intervenção e por essa razão fará todos os esforços no sentido de realizar a 

requalificação descrita anteriormente.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 
 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 
 

Secretário 
_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 
 

Tesoureira 

       _______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO QUINZE DE 2019 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas reuniram em 

sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e 

Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------- 

Ponto um: Aprovação da assinatura do “Contrato Interadministrativo entre a Câmara Municipal de 

Castelo Branco e a União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde: Requalificação de 

Edifício Sede em Caféde”;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Aprovação da assinatura do “Contrato Interadministrativo entre a Câmara Municipal 

de Castelo Branco e a União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde: Melhoramentos 

no Edifício da União de Freguesias, no Largo da Devesa”.-------------------------------------------------------- 

 

Relativamente ao ponto um, o executivo decidiu aprovar o mesmo por unanimidade, uma vez que 

se trata de uma ambição deste executivo requalificar o edifício sede da União de Freguesias em 

Caféde, procedendo aos seguintes melhoramentos: providenciar o atendimento ao público no rés-

do-chão para facilitar o acesso dos utentes, substituir as janelas existentes por outras de melhor 

isolamento, realizar pinturas interiores e exteriores.  Para este fim vai ser celebrado o “Contrato 

Interadministrativo entre a Câmara Municipal de Castelo Branco e a União de Freguesias de Póvoa 

de Rio de Moinhos e Caféde: Requalificação de Edifício Sede em Caféde” com o apoio de 7.167,55 

€ (sete mil cento e sessenta e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos).----------------------------------- 

No que se refere ao ponto dois, o executivo decidiu aprovar o mesmo por unanimidade, uma vez 

que se trata de uma pretensão deste executivo requalificar o edifício da União de Freguesias, no 

Largo da Devesa, em Póvoa de Rio de Moinhos procedendo aos seguintes melhoramentos: 

providenciar um maior conforto para os utilizadores do salão, a saber: rede de águas e esgotos 

renovadas, novo pavimento, colocação de teto falso, melhoramento ao nível da iluminação, 

pintura interior e exterior, entre outros. Para este fim vai ser celebrado o “Contrato 

Interadministrativo entre a Câmara Municipal de Castelo Branco e a União de Freguesias de Póvoa 

de Rio de Moinhos e Caféde: Melhoramentos no Edifício da União de Freguesias, no Largo da 

Devesa” com o apoio de 91. 668.80€ (noventa e um mil, seiscentos e oitenta e oito euros e oitenta 

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

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 
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Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DEZASSEIS DE 2019 

 

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, em Caféde os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de 

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um: Dinamização da Feira Anual;------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto dois: Preparação das atividades para o pólo da USALBI da União de Freguesias de Póvoa de 
Rio de Moinhos e Caféde, para o ano letivo 2019/2020.---------------------------------------------------------- 
 
Dando cumprimento ao ponto um da ordem de trabalhos, o executivo pretende dinamizar a Feira 

Anual da Póvoa de Rio de Moinhos, à semelhança do ano transato. Assim, ficou decidido que se irá 

realizar o II Concurso/ Prova de jeropiga. Pretende-se continuar a promover e divulgar as 

atividades económicas, decorrentes da produção de vinho e jeropiga, fomentando a produção de 

jeropiga de qualidade na União de Freguesias. Para animação, o executivo decidiu contratar o 

artista musical Manuel Emídio, pelo valor de 350 € (trezentos e cinquenta euros) e solicitar a 

participação do Grupo de Adufes e Cantares de Póvoa de Rio de Moinhos. Para surpreender os 

participantes da IV Caminhada de Outono, organizada pela Associação Pró-Desenvolvimento 

Póvoa e Caféde, o executivo decidiu trazer uma professora de zumba.-------------------------------------- 

No que respeita ao ponto dois da ordem de trabalhos, o executivo decidiu proporcionar aos 

alunos da UALBI a frequência de mais três disciplinas, a saber: Prática de atividade física, Artes e 

Inglês. Estas disciplinas serão da responsabilidade da União de Freguesias, o que trará custos, 

nomeadamente com os honorários dos professores. Quanto à disciplina de Inglês, a tesoureira da 

União de Freguesias ofereceu os seus serviços, para lecionar esta disciplina gratuitamente. No que 

se refere às disciplina de atividade física e Artes, ficou decidido iniciar-se uma experiência, com as 

professoras Raquel Martins e Cidália Folgado respetivamente, no valor de 150 € (cento e 

cinquenta) euros mensais cada. Mais se decidiu que os alunos que se inscreverem na aula de 

prática desportiva pagarão um valor mensal de oito euros, de modo a ajudar a suportar as 

despesas mencionadas anteriormente. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 
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Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DEZASSETE DE 2019 

Aos dezasseis dias do mês de outubro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de 

Rio de Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de 

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto único: Aprovação de cedência de funcionário para apoio ao Jardim-Escola de Póvoa de Rio 

de Moinhos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, o executivo decidiu 

renovar o contrato com a senhora Cristina Anceriz, de forma a continuar a corresponder à 

solicitação da Educadora do Infantário, dado que a colocação efetiva de um assistente operacional 

ainda não aconteceu. Esta decisão surge novamente para suprimir esta emergência e responder à 

solicitação da Educadora de Infância.---------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 

 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DEZOITO DE 2019 

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos: ------ 

 

Ponto um: Iluminação de Natal nas freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde;------------------ 

Ponto dois: Atividades a divulgar no Turismo pela Câmara Municipal de Castelo Branco;-------------- 

Ponto três: Festa de Natal da União de Freguesias para as crianças.------------------------------------------ 

 

No que se refere ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, o executivo decidiu, por unanimidade, 

solicitar orçamento para colocação da iluminação de Natal nas duas freguesias, à empresa 

“Salpicos de Luz”, uma vez que nos anos anteriores, esta empresa foi a única que respondeu às 

nossas solicitações.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dando cumprimento ao ponto dois, o executivo enviou para a Câmara Municipal de Castelo 

Branco as atividades a serem desenvolvidas nas freguesias, no próximo ano civil. Esta solicitação 

tem como objetivo a divulgação das mesmas no portal do Turismo da cidade. O executivo solicitou 

previamente a todas as associações de Póvoa e Caféde, o envio dos planos de atividades, contudo 

apenas a Associação de Caça e Pesca de Caféde, a Associação Pró-Desenvolvimento Póvoa e 

Caféde, o Centro Social dos Beneméritos da Póvoa de Rio de Moinhos a Associação Desportiva 

Cultural e Recreativa de Caféde é que responderam às nossas solicitações. ------------------------------- 

No que se refere ao ponto três da ordem de trabalhos, ficou decidido por unanimidade, a 

realização da festa de Natal para as crianças no dia quinze de dezembro, às quinze horas em 

Caféde e às dezassete horas na Póvoa de Rio de Moinhos. A festa de Natal contará com o Pai Natal 

e os seus Duendes, que depois de uma chuva de neve e algumas brincadeiras fará a entrega dos 

presentes adquiridos pela União de Freguesias. Todas as crianças terão oportunidade de tirar uma 

fotografia com o Pai Natal, a mesma será oferecida pela União de Freguesias e entregue a cada 

criança. No final da festa, o executivo decidiu também presentear todos os participantes (miúdos e 

familiares) com a oferta de um cacau quente e das filhós.------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 
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(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DEZANOVE DE 2019 

 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 

Ponto um: Aprovação do Orçamento para o ano Financeiro de 2020;---------------------------------------- 
Ponto dois: Discussão e votação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças para o ano de 
2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para efeitos de preenchimento do ponto um da ordem de trabalhos, foi apresentado e discutido o 

Orçamento para o Ano Financeiro de 2020. O executivo aprovou por unanimidade este 

documento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Orçamento desta Freguesia, para vigorar no ano de 2020, importa, quer na receita, quer na 

despesa, em 209 036,35€ (duzentos e nove mil e trinta e seis Euros e trinta e cinco Cêntimos).------  

O presente Orçamento é um exercício de previsão (e por isso pode falhar) das RECEITAS e 

DESPESAS a incorrer em 2020. O mesmo foi realizado com base no histórico de execução 

orçamental do ano em curso de 2019. Este Orçamento foi realizado com base no pressuposto de 

que as principais fontes de financiamento da União de Freguesias se irão manter praticamente 

inalteradas (Fundo de Financiamento das Freguesias e Câmara Municipal de Castelo Branco).-------- 

Sendo um exercício de Previsão, o mesmo estará sujeito a pelo menos uma REVISÃO em junho de 

2020 e a pelo menos a uma ou duas ALTERAÇÕES, previsivelmente em setembro de 2020 e/ou 

novembro de 2020, como é normal num exercício de execução orçamental dinâmico e flexível.----- 

O Orçamento de 2020, cumpre de forma integral as REGRAS BASE DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO, 

isto é: Receitas de Capital IGUAIS a Despesas de Capital, Receitas Correntes IGUAIS a Despesas 

Correntes e Total de Receitas IGUAIS a Total de Despesas.------------------------------------------------------ 

No que se refere ao ponto dois da ordem de trabalhos, depois de lidos e discutidos os documentos 

supracitados, foi decidido por este executivo acrescentar uma taxa para a Emissão de autorização 

de Queima, no valor de 1,00€ (um euro). Foi decidido ainda alterar os seguintes valores: taxa de 

Registo para canídeos e gatídeos para 3,50€ (três euros e meio); licença de cães de companhia 

para 4,50€ (quatro euros e meio); licença de cães com fins económicos para 9,00€ (nove euros); 

licença de cães de caça para cinco euros e meio (5,50€), licença de cães potencialmente perigosos 

para10,00€ (dez euros); licença de cães perigosos para 15,00€ (quinze euros); licença de gatos 

para 4,50€ (quatro euros e meio). As restantes taxas e licenças mantiveram-se sem qualquer 

alteração. Esta decisão foi aprovada por unanimidade pelo executivo que levará este à apreciação 

da Assembleia da União de Freguesias e consequente aprovação.-------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 
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Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO VINTE DE 2019 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de 

Rio de Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de 

trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto único: Aprovação de pedido de fibra à empresa MEO - Serviços de Comunicação e 

Multimédia, SA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em virtude de diversas queixas apresentadas pelos moradores das nossas aldeias o Executivo 

decidiu, por unanimidade, remeter uma exposição escrita para entidade supracitada, onde se 

sublinha o fato da nossa população estar a pagar por um serviço, que neste momento não serve os 

propósitos dos utilizadores. O Executivo entende que este problema seria facilmente resolvido 

com a instalação da fibra ótica nas aldeias, pelo que vai apresentar a exposição escrita, dando 

conta destes problemas à empresa MEO, uma vez que até então os diversos contactos telefónicos 

não surtiram efeito.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO UM DE 2020 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------- 
 

Ponto um: Aprovação de Palestras no âmbito da divulgação do Património Cultural nas nossas 

aldeias;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Aprovação de comunicação escrita à Direção Do Clube Desportivo de Póvoa de Rio de 

Moinhos sobre a limpeza das oliveiras do Jardim da Devesa. --------------------------------------------------- 
 

No que se refere ao ponto um da ordem de trabalhos, em colaboração com um habitante da 

Póvoa de Rio de Moinhos e dinamizador cultural, Luís Duque Vieira, o Executivo aprovou, por 

unanimidade uma série de palestras que serão apresentadas à população das duas aldeias, a 

saber: em abril, Nossa Senhora da Encarnação, pela Dr.ª Adelaide Salvado; em maio, Nossa 

Senhora de Valverde, pelo Senhor Padre Miguel Coelho; em junho, São João Batista, pelo Senhor 

Padre Miguel Coelho; em julho, São Tiago, pelo Senhor Padre Ilídio; em novembro, Alminhas e 

Nossa Senhora da Conceição, pelo Professor Florentino Beirão e ainda em novembro, São 

Martinho, pelo Senhor Padre Ilídio.------------------------------------------------------------------------------------ 

Em relação ao ponto dois, o Executivo aprovou por unanimidade a elaboração de comunicação 

escrita que será enviada por correio registado, dirigida ao representante máximo do Clube 

Desportivo de Póvoa de Rio de Moinhos, sobre a limpeza das oliveiras do Jardim da Devesa, 

pertença do Clube Desportivo. Esta decisão foi tomada tendo em consideração também diversas 

queixas que nos foram chegando de moradores da aldeia, que consideram vergonhoso o estado 

em que se encontram as oliveiras e que acrescentam sujidade naquele espaço, devido a não 

serem colhidas e limpas há vários anos.------------------------------------------------------------------------------ 
 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 
 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 
 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 
 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DOIS DE 2020 

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:-------  

 

Ponto um: Aprovação do Programa para o Mercadinho da Criadilha 2020;--------------------------------- 

Ponto dois: Aprovação do Programa para o Festival dos Moinhos 2020.------------------------------------ 

 

No que se refere ao ponto um, o Executivo aprovou, por unanimidade, a promoção do 

Mercadinho da Criadilha em 2020, com diversas atividades: Passeio micológico, “À descoberta da 

Criadilha”, conduzido pelo Senhor Eng.º Agrónomo José Gravito Henriques; Passeio de Motos, 

“Criadilha em velocidade”, Palestra, com o Senhor Eng.º Agrónomo José Gravito Henriques, “A 

Criadilha – da terra à mesa” e animação musical com o Grupo ART’JOVEM.-------------------------------- 

Quanto ao ponto dois, o Executivo aprovou, por unanimidade, a promoção do Festival dos 

Moinhos 2020, com diversas atividades já planificadas para os três dias de festival, a saber: 

passeio pedestre “A rota dos Moinhos e das Azenhas”, aguardamos confirmação da Associação 

Pró-Desenvolvimento Póvoa e Caféde; almoço convívio “O moleiro à mesa”; demonstração de 

amassar pão e cozer no forno do Moinho da Ribeirinha, “A arte de fazer pão”; Palestra/Informação 

sobre a farinha e a sua história; Pequeno almoço do Moleiro com animação/recriação cultural no 

Moinho da Ribeirinha; Palestra sobre os Moinhos e animação musical: Bombos de Vila Velha de 

Ródão, “Os Grifos”, Grupo Musical Remix, Fado Branco, Banda Som Jovem, Grupo de Cantares e 

Adufes da Póvoa e Rui Alves e 7.ª Arte.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO TRÊS DE 2020 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de 

Rio de Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de 

trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto único: Aprovação do Código de Conduta da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Executivo após elaborar e verificar cuidadosamente o documento mencionado, votou 

favoravelmente por unanimidade a sua aprovação. O documento é o seguinte: 

 

Código de Conduta da União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde 

 

“A Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, aprovou o regime do exercício de funções por titulares de cargos 

políticos e altos cargos públicos. Nos termos do estabelecido no seu artigo 19.º, as entidades 

públicas abrangidas pelo diploma devem aprovar códigos de conduta a publicar no Diário da 

República e nos respetivos sítios na internet, para desenvolvimento, entre outras, das matérias 

relativas a ofertas institucionais e hospitalidade. 

Com o presente Código de Conduta pretende-se assegurar a criação de um instrumento de 

autorregulação e de compromisso de orientação, estabelecendo-se os princípios e critérios 

orientadores que nesta matéria devem presidir ao exercício de funções públicas. 

O Presente Código de Conduta foi aprovado por deliberação da União de Freguesias de Póvoa de 

Rio de Moinhos e Caféde, tomada em reunião de 26 de fevereiro de 2020. 

Artigo 1.º 

Lei habilitante 

O presente Código de Conduta foi elaborado ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição 

da República Portuguesa, na alínea h) do n.º 1 do artigo 16.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro e na alínea c) do n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho. 

Artigo 2.º 

Objeto 

O presente Código de Conduta estabelece um conjunto de princípios e normas de autorregulação e 

de orientação, que devem ser observados pelos que exercem funções na União de Freguesias de 

Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde no seu relacionamento com terceiros. 

Artigo 3.º 

Âmbito 

1. O Código de Conduta aplica-se ao presidente e aos demais vogais da União de Freguesias. 
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2. O Código de Conduta aplica-se ainda, nos termos nele referidos, aos sujeitos mencionados 

no artigo 12.º. 

3. O presente Código de Conduta não prejudica a aplicação de outras disposições legais ou 

regulamentares ou de normas específicas que lhes sejam dirigidas. 

Artigo 4.º 

Princípios 

1. No exercício das suas funções, os eleitos locais observam os seguintes princípios gerais de 

conduta: 

a) Prossecução do interesse público e boa administração; 

b) Transparência; 

c) Imparcialidade; 

d) Probidade; 

e) Integridade e honestidade; 

f) Urbanidade; 

g) Respeito interinstitucional; 

h) Garantia de confidencialidade quanto aos assuntos reservados dos quais tomem 

conhecimento no exercício das suas funções. 

2. Os eleitos locais agem e decidem exclusivamente em função da defesa do interesse público, 

não podendo usufruir de quaisquer vantagens financeiras ou patrimoniais, diretas ou 

indiretas, para si ou para terceiros, ou de qualquer outra gratificação indevida em virtude 

do cargo que ocupem. 

Artigo 5.º 

Deveres 

No exercício das suas funções, os eleitos locais devem: 

a) Abster-se de qualquer ação ou omissão, exercida diretamente ou através de interposta 

pessoa, que possa objetivamente ser interpretada como visando beneficiar indevidamente 

uma terceira pessoa, singular ou coletiva; 

b) Rejeitar ofertas ou qualquer uma das vantagens identificadas nos artigos 6.º e 8.º, como 

contrapartida do exercício de uma ação, omissão, voto ou gozo de influência sobre a 

tomada de qualquer decisão pública; 

c) Abster-se de usar ou de permitir que terceiros utilizem, fora de parâmetros de razoabilidade 

e de adequação social, bens ou recursos públicos que lhe sejam exclusivamente 

disponibilizados para o exercício das suas funções. 

Artigo 6.º 

Ofertas 

1. Os eleitos locais abstêm-se de aceitar a oferta, a qualquer título, de pessoas singulares 

ou coletivas privadas, nacionais ou estrangeiras, e de pessoas coletivas públicas 
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estrangeiras, de bens materiais ou de serviços que possam condicionar a imparcialidade e a 

integridade do exercício das suas funções. 

2. Entende-se que exista um condicionamento da imparcialidade e da integridade do 

exercício de funções quando haja aceitação de bens de valor estimado igual ou superior a 

150€. 

3. O valor das ofertas é contabilizado no cômputo de todas as ofertas de uma mesma 

pessoa, singular ou coletiva, no decurso de um ano civil. 

4. Todas as ofertas abrangidas pelo n.º 2 que constituam ou possam ser interpretadas, pela 

sua recusa, como uma quebra de respeito interinstitucional, devem ser aceites em nome da 

Freguesia, sem prejuízo do dever de apresentação e registo previsto no artigo 7.º. 

Artigo 7.º 

Registo e destino de ofertas 

1. As ofertas de bens materiais ou de serviços de valor estimado superior a 150€, recebidas 

no âmbito do exercício de cargo ou função, devem ser entregues aos serviços 

administrativos, no prazo máximo de 15 dias úteis, ou logo que se mostre possível tal 

entrega, para efeitos de registo das ofertas e apreciação do seu destino final. 

2. Quando sejam recebidas de uma mesma entidade, no decurso do mesmo ano, várias 

ofertas de bens materiais que perfaçam o valor estimado referido no número anterior, deve 

tal facto ser comunicado aos serviços administrativos para efeitos de registo das ofertas, 

devendo todas as ofertas que forem recebidas, após perfazer aquele valor, ser entregues 

aos serviços administrativo, no prazo fixado no número anterior. 

3. Para apreciação do destino final das ofertas que nos termos do presente artigo devam 

ser entregues e registadas, é criada uma Comissão constituída por três membros, 

designados para o efeito pelo Presidente da União de Freguesias, que determina se as 

ofertas, em função do seu valor de uso, da sua natureza perecível ou meramente simbólica 

podem ser devolvidas ao titular do cargo ou função ou, pela sua relevância, devem ter um 

dos destinos previstos no número seguinte. 

4. As ofertas que não podem ser devolvidas ao titular do cargo ou função devem ser 

preferencialmente remetidas: 

a) Ao serviço competente para inventariação, caso o seu significado patrimonial, 

cultural ou para a história o justifique; 

b) A outra entidade pública ou a instituições que prossigam fins não lucrativos de 

carácter social, educativo e cultural, nos demais casos. 

5. As ofertas dirigidas à União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde são 

sempre registadas e entregues aos serviços administrativos, nos termos do n.º 2 do 

presente artigo, independentemente do seu valor e do destino final que lhes for atribuído 

pela Comissão constituída para o efeito. 

6. Compete aos serviços administrativos da Freguesia assegurar um registo de acesso 

público das ofertas nos termos do presente artigo. 

Artigo 8.º 

Convites ou benefícios similares 
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1. Os eleitos locais abstêm-se de aceitar convites de pessoas singulares e coletivas privadas, 

nacionais ou estrangeiras, e de pessoas coletivas públicas estrangeiras, para assistência a 

eventos sociais, institucionais, desportivos ou culturais de acesso oneroso ou com custos de 

deslocação ou estadia associados, ou outros benefícios similares, que possam condicionar a 

imparcialidade e a integridade do exercício das suas funções. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se que existe condicionamento da 

imparcialidade e da integridade do exercício das funções quando haja aceitação de convites 

ou outros benefícios similares com valor estimado superior a 150€. 

3. Apenas podem ser aceites convites até ao valor máximo, estimado, de 150€, nos termos 

dos números anteriores, desde que: 

a) Sejam compatíveis com a natureza institucional ou com a relevância de representação 

própria do cargo; ou 

b) Configurem uma conduta socialmente adequada e conforme aos usos e costumes. 

4. Excetuam-se do disposto nos números anteriores convites para eventos oficiais ou de 

entidades públicas nacionais ou estrangeiras, em representação da Freguesia. 

Artigo 9.º 

Conflitos de Interesses 

Considera-se que existe conflito de interesses quando os eleitos locais se encontrem numa situação 

em virtude da qual se possa, com razoabilidade, duvidar seriamente da imparcialidade da sua 

conduta, ou decisão, nos termos dos artigos 69.º e 73.º do Código do Procedimento Administrativo. 

Artigo 10.º 

Suprimento de conflitos de interesses 

Os eleitos locais que se encontrem perante um conflito de interesses, atual ou potencial, deve 

tomar imediatamente as medidas necessárias para evitar, sanar ou fazer cessar o conflito em 

causa, em conformidade com as disposições da lei. 

Artigo 11.º 

Registo de Interesses 

1. O registo de interesses compreende todas as atividades suscetíveis de gerarem 

incompatibilidades ou impedimentos e, bem assim, quaisquer atos que possam 

proporcionar proveitos financeiros ou conflitos de interesses. 

2. A União de Freguesias assegura a publicidade dos elementos relativos ao registo de 

interesses, nos termos do n.º 3 do artigo 15.º e do artigo 17.º da Lei n.º 52/2019, de 31 de 

julho. 

3. O registo de interesses é acessível através da internet e dele deve constar: 

a) Os elementos objeto de publicidade e constantes da declaração única entregue junto da 

entidade responsável pela análise e fiscalização das declarações apresentadas pelos 

titulares dos órgãos e dirigentes dos seus serviços vinculados a essa obrigação; 
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b) Declaração de atividades suscetíveis de gerarem incompatibilidades ou impedimentos e 

quaisquer atos que possam proporcionar proveitos financeiros ou conflitos de interesses 

dos titulares dos órgãos da Freguesia. 

Artigo 12.º 

Extensão de regime 

O presente Código de Conduta aplica-se ainda, com as necessárias adaptações, aos membros dos 

gabinetes de apoio, aos titulares de cargos dirigentes e aos trabalhadores da União de Freguesias 

de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde. 

Artigo 13.º 

Publicidade 

O presente Código de Conduta é publicado no Diário da República e no sítio da internet da União 

de Freguesias. 

Artigo 14.º 

Entrada em vigor 

O presente Código de Conduta entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário da 

República.” 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO QUATRO DE 2020 

Aos catorze dias do mês de março de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos: ------ 

Ponto único: Plano de Contingência – COVID-19.------------------------------------------------------------------ 

O Executivo reuniu para deliberar sobre as medidas imediatas a adotar tendo em conta as 

medidas emanadas pela Direção Geral de Saúde e pelo Governo. Assim estabeleceu-se um Plano 

de Contingência que consiste na aplicação das seguintes medidas: o atendimento presencial na 

União de Freguesias será encerrado, sendo substituído pelos contactos telefónicos e endereços 

eletrónicos atendidos pela Administrativa e pelo Executivo da União de Freguesias; Foi 

disponibilizado um serviço de ajuda para aquisição de compras e medicação, através da União de 

Freguesias; a abertura do Posto CTT será feito apenas nas quartas-feiras, entre as 14h e as 16h; 

encerramento de todos os equipamentos ou instalações públicas (Salas de formação da União de 

Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde, Salão e Pavilhão Multiusos da União de 

Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde, Casa da Cultura de Póvoa de Rio de Moinhos, 

Parques Infantis do Largo da Devesa, do Loteamento do Chão do Outeiro e da Urbanização da 

Vinha, incluindo equipamentos de fitness, ringue do Largo da Devesa, sanitários públicos e 

bebedouros públicos). O Executivo aprovou ainda a publicação futura de todas as informações 

pertinentes relacionados com o COVID-19.-------------------------------------------------------------------------- 

Mais se anexa a esta ata uma informação que foi redigida e publicada no Facebook da União de 

Freguesias e foi afixada em diversos locais das nossas freguesias.--------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO CINCO DE 2020 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de 

Rio de Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de 

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto único: Novas medidas para o Plano de Contingência – COVID-19.------------------------------------ 

No que se refere ao ponto único, o executivo decidiu dar cumprimento às ordens emanadas pelo 

delegado de saúde do concelho de Castelo Branco, que indicam a obrigatoriedade de quarentena 

a todos os cidadão que se desloquem de outro concelho para o nosso. Assim, os membros do 

executivo visitaram algumas pessoas identificadas que cumpriam os requisitos mencionados, 

sensibilizando os mesmos para a necessidade de cumprirem as regras de isolamento durante o 

período estabelecido.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O executivo decidiu também apoiar os estudantes das duas aldeias no serviço de impressão 

gratuita dos trabalhos escolares, por forma a auxiliar nas tarefas do estudo em casa. O executivo, 

preocupado com os habitantes sem retaguarda familiar, identificou os moradores mais idosos com 

necessidade de acompanhamento no que se refere às compras de bens alimentares, e/ou de 

medicamentos. Assim, deslocou-se a casa dos mesmos para oferecer esta ajuda, bem como deixar 

o contacto telefónico para evitar que estes saiam de casa. ----------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO SEIS DE 2020 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e vinte, pelas dez horas e trinta minutos reuniram em 

sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde, os 

elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------- 

Ponto um: Aprovação do “Contrato Interadministrativo de delegação de competências da Câmara 

Municipal de Castelo Branco na União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde para 

assegurar os transportes escolares, a componente de apoio à família e o fornecimento de 

refeições às crianças do pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo no âmbito da educação do pré-

escolar”;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Aprovação do “Contrato Interadministrativo de colaboração entre a Câmara Municipal 

de Castelo Branco e a União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde, para apoio à 

Prevenção da Propagação do COVID – 19”.-------------------------------------------------------------------------- 

 

No que se refere ao ponto um da ordem de trabalhos o Executivo aprovou por unanimidade a 

celebração do” Contrato Interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal 

de Castelo Branco na União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde para assegurar os 

transportes escolares, a componente de apoio à família e o fornecimento de refeições às crianças 

do pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo no âmbito da educação do pré-escolar”. Este acordo 

permitirá o recebimento de €7 086,74 (sete mil, oitenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos) 

referentes a refeições. Estes valores dizem respeito ao segundo e terceiro períodos do ano letivo 

de 2019/2020 e ao primeiro período do ano letivo de 2020/2021. A União de Freguesias aprovou 

ainda submeter este assunto à apreciação e votação pela Assembleia da União de Freguesias.------- 

No que se refere ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o executivo aprovou por unanimidade 

a celebração do “Contrato Interadministrativo de colaboração entre a Câmara Municipal de 

Castelo Branco e a União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde, para apoio à 

Prevenção da Propagação do COVID – 19”. Este contrato prevê o recebimento de um montante de 

€ 10 000,00 (dez mil euros), que tem como objetivo dar apoio à prevenção da propagação do 

COVID-19.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à autorização da Assembleia da União de Freguesias, sob proposta da União de 

Freguesias, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, atendendo ao disposto no n.º 1 do art.º 3º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março na sua 

atual redação, é permitido que as reuniões ordinárias dos órgãos deliberativos e executivos das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais previstas para os meses de abril e maio podem 

realizar-se até 30 de junho de 2020.----------------------------------------------------------------------------------- 

Atendendo à situação excecional da Pandemia COVID-19, à oportunidade e à urgência imperiosa 

na disponibilização deste apoio, as minutas dos contratos Interadministrativos são aprovadas pelo 

órgão executivo da União de Freguesias e serão posteriormente ratificadas pela Assembleia da 

União de Freguesias, nos termos do disposto nos n.ºs 3 e 5 do art.º 164º do Código do 

Procedimento Administrativo, para cumprimento do disposto na alínea g) do n.º 1 do art.º 9º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.---------------------------------------------------------------------- 
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Mais deliberou, solicitar ao Município, excecionalmente, a aceitação e a transferência imediata 

das verbas a que se referem os documentos, apenas com a deliberação da União de Freguesias, 

comprometendo-se a enviar a ratificação da Assembleia da União de Freguesias assim que esta 

tiver lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO SETE DE 2020 

Aos catorze dias do mês de abril de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e trinta minutos reuniram 

em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e 

Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------- 

Ponto um: Aquisição de máscaras de proteção facial e gel desinfetante para distribuição pela 

população;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Aquisição de toldos para proteção das portas dos edifícios sede da União de 

Freguesias em Póvoa de Rio de Moinhos e em Caféde;----------------------------------------------------------- 

Ponto três: Aquisição de acrílicos de proteção para atendimento ao público, para colocar nos 

balcões de atendimento da União de Freguesias;------------------------------------------------------------------ 

Ponto quatro: Obras de melhoramento no pavilhão multiusos de Caféde.---------------------------------- 

 

No que se refere ao ponto um da ordem de trabalhos, o executivo decidiu efetuar a compra de 

máscaras de proteção facial e gel desinfetante para as mãos, como instrumentos de auxílio à 

proteção contra o Covid-19. Ficou decidido por unanimidade encontrar-se o melhor orçamento 

para efetuar estas aquisições. O executivo entende que estas compras se revelam como uma 

prioridade, vai por isso agilizar a compra com brevidade, a fim de entregar o supracitado à 

população, o quanto antes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao ponto dois, o executivo considerou necessário a aquisição de dois toldos de porta 

para os edifícios da junta de freguesia de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde, de forma a proteger 

a entrada dos fregueses nos edifícios e a sinalizar a porta de serviço de cada qual. Ficou decidido 

por unanimidade encontrar o orçamento mais favorável e proceder-se à sua execução.---------------- 

Quanto ao ponto três, o executivo decidiu por unanimidade adquirir acrílicos de proteção de 

atendimento ao público, para colocar nos balcões de atendimento da União de Freguesias, de 

modo a proteger quem se encontra no atendimento. ------------------------------------------------------------ 

Por fim, no ponto quatro, o executivo decidiu, por unanimidade, solicitar orçamentos para 

proceder a duas obras no pavilhão multiusos de Caféde, de modo a dotar este edifício de 

melhores condições, para receber eventos e satisfazer as necessidades da população. Em primeiro 

lugar o executivo decidiu solicitar orçamento para a construção de um pequeno armazém nas 

traseiras do pavilhão, que servirá para armazenar todo o material utilizado nas festas da aldeia. No 

segundo orçamento, o executivo pretende realizar a construção de uma cozinha dentro do próprio 

pavilhão, de modo a proporcionar outras condições para a realização de eventos futuros. ------------ 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 
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Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO OITO DE 2020 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e trinta minutos reuniram 

em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e 

Caféde, os elementos da União de Freguesias com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------- 

Ponto um: Medidas a adotar no pós Estado de Emergência;---------------------------------------------------- 

Ponto dois: Contratação de funcionário para substituição temporária de administrativa.-------------- 

 

No que se refere ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, o executivo decidiu, por unanimidade, 

voltar a abrir o atendimento semanal diurno e o horário do expediente do executivo.------------------ 

No que se refere ao ponto dois, o executivo decidiu contratar um administrativo para garantir a 

substituição da funcionária administrativa, que por se encontrar em gestação (gravidez de risco), 

poderá a qualquer momento deixar de poder realizar as suas funções. O executivo, por 

unanimidade concorda ser necessário assegurar o mais rapidamente possível a substituição, de 

modo a que a funcionária atual possa transmitir os conhecimentos necessários inerentes ao bom 

desempenho desta função. Ficou igualmente decidido que este será um contrato a termo certo, 

com término no final da licença de maternidade da atual funcionária da União de Freguesias e terá 

um período experimental de quinze dias, de forma a avaliar os conhecimentos do candidato(a).---- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO NOVE DE 2020 

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos: ------ 

Ponto um: Aprovação de semana de férias ATL para as crianças da aldeia;--------------------------------- 

Ponto dois: Aprovação de colaboração com a Extensão de Saúde de Póvoa de Rio de Moinhos e a 

União de Freguesias;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três: Aprovação de abertura de inquérito a um funcionário da União de Freguesias da Póvoa 

de Rio de Moinhos e Caféde.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que se refere ao ponto um da ordem de trabalhos, a Associação Amato Lusitano sugeriu uma 

parceria com a União de Freguesias para a realização de uma semana de ocupação de tempos 

livres, entre os dias 10 e 14 de agosto, para as crianças da Póvoa de Rio de Moinhos e de Caféde. 

Estas atividades destinam-se às crianças das duas aldeias, sendo as atividades dinamizadas nas 

duas localidades, nos seguintes locais: Centro de Convívio de Caféde; Sala do 1º andar da sede da 

União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos, Casa da Cultura, Moinho da Ribeirinha e Largo 

da Devesa. Todas as atividades serão dinamizadas pelas animadoras da Associação Amato Lusitano 

e serão gratuitas para todas as crianças. O Executivo decidiu desde logo, por unanimidade, apoiar 

esta parceria com o fornecimento das refeições para os participantes e dinamizadores.---------------- 

Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o executivo decidiu, por unanimidade, tomar a 

iniciativa de falar com médico responsável pela Extensão de Saúde de Póvoa de Rio de Moinhos 

após diversas queixas dos moradores da freguesia de Caféde, que reclamam da falta de 

atendimento para as consultas e receitas médicas. Para resolver este problema, o executivo 

decidiu colocar ao dispor a administrativa da União de Freguesias que durante as tardes de 

segunda-feira, fará o atendimento na sede da União de Freguesias em Caféde, onde receberá 

pedidos de consulta e pedidos de medicamentos, que serão entregues ao médico na Extensão de 

Saúde de Póvoa de Rio de Moinhos. Nas quintas-feiras, a funcionária, ou o Executivo fará a 

respetiva entrega das receitas ou outros documentos solicitados.-------------------------------------------- 

No que se refere ao ponto três da ordem de trabalhos, o executivo decidiu por unanimidade, 

proceder à abertura de inquérito ao trabalhador da União de Freguesias da Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, Aurélio Mendes Pires dos Santos, em virtude de no dia vinte e nove de maio de 

dois mil e vinte, pelas catorze horas e durante o seu horário de trabalho, este ter ingerido uma 

bebida alcoólica, na companhia de um amigo. A União de Freguesias da Póvoa de Rio de Moinhos 

e Caféde, no uso do poder disciplinar de que é titular, lavrou nota da ocorrência naquela mesma 

data. Para a abertura de inquérito prévio(instrução), para averiguação de todas as circunstâncias 

de modo, tempo e lugar, bem como de apurar eventual culpa, decidiu-se nomear como instrutor o 

Sr. Dr. Luís Pires, advogado com cédula profissional 54552C, tendo entregue com a indicada nota, 

cópia do contrato de trabalho celebrado.---------------------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 
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Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DEZ DE 2020 

Aos dezassete dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos: ------ 

Ponto único: Aprovação da conta de Gerência relativa ao ano de dois mil e dezanove.----------------- 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, o executivo procedeu à 

apreciação da conta de Gerência relativa ao ano de dois mil e dezanove, no qual as receitas 

juntamente com o resultado da Gerência anterior da Execução Orçamental, atingiram a quantia de 

102.014,77 € (cento e dois mil duzentos e quatorze euros e setenta e sete cêntimos). O saldo para 

a gerência para o ano de 2020 é de 3.190,64 € (três mil cento e noventa euros e sessenta e quatro 

cêntimos). A conta de Gerência relativa ao ano de dois mil e dezanove foi colocada à votação, 

tendo sido aprovada por unanimidade pelo executivo. A conta de Gerência será posta à apreciação 

e consequente votação na próxima Assembleia da União de Freguesia.------------------------------------ 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO ONZE DE 2020 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

Ponto único: Aprovação da assinatura do “Contrato Interadministrativo entre a Câmara Municipal 

de Castelo Branco e a União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde: Projeto para 

requalificação do recinto de festas da Póvoa de Rio de Moinhos (junto ao polidesportivo) e 

reabilitação do salão de festas”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, o executivo decidiu aprovar 

por unanimidade a assinatura do “Contrato Interadministrativo entre a Câmara Municipal de 

Castelo Branco e a União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde: Projeto para 

requalificação do recinto de festas da Póvoa de Rio de Moinhos (junto ao polidesportivo) e 

reabilitação do salão de festas”, por considerar ser necessário um projeto que faça um estudo que 

vise a melhor solução para os vários espaços envolvidos.-------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DOZE DE 2020 

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte, pelas dezoito horas reuniram em sessão 

extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde, os 

elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------ 

 

Ponto um: Contratação de uma empresa para limpeza dos caminhos rurais;------------------------------- 

Ponto dois: Preparação do festival dos moinhos – edição online;---------------------------------------------- 

Ponto três: Decisão de convidar um gabinete de arquitetura para a execução de um projeto para a 

zona envolvente ao ringue de futebol e dos jardins da Devesa.------------------------------------------------ 

 

No que respeita ao ponto um, o executivo aprovou por unanimidade a contratação de uma 

empresa para proceder à limpeza dos caminhos rurais, de forma a executar este trabalho de forma 

mais célere e com equipamentos apropriados. Neste sentido, o executivo vai solicitar diversos 

orçamentos, para poder aferir a melhor contratação e iniciar os trabalhos.-------------------------------- 

Quanto ao ponto dois, o executivo decidiu por unanimidade preparar o evento do Festival dos 

Moinhos online, pois o mesmo não poderá decorrer de forma habitual, devido à pandemia do 

Covid 19. Assim ficou decidido dar visibilidade ao evento com a dinamização de atividades que 

serão publicadas na página de Facebook do Festival dos Moinhos, gerida pela União de Freguesias 

e na página do CB Acontece do município de Castelo Branco. Estas estarão disponíveis no dia 11 

de julho de 2020, a saber: mensagem em vídeo do presidente da União de Freguesias; atuação 

musical do Grupo de Adufes e Cantares de Póvoa de Rio de Moinhos, que será gravada na Ermida 

de Nossa Senhora  da Encarnação; demonstração da arte de amassar o pão, deitar o forno a arder 

e apresentar um pão caseiro. O executivo decidiu convidar a nossa conterrânea Margarida Freire 

Gil a apresentar esta demonstração no forno do Moinho da Ribeirinha. O executivo decidiu 

também voltar a divulgar o documentário realizado no I Festival dos Moinhos, em 2018: 

“Conhecer a tradição, viajar pela levada, viver o moinho”.------------------------------------------------------ 

No que se refere ao ponto três, o executivo decidiu por unanimidade convidar um gabinete de 

arquitetura para a execução de um projeto de requalificação da zona envolvente ao ringue de 

futebol e dos jardins da Devesa, a saber: MB-Arquitetos. O executivo optou por este gabinete por 

ser um gabinete local e que já deu provas do seu profissionalismo através de trabalhos conhecidos 

pelos membros do executivo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 



Página 88 de 120 
 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO TREZE DE 2020 

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

Ponto único: Reedição da monografia da Póvoa de Rio de Moinhos------------------------------------------ 

No que se refere ao ponto único, era intenção deste executivo levar a cabo uma reedição da 

monografia da Póvoa de Rio de Moinhos. O executivo já promoveu conversas com a Dra. 

Margarida Duque Vieira e com o Dr. Manuel José, respetivamente irmã e marido da falecida Dra. 

Benedicta Duque Vieira (coordenadora da primeira edição) e também com o Senhor Vítor 

Carvalho, colaborador na primeira edição. Numa destas conversas, o Senhor Vítor Carvalho 

informou que ao longo do tempo, foi fazendo a revisão dos textos. Estes fizeram sentir a  vontade 

que assistia a Dra. Benedicta em se realizar uma revisão e reedição desta obra. Para concretizar 

este trabalho o executivo em consonância com os elementos supracitados decidiu proceder da 

seguinte forma:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Consultar todos os autores e solicitar correções, ou alterações aos seus textos;----------------- 

• A revisão geral de todos os textos, legendas e fotografias ficarão a cargo do Dr. Manuel 

José e do Senhor Vítor Carvalho;------------------------------------------------------------------------------ 

• Inclusão de novos textos na monografia (“Introdução, biografia e homenagem à Dra. 

Benedicta Duque Vieira”, “Manuel Calção – Entre o namoro e o casamento” e “Alfredo 

Martinho- biografia”;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Decisão do números de exemplares da 2ª Edição (300 a 350 exemplares);------------------------ 

• Decisão de articular o trabalho com a RVJ Editores, que trabalhará com o executivo e os 

elementos referidos anteriormente;------------------------------------------------------------------------- 

• O executivo vai propor à Câmara Municipal o apoio financeiro para a impressão desta nova 

edição.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 
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Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO QUATORZE DE 2020 

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

Ponto único: Aprovação de colaboração com a farmácia Grave de Castelo Branco.---------------------- 

No que respeita ao ponto em apreço, o executivo aprovou por unanimidade a sugestão da 

farmácia Grave que pretende fazer um rastreio à população. Neste rastreio será feita a medição 

da tensão arterial e glicémia e decorrerá no dia dezoito de agosto na freguesia da Póvoa de Rio de 

Moinhos e no dia vinte e cinco de agosto na freguesia de Caféde. A União de freguesias irá ceder 

as instalações e fará a divulgação do rastreio pelos meios mais expeditos.---------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO QUINZE DE 2020 

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

Ponto um: Aprovação de aquisição de gerador a gasolina;------------------------------------------------------ 

Ponto dois: Aprovação de solicitação técnica sobre a retificação dos números de polícia na União 

de Freguesias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que respeita ao ponto um, o executivo aprovou, por unanimidade, a compra de um gerador a 

gasolina uma vez que o atual tem uma potência baixa e desajustada para o aparelho de soldar e 

para a máquina de lavar de alta pressão. Visto isto, o secretário ficou responsável por averiguar os 

preços de um gerador com uma potência adequada para as máquinas supracitadas. ------------------- 

No que se refere ao ponto dois, o executivo refletiu e discutiu sobre a questão em apresentada. 

Desde há alguns anos a esta parte os moradores de determinadas ruas e bairros têm apresentado 

algumas preocupações relativas aos números de polícia das suas moradias. Alguns moradores não 

possuem o referido número. Dada esta situação, o executivo tem já uma solução pensada, no 

entanto para que esta se torne definitiva, decidiu, por unanimidade, solicitar a ajuda técnica do 

gabinete de topografia da Câmara Municipal de Castelo Branco. Assim, a solução que será 

apresentada terá incidência sobre as seguintes ruas: em Póvoa de Rio de Moinhos, a Rua do 

Outeiro, a Rua de S. Lourenço, a Estrada da Barragem de Santa Águeda; em Caféde, a Estrada 

Municipal 551 e a Rua Infante D. Henrique. Este assunto será apresentado na próxima Assembleia 

da União de Freguesias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DEZASSEIS DE 2020 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de 

Rio de Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de 

trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um: Júri do procedimento: “Conservação e requalificação do Edifício e Salão da União de 

Freguesias”;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto dois: Feira anual de outubro.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

No que se refere ao ponto um da ordem de trabalhos, o executivo decidiu, de comum acordo, 

nomear para júri para do procedimento supracitado os seguintes elementos: João Paulo Ramos 

Martinho – Presidente da União de Freguesias; Célia Freire da Cruz – Tesoureira da União de 

Freguesias e Brás Joaquim Batista Barata – Técnico Superior da Câmara Municipal de Castelo 

Branco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que respeita ao ponto dois da ordem de trabalhos, as Feiras e os Mercados continuam 
suspensos fruto da pandemia do Covid 19. Assim, o executivo decidiu por unanimidade suspender 
as atividades previstas para a dinamização desta feira, pois seria necessário definir um plano de 
contingência, delimitar uma área para controlo de entradas e saídas. Ainda que fossem tomadas 
estas medidas, o executivo considerou que a realização da feira anual poderia por em causa a 
saúde dos visitantes, bem como dos feirantes.---------------------------------------------------------------------  

 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 
que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 
 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DEZASSETE DE 2020 

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

 

Ponto único: Discussão e votação da 1ª Alteração Permutativa – Modificações ano 2020-------------- 

 

No que se refere ao ponto um da ordem de trabalhos, o executivo deliberou por unanimidade 

proceder e aprovar a 1ª Alteração Permutativa, para o presente ano. Tendo verificado que 

algumas rubricas careciam de verbas foi necessário efetuar inscrições/reforços em algumas 

rubricas, e por conseguinte diminuições/anulações noutras rubricas, no valor global de 1350,00 € 

(mil trezentos e cinquenta euros), conforme mapa em anexo.------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DEZOITO DE 2020 

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

Ponto único: Discussão e votação da 2ª Alteração Permutativa – Modificações ano 2020-------------- 

No que se refere ao ponto um da ordem de trabalhos, o executivo deliberou por unanimidade 

proceder e aprovar a 2ª Alteração Permutativa, para o presente ano. Tendo verificado que 

algumas rubricas careciam de verbas foi necessário efetuar inscrições/ reforços em algumas ditas 

rubricas, e por conseguinte diminuições/anulações noutras, no valor global de 1000,00 € (mil 

euros), conforme mapa em anexo.------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DEZANOVE DE 2020 

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 
reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 
Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 
 
Ponto único: Discussão e votação da 3ª Alteração Permutativa – Modificações ano 2020-------------- 
 
No que se refere ao ponto único da ordem de trabalhos, o executivo deliberou por unanimidade 
proceder e aprovar a 3ª Alteração Permutativa, para o presente ano. Tendo verificado que 
algumas rubricas careciam de verbas foi necessário efetuar inscrições/ reforços em algumas, e por 
conseguinte diminuições/anulações noutras, no valor global de 1 500,00 € (mil e quinhentos 
euros), conforme mapa em anexo.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 
que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 
 
 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 

 

 



Página 97 de 120 
 

ATA NÚMERO VINTE DE 2020 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 
 

Ponto um: Discussão e votação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças para o ano de 

2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Aquisição de prendas de Natal para as crianças das freguesias e dinamização de uma 

atividade de Natal----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Para efeitos de preenchimento do ponto um da ordem de trabalhos, depois de lidos e discutidos 

os documentos supracitados, foi decidido por este executivo retirar a taxa para a Emissão de 

Autorização de Queima, no valor de 1,00 € (um euro) ,visto a mesma nunca ter sido aplicada, em 

virtude da falta de meios informáticos da maioria das pessoas que a solicitavam. As restantes taxas 

e licenças mantiveram-se sem qualquer alteração. Esta decisão foi aprovada por unanimidade pelo 

executivo que levará este à apreciação da Assembleia da União de Freguesias e consequente 

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

No que se refere ao ponto dois, o executivo decidiu por unanimidade, adquirir brinquedos para as 

crianças das freguesias, em idade escolar (pré-escolar e primeiro ciclo). Após uma pesquisa, optou-

se pela aquisição de brinquedos tradicionais de madeira (soprador e pião tradicional), que serão 

entregues no último dia de aulas do 1º período, nas escolas da freguesia. Para as crianças que não 

frequentam os estabelecimentos de ensino da freguesia, o executivo decidiu informar pelos seus 

próprios meios, que os mesmos poderiam levantar a sua oferta na sede da União de Freguesias. 

Mais acordou que iria ser solicitada a colaboração das professoras do pré-escolar e do primeiro 

ciclo, no sentido de se realizar uma gravação de algumas atividades de Natal, que serão divulgadas 

na página da nossa União de Freguesias, para acalentar esta quadra Natalícia, numa altura 

especialmente difícil.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 
 

Presidente 
______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO VINTE E UM DE 2020 

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

 

Ponto um: Aprovação do Orçamento para o ano Financeiro de 2021;---------------------------------------- 

Ponto dois: Apreciação e votação da proposta de “Contrato Inter-administrativo. Juntas e Uniões 

de Freguesias. Celebração de Contratos Interadministrativos no âmbito dos Transportes Escolares, 

Refeições Escolares e Componente de Apoio à Família no Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três: Apreciação e votação da proposta de “Contrato Inter-administrativo. União de 

Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde. Requalificação do Ringue de Futebol, Zona 

Envolvente e Jardins.”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Para efeitos de preenchimento do ponto um da ordem de trabalhos, foi apresentado e discutido o 

Orçamento para o Ano Financeiro de 2021. O executivo aprovou por unanimidade este 

documento.  O Orçamento desta Freguesia, para vigorar no ano de 2021, importa, quer na receita, 

quer na despesa, em 160 834,98 € (cento e sessenta mil oitocentos e trinta e quatro euros e 

noventa e oito cêntimos). O presente Orçamento é um exercício de previsão, das RECEITAS e 

DESPESAS a incorrer em 2021, podendo por isso este exercício não ser exato. O mesmo foi 

realizado com base no histórico de execução orçamental do ano em curso de 2020. Este 

Orçamento foi realizado com base no pressuposto de que as principais fontes de financiamento da 

União de Freguesias se irão manter praticamente inalteradas (Fundo de Financiamento das 

Freguesias e Câmara Municipal de Castelo Branco).--------------------------------------------------------------- 

Sendo um exercício de Previsão, o mesmo estará sujeito a pelo menos uma REVISÃO em junho de 

2021 e a pelo menos uma ou duas ALTERAÇÕES, previsivelmente em setembro de 2021 e/ou 

novembro de 2021, como é normal num exercício de execução orçamental dinâmico e flexível. O 

Orçamento de 2021, cumpre de forma integral as REGRAS BASE DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO, isto 

é: Receitas de Capital IGUAIS a Despesas de Capital, Receitas Correntes IGUAIS a Despesas 

Correntes e Total de Receitas IGUAIS a Total de Despesas.------------------------------------------------------ 

No que se refere ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Executivo aprovou por unanimidade a 

celebração do contrato Interadministrativo com a Câmara Municipal de Castelo Branco, relativo a 

refeições das crianças que frequentam o ensino nesta União de Freguesias. Este acordo permitirá 

o recebimento de 5.223,31 € (cinco mil duzentos e vinte e três euros e cinquenta e trinta e um 

cêntimos) referentes a refeições. Estes valores dizem respeito ao segundo e terceiro períodos do 

ano letivo de 2019/2020 e ao primeiro período do ano letivo de 2020/2021. O Executivo aprovou 

ainda submeter este assunto à apreciação e votação pela Assembleia da União de Freguesias.------- 

Em relação ao ponto três da ordem de trabalhos, o Executivo aprovou por unanimidade a 

celebração do contrato Interadministrativo com a Câmara Municipal de Castelo Branco, relativo ao 

“Contrato Inter-administrativo. União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde. 

Requalificação do Ringue de Futebol, Zona Envolvente e Jardins.”, no valor de 414.171,21 € 
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(quatrocentos e quatorze mil, cento e setenta e um euros e vinte e um cêntimos). Este contrato 

visa concretizar um projeto de melhoramento de toda a zona de lazer e desportiva no Largo da 

Devesa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO UM DE 2021 

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

 

Ponto único: Apreciar um pedido de cedência de um terreno, sito no cemitério Paroquial de Póvoa 

de Rio de Moinhos, efetuado por José Leonel Martins Marques.---------------------------------------------- 

 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, o Executivo aprovou por 

unanimidade conceder um terreno a favor do requerente José Leonel Martins Marques, um 

terreno medindo 2,30m x 1,50m (comprimento x largura), destinado a jazigo, no Cemitério 

Paroquial de Póvoa de Rio de Moinhos, no talhão destinado para o efeito, pelo valor de €2000,00 

(dois mil euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DOIS DE 2021 

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

 

Ponto um: Requalificação do Poço de Santa Águeda;------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Requalificação de ruínas de habitação sita no cruzamento da Rua do Vale com a Rua 

da Igreja.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

No que se refere ao ponto um da ordem de trabalhos, o executivo aprovou por unanimidade a 

requalificação do Poço de Santa Águeda, em Póvoa de Rio de Moinhos. Os trabalhos a desenvolver 

terão como objetivo embelezar a zona do poço com reboco e pintura das paredes e possivelmente 

a colocação de um painel de azulejos alusivos ao poço e a Santa Águeda, de modo a demonstrar as 

tradições relacionadas com aquele lugar. Numa lógica de continuidade, decidiu também este 

executivo requalificar as escadas que vêm da Rua do Picoto, em direção ao Poço de Santa Águeda, 

onde se farão melhoramentos ao nível do pavimento e pinturas.--------------------------------------------- 

Em relação ao ponto dois, e depois da Câmara Municipal de Castelo Branco a pedido do executivo 

da União de Freguesias ter adquirido as ruínas supracitadas, irá realizar-se um trabalho de 

alargamento da via naquele local para facilitar o trânsito, o que obrigará à recolocação de um 

poste de iluminação. Serão também feitos outros trabalhos; a recuperação das paredes, dos 

pavimentos e a colocação de bancos. É ainda intenção deste executivo solicitar o apoio da Câmara 

Municipal, para colocar neste lugar um mural.---------------------------------------------------------------------- 
 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO TRÊS DE 2021 

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e um, pelas dezanove horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 
 

Ponto único: Aprovação da revisão orçamental número um.--------------------------------------------------- 
 

No que se refere ao ponto em apreço é necessário proceder à inserção no orçamento do valor de 

414.171,21 € (quatrocentos e quatorze mil cento e setenta e um euros e vinte e um cêntimos) 

referente ao contrato Interadministrativo celebrado entre a Câmara Municipal de Castelo Branco e 

União de Freguesias, para a realização da empreitada referente ao polidesportivo e à zona 

envolvente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sendo o prazo da empreitada de dez meses, o executivo considerou a possibilidade da obra não se 

concluir no ano de dois mil e vinte e um, sendo assim, o valor de 414.171,21 € (quatrocentos e 

quatorze mil cento e setenta e um euros e vinte e um cêntimos) foi distribuído por dez meses (oito 

meses em dois mil e vinte e um e dois meses em dois mil e vinte e dois). Assim, na rúbrica de 

receita 10.05.01.01.02 foi colocado o valor de 331.336, 96 € (trezentos e trinta e um mil, trezentos 

e trinta e seis euros e noventa e seis cêntimos) em dois mil e vinte e um e de 82.834,24 € (oitenta 

e dois mil, oitocentos e trinta e quatro euros e vinte e quatro cêntimos) para dois mil e vinte e 

dois. Na rúbrica de despesa 07.01.04.13.02 foi colocado o valor de 331.336, 96 € (trezentos e 

trinta e um mil, trezentos e trinta e seis euros e noventa e seis cêntimos) em dois mil e vinte e um 

e de 82.834,24 € (oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro euros e vinte e quatro cêntimos) 

para dois mil e vinte e dois.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta decisão foi pensada e aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------- 
 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO QUATRO DE 2021 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 
reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 
Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 
 
Ponto um: Trasladação de ossadas;------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto dois: “O desejo de um menino com cancro”: - A maior carta do mundo.---------------------------- 
 
No que se refere ao ponto um da ordem de trabalhos, o executivo aprovou por unanimidade a 

solicitação endereçada em requerimento pelo habitante Joaquim Martins Barata, para trasladar as 

ossadas do seu pai, António Barata Sousa da sepultura número 247, talhão número 4, para a 

sepultura número 136, talhão número 2, no Cemitério Paroquial de Póvoa de Rio de Moinhos. Esta 

aprovação de trasladação visa libertar mais sepulturas no Cemitério.---------------------------------------- 

No que diz respeito ao ponto dois da ordem de trabalhos, aprovou por unanimidade dar 

seguimento a um pedido da Junta de Freguesia de Castelo Branco, no sentido de dar continuidade 

a uma cadeia de cartas “O desejo de um menino com cancro” – A maior carta do mundo. Assim o 

executivo decidiu replicar a referida carta dez vezes, conforme solicitado. As cartas serão enviadas 

às seguintes entidades: Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, Agrupamento de Escolas 

Gardunha e Xisto, Junta de Freguesias de Póvoa e Meadas, Agrupamento de Escolas Pêro da 

Covilhã, União das Freguesias de Idanha-a-Nova e Alcafozes, União de Freguesias de Proença-a-

Nova e Peral, Desportivo de Castelo Branco, EntreAjuda, Seminário de São José e União de 

Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo.------------------------------------------------------------------ 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO CINCO DE 2021 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos:------ 

 

Ponto único: Aquisição de Retroescavadora.------------------------------------------------------------------------ 

 

No que se refere ao ponto em apreço, o executivo teve conhecimento de uma máquina 

retroescavadora usada, pertença de empreiteiro local (Construções Francisco José Damião e 

Filhos, Lda.) que está para venda. Uma vez que o dumper (utilizado para a manutenção dos 

caminhos) já se encontra bastante degradado e não corresponde a todas necessidades dos 

trabalhos necessários na União de Freguesias, o executivo considerou pertinente a aquisição desta 

máquina, decidindo contactar o proprietário no sentido de avançar para a sua compra. Depois de 

uma negociação, ambas as partes acordaram o negócio pelo valor de 7500,00 € (sete mil e 

quinhentos euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta decisão foi aprovada por unanimidade pelo Executivo e será apresentada na próxima 

Assembleia de Freguesia para sua aprovação.----------------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO SEIS DE 2021 

Aos vinte e um dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de 

Rio de Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de 

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto único: Aprovação da conta de Gerência relativa ao ano de dois mil e vinte.----------------------- 

 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, o executivo procedeu à 

apreciação da conta de Gerência relativa ao ano de dois mil e vinte, no qual as receitas 

juntamente com o resultado da Gerência anterior da Execução Orçamental, atingiram a quantia de 

189 484,16 € (cento e oitenta e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro euros e dezasseis 

cêntimos). O saldo para a gerência para o ano de 2021 é de 21 182,46 € (vinte e um mil cento e 

oitenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos). A conta de Gerência relativa ao ano de dois mil e 

vinte foi colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade pelo executivo.  A conta de 

Gerência será posta à apreciação e consequente votação na próxima Assembleia da União de 

Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO SETE DE 2021 

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos: ------ 
 

Ponto um: Preparação da Apresentação da 2.ª Edição da monografia da Póvoa de Rio de Moinhos, 

Ontem e Hoje – História e Memória;----------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Aprovação de pedido informativo sobre custos inerentes à colocação de um serviço 

ATM;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três: Aprovação da revisão orçamental número dois.---------------------------------------------------- 
 

No que se refere ao ponto um da ordem de trabalhos, o executivo decidiu por unanimidade 

organizar o evento em epigrafe da seguinte forma: a apresentação da obra ficará a cargo do 

Doutor Joaquim Candeias da Silva, tomará o uso da palavra o Doutor Manuel José do Carmo (viúvo 

da mentora do projeto), o Presidente da União de Freguesias e o Presidente da Câmara Municipal, 

sendo estes os principais oradores do evento. A pedido de Margarida Duque Vieira, esta fará uma 

breve intervenção no decorrer da apresentação. Esta cerimónia terá lugar no dia 10 de junho do 

presente ano, no Largo da Praça, junto à Casa da Cultura de Póvoa de Rio de Moinhos, respeitando 

as normas de segurança impostas pela Direção Geral de Saúde. A sessão será encerrada com uma 

animação musical a cargo da fadista Ana Paula e do músico Custódio Castelo, na sala principal do 

1.º andar da Casa da Cultura, que será batizada nesse dia como sala Benedicta Duque Vieira. A 

organização deste evento tem como parceiro a Câmara Municipal de Castelo Branco, 

nomeadamente o senhor Vereador da Cultura, Doutor Carlos Semedo, que tem acompanhado o 

executivo na tomada de decisões relativamente a este evento. Ficou ainda decidido que o preço 

de venda no dia da apresentação será de 15,00 € (quinze euros), sendo que a mesma ficará 

disponível na Biblioteca Municipal de Castelo Branco pelo preço de 20,00 € (vinte euros).------------- 

Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o executivo decidiu por unanimidade 

solicitar informação sobre os custos da instalação e da manutenção de ATM (caixa multibanco) 

que se pretende colocar na Póvoa de Rio de Moinhos. Ficou decidido solicitar esta informação à 

Caixa Geral de Depósitos, por ser o banco com o qual a União de Freguesias trabalha.------------------ 

No que se refere ao ponto três da ordem de trabalhos, o executivo deliberou por unanimidade 

proceder e aprovar a alteração orçamental número 2 (dois), para o presente ano. Tendo verificado 

que algumas rúbricas careciam de verbas foi necessário efetuar inscrições/ reforços em algumas 

rúbricas, e por conseguintes diminuições/anulações noutras rúbricas, no valor global de 5150.00 € 

(cinco mil cento e cinquenta euros), conforme mapa em anexo.----------------------------------------------- 
 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 
 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 
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Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 108 de 120 
 

ATA NÚMERO OITO DE 2021 

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos: ------ 

 

Ponto um: Aprovação de aquisição de um computador de secretária para a sede da União de 

Freguesias na Póvoa de Rio de Moinhos;----------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Serviço ATM e serviço TPA;------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três: Criação do Albergue de S. Lourenço.------------------------------------------------------------------- 

 

No que se refere ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, o executivo decidiu por unanimidade 

adquirir um novo computador de secretária, uma vez que o equipamento usado diariamente pela 

administrativa está obsoleto, lento tendo o disco rígido bloqueado. O executivo decidiu solicitar 

um orçamento à empresa que habitualmente nos presta a assistência informática, para a 

aquisição apenas do CPU, pois o monitor, o teclado e o rato continuam funcionais.---------------------- 

Em relação ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o executivo recebeu e apreciou a 

informação sobre os custos da instalação e da manutenção de ATM (caixa multibanco) que se 

pretende colocar na Póvoa de Rio de Moinhos. Conforme anexo a esta ata, verificam-se que os 

custos são demasiado elevados e incomportáveis para a União de Freguesias.---------------------------- 

Foi sugerido ao executivo a colação de um TPA (Terminal de Pagamento Automático), que é um 

serviço que permite aos fregueses fazer pagamentos automáticos, terá um custo mensal para a 

União de Freguesias de 9,00 € (nove euros). O executivo decidiu aceitar esta sugestão e 

disponibilizar mais este serviço para a população.----------------------------------------------------------------- 

No que se refere ao ponto três, o executivo decidiu, por unanimidade, requalificar o desativado 

posto médico da freguesia de Póvoa de Rio de Moinhos e reconvertê-lo num Albergue para os 

peregrinos que percorrem os Caminhos de Santiago, ou outros que solicitem o alojamento. Este 

espaço irá sofrer apenas as alterações necessárias para que os hóspedes possam pernoitar, fazer 

uma refeição e fazer a sua higiene pessoal. Este albergue será batizado de Albergue São Lourenço, 

em honra ao padroeiro da aldeia de Póvoa de Rio de Moinhos.------------------------------------------------ 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes. ------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 
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Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO NOVE DE 2021 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de 

Rio de Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de 

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto único: Aprovação da revisão orçamental número dois.-------------------------------------------------- 
 

No que se refere ao ponto em apreço, referente à Segunda Alteração Modificativa do Orçamento 

do ano de 2021, refletindo a transferência do saldo de 20.952,49 € (vinte mil, novecentos e 

cinquenta e dois euros, quarenta e nove cêntimos) da execução orçamental do ano de 2020 para a 

receita orçamental do ano 2021. Esta verba reforçou as rúbricas “Viadutos, arruamentos e obras 

complementares”, “Viação rural” e “Outros”. A alteração modificativa foi colocada a votação, 

tendo sido aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 
 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DEZ DE 2021 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos: ------ 

 

Ponto único: Aprovação de minutas para Tribunal de Contas: Minuta Plano de Prevenção de 

Riscos de gestão; Minuta das Normas de Controlo Interno e Minuta de regulamento e inventário.-- 

 

No que se refere ao ponto em apreço, o Executivo redigiu as minutas supracitadas, cumprindo as 

instruções do Tribunal de Contas. Estas foram aprovadas por unanimidade, ficando em aberto a 

minuta: Minuta Plano de Prevenção de Riscos de gestão, pois entendeu este executivo auscultar a 

Assembleia da União de Freguesias em relação à longevidade de um possível empréstimo, bem 

como à percentagem do risco de gestão desse empréstimo.---------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO ONZE DE 2021 

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos: ------ 

 

Ponto único: Aprovação de Abertura de Concurso Público.----------------------------------------------------- 

 

A União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde, no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, conjugada 

com a alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho, deliberou por 

unanimidade abrir concurso público, ao abrigo do Capítulo II, do título III da Parte II do CCP - 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e 

respetivas alterações, para a empreitada de “Requalificação do Espaço do Ringue e Zona 

Envolvente – Póvoa de Rio de Moinhos”, pelo valor base de 390 000,00 € (trezentos e noventa mil 

euros) acrescido do IVA à taxa em vigor (6%), a qual consta no PPI e Orçamento da União de 

Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde, para o ano 2021 e seguintes, com a seguinte 

rubrica:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2021: rubrica 10.05.01.01.02  - Valor da dotação em orçamento: 331.336,96 € (trezentos e trinta e 

um mil e trezentos e trinta e seis euros e noventa e seis cêntimos);------------------------------------------ 

2022: rubrica 10.05.01.01.02  - Valor da dotação em orçamento: 82.834,24 € (oitenta e dois mil e 

oitocentos e trinta e quatro euros e vinte e quatro cêntimos);------------------------------------------------- 

Deliberou ainda nomear para júri do procedimento os senhores Aníbal Sanches da Natividade, 

Roberto António Reixa Nabais e Lúcio de Almeida Nunes como membros efetivos e Cristina Maria 

dos Santos Silva Ferreira Martins e Ana Sofia da Conceição Martinho, como membros suplentes.--- 

Foi autorizada a despesa, cujo valor base é de  390 000,00 € (trezentos e noventa mil euros), 

acrescido do IVA à taxa em vigor (6%).-------------------------------------------------------------------------------- 

Foram aprovadas as seguintes peças do procedimento: anúncio, programa do procedimento, 

caderno de encargos, projeto (mapa de medições, peças desenhadas, peças escritas, plano de 

Segurança e Saúde e Plano de Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição), bem como os 

respetivos anexos do programa de procedimentos.--------------------------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 
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 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DOZE DE 2021 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos: ------ 

 

Ponto único: Aprovação de concerto para o dia 22 de agosto na Póvoa de Rio de Moinhos------------ 

 

No cumprimento do ponto em apreço, o executivo decidiu apresentar um concerto à população, 

aproveitando o ciclo de concertos promovido pela Câmara Municipal, a saber Terras de Xisto, 

Terras de Granito. O concerto terá a presença do artista Rui Alves, que fará a sua atuação ao ar 

livre. No decorrer do evento a população poderá visitar as instalações renovadas do salão 

multiusos, bem como o Albergue de S. Lourenço que estará aberto para ser visitado.------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 

 Secretário  

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO TREZE DE 2021 

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas dezanove horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos: ------ 

 

Ponto único: Aprovação da revisão orçamental número três.-------------------------------------------------- 

 

No que respeita ao ponto em apreço, foi necessário efetuar-se esta revisão em virtude da 

aquisição de uma retroescavadora pela União de Freguesias. Para tal, criou-se uma rúbrica no 

orçamento (rúbrica 07.01.15.01 – maquinaria e equipamento) com reforço de  7500.00 € (sete mil 

e quinhentos euros) para o pagamento do equipamento em questão.--------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO QUATORZE DE 2021 

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos: ------ 

Ponto único: Aprovação de solicitação de cedência de alvará de uma sepultura para novo 

proprietário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

No que respeita ao ponto único, o executivo aprovou por unanimidade o pedido de cedência de 

alvará de uma sepultura pertença de Piedade dos Anjos Barata para Maria Duarte Barata de 

Carvalho Mendes. O executivo analisou a declaração escrita formulada por Piedade dos Anjos 

Barata, em que declara que é de sua vontade ceder a título definitivo a sepultura perpétua 

número 222 (duzentos e vinte e dois), talhão 4 (quatro) a Maria Duarte Barata de Carvalho 

Mendes. O executivo passou o alvará número 285 (duzentos e oitenta e cinco) registo número 2 

(dois) ano 2021 (dois mil e vinte e um), anexando a declaração escrita por Piedade dos Anjos 

Barata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO QUINZE DE 2021 

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de 

Rio de Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de 

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto único: Aprovação do relatório preliminar, da minuta do contrato e da adjudicação da 

empreitada: “REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DO RINGUE E ZONA ENVOLVENTE – PÓVOA DE RIO 

DE MOINHOS”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No que se refere ao ponto em apreço, foi presente o relatório final do Júri do Procedimento, 

datado de 06-09-2021, relativo à empreitada “REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DO RINGUE E ZONA 

ENVOLVENTE – PÓVOA DE RIO DE MOINHOS”, o qual se dá como transcrito.----------------------------- 

A União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde, deliberou, por unanimidade, aprovar 

as propostas constantes do relatório final, bem como, nos termos do n.º 1 do art.º 76º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, adjudicar a empreitada supramencionada, ao consórcio 

constituído pelas seguintes empresas: NORBERTO & DUARTE, LDA/ANDAICON - CONSTRUÇÕES, 

LDA., pelo valor de € 377.650,57, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, com o prazo de execução 

de 240 dias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, notificar todos os concorrentes desta decisão, bem como solicitar às empresas 

que constituem o consórcio adjudicatário, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 77º do 

referido Diploma Legal, a documentação de habilitação, incluindo o contrato de consórcio.----------- 

Quanto à caução, nos termos do ponto 8 do programa de procedimento, apenas será exigida uma 

caução de 10% no valor de cada um dos pagamentos a efetuar.----------------------------------------------- 

Deliberou ainda, aprovar a minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do art.º 98º do CCP e ainda, 

nos termos do n.º 1 do art.º 109º do Código dos Contratos Públicos, autorizar o Senhor 

Presidente, para outorgar o respetivo contrato, conforme art.º 104º do citado Diploma Legal, mas 

não antes de terem sido entregues todos os documentos de habilitação.----------------------------------- 

Mais deliberou, nomear para Gestor do Contrato o Técnico Superior Brás Joaquim Batista Barata.-- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 
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Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 

 

 

 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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ATA NÚMERO DEZASSEIS DE 2021 

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde, os elementos da União de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos: ------ 
 

Ponto um: Aprovação de solicitação de cedência de alvará de uma sepultura para novo 

proprietário;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto dois: Aprovação de solicitação de cedência de alvará de uma sepultura para novo 

proprietário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

No que respeita ao ponto um, o executivo aprovou por unanimidade o pedido de cedência de 

alvará de uma sepultura pertença de Joaquim Duarte dos Santos Bráz. O executivo analisou a 

declaração escrita formulada por Joaquim Duarte dos Santos Bráz, em que declara que é de sua 

vontade ceder a título definitivo a sepultura perpétua número 64 (sessenta e quatro), talhão 1 

(quatro) a Vânia Maria Amaro Brás. O executivo passou o alvará número 286 (duzentos e oitenta e 

seis) registo número 2 (dois) ano 2021 (dois mil e vinte e um), anexando a declaração escrita por 

Joaquim Duarte dos Santos Bráz.--------------------------------------------------------------------------------------- 

No que respeita ao ponto dois, o executivo aprovou por unanimidade o pedido de cedência de 

alvará de uma sepultura pertença de Cabeça de Casal da Herança de Maria do Nascimento. O 

executivo analisou a declaração escrita formulada por João de Nascimento Martinho, em que 

declara que é de sua vontade ceder a título definitivo a sepultura perpétua número 63 (sessenta e 

três), talhão 1 (um) a Paula Maria Ramos Martinho Figueiredo. O executivo passou o alvará 

número 287 (duzentos e oitenta e sete) registo número 2 (dois) ano 2021 (dois mil e vinte e um), 

anexando a declaração escrita por João de Nascimento Martinho.-------------------------------------------- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de ser lida em voz alta, será assinada pelos presentes.-------------------------------------------- 

 

Presidente 

______________________________________________________________ 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 

Secretário 

_______________________________________________________________ 

(Sérgio Miguel Afonso Silva) 
 

Tesoureira 

_______________________________________________________________ 

(Célia Freire da Cruz) 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

 

Contém o presente livro de atas 120 folhas devidamente numeradas, e vão por mim rubricadas 

com a rubrica que uso. Serve para os fins indicados no termo de abertura.--------------------------------- 

 

 

Póvoa de Rio de Moinhos, 7 de outubro de 2021 

 

O Presidente da União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos 

 

 

 

 

(João Paulo Ramos Martinho) 

 


