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ACTA DA  REUNIÃO REALIZADA EM VINTE E CINCO DE FEVEREIRO DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 05/02                                 

========== Aos vinte e cinco  dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dois, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta 

Câmara Municipal, comigo, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, Chefe da Divisão 

Administrativa que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 5 de 

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

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, 

JORGE DE JESUS COSTA, ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS 

FIGUEIREDO, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA 

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

para, realizarem a  presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação 

tomada na reunião ordinária realizada no dia 09 de Janeiro, último, exarada a folhas  05, 

ponto 005, deste livro de actas, cuja ordem  do dia  havia sido previamente distribuída a 

todos os seus membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, 

de18 de Setembro. ==================================================== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H20.====================================== 

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

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

a falta à reunião de hoje, da Vereadora ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, 

por motivos da sua vida particular.========================================= 

01 – ORGÃOS DA AUTARQUIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

133 - 110/195/008 - SISTEMA MULTIMUNICIPAL  DE TRÁS-OS-MONTES e ALTO 

DOURO - Envio da acta da reunião da Assembleia Geral ===================== 

========== Oriundo da Empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, Ldª. , 

presente à reunião o ofício nº. 088-ADM-02, datado de 31 de Janeiro, último,  

acompanhado  de uma cópia da acta da reunião da Assembleia Geral da referida 

Empresa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

134 - 150/167/300 - LICENÇAS POLICIAIS - Máquinas flipper e afins - Localização e 

funcionamento ======================================================= 

========== Nos termos  e para efeitos do disposto da Lei 2/87, de 08 de Janeiro, 

conjugado com o disposto na Secção V, do Capítulo I, do anexo do Decreto-Lei 316/95, 

de 28 de Novembro, presente à reunião o pedido de parecer oriundo do Governo  Cívil 

deste Distrito, relativamente à localização e funcionamento de máquinas “flipper” para o 
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ano de 2002, requerido pelo CAFÉ  TOCA DO LOBATO, sito na localidade de Arcozelo 

do Cabo, freguesia de Arcozelos e CAFÉ LAGOA, sito na freguesia de Paçô.---------------- 

---------- Submetido o assunto à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, esta emitiu 

parecer favorável, ou seja, que não há inconveniente na instalação de máquinas de 

diversão nos estabelecimentos acima referidos.------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, APROVAR a instalação de 

máquinas de diversão nos estabelecimentos acima referidos, para o ano de 

2002.===============================================================   

135 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS - Horário e Funcionamento de 

Estabelecimento Comercial ============================================ 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no nº. 1, do artº. 7º. do Regulamento 

de Abertura de Estabelecimentos Comerciais, presentes à reunião  as seguintes 

comunicações:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- JOÃO RIBEIRO TEIXEIRA FERREIRA, comerciante, com estabelecimento de 

Restaurante, sito na Avª. Dr. João Lima Gomes, nesta Vila, dando conta que pretende 

praticar o seguinte horário: “Domingo a Sexta-Feira, das 07H30 às 02H00”, com 

encerramento semanal ao “Sábado”;--------------------------------------------------------------------- 

- JOSÉ FERNANDO VILAS BOAS, comerciante, com estabelecimento de Café 

Restaurante, sito na Rua 31 de Janeiro, nesta Vila, dando conta que pretende praticar o 

seguinte horário: “Segunda-Feira a Sábado, das 08H00 às 24H00” , com encerramento 

semanal ao “Domingo”.---------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: a Câmara deliberou, por unanimidade APROVAR o horário e 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais, acima referidos, dado que estão de 

acordo com o preceituado no nº. 2, do artº. 2º. , do Regulamento de Abertura e 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Município de Moimenta da 

Beira.===============================================================  

  02.02. – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

Secção de Contabilidade 

136 - 210/207/000 -  JUNTA  DE  FREGUESIA  DE  VILAR  -  Pedido  de  

subsídio.============================================================ 

========== Oriundo    da  Junta    em   epígrafe,      presente à     reunião     o   ofício    

com   o   número   41,   datado   de 2 de Fevereiro, do  corrente  ano, e registado nesta 

Câmara no dia 11, do   mesmo    mês,  sob o   número  1154,  solicitando  a     

atribuição  de    um       subsídio,   para  o      tratamento  da    água      na     Barragem    

do  Vilar,  à  semelhança,    aliás,    da   transferência   que tem   vindo  a  ser  operada,  

hà   alguns  anos  a  esta  parte,   pela    prestação     daqueles   serviços. ------------------- 

---------- Submetido  o assunto   à  informação  da Divisão  Económica  e  Financeira, 

nos termos e para efeitos do disposto no artºs 2º e 26º., do  Decreto-Lei 341/83, de 21 

de Julho, a   mesma  informou  que,   tal  encargo  tem  cabimento  na rubrica 

orçamental   orgânico-económica  0103/05.01.03.02,  onde  existe  um  saldo     

disponível  no    montante de  € 8.367,32   ( oito mil, trezentos e sessenta e sete euros e 

trinta e dois cêntimos ).================================================= 
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DELIBERAÇÃO:  Tendo em conta a informação da Divisão Económica e Financeira, a  

Câmara deliberou,  por maioria, com os votos favoráveis do Senhor Presidente e dos 

três vereadores do P.S.D., e os votos contra dos dois vereadores do P.S., presentes, 

conceder a verba de € 2.992,80 (dois mil, novecentos e noventa e dois euros e oitenta 

cêntimos), à Junta de Freguesia do Vilar, para o ano de 2002, destinado a comparticipar 

as despesas com o tratamento da água da Barragem do Vilar, com fundamento nas 

seguintes declarações de voto: ---------------------------------------------------------------------------- 

----------- Os vereadores do P.S. votam contra por considerarem esta situação 

injustificável, quer pelo tipo de serviço prestado, face à falta de qualidade da água, 

segundo reclamações existentes, quer por razões operacionais, face ao decurso de 

tempo, e também por razões políticas, por considerarem que não devem os Presidentes 

de Junta ser transformados em funcionários da Câmara Municipal. ----------------------------- 

---------- Os elementos do executivo, pertencentes ao P.S.D., votam a favor da 

manutenção do subsídio, dado que se justificam um serviço eficaz, como justificam os 

resultados das análises efectuadas por empresas da especialidade. A prestação deste 

serviço integra-se num processo de contratualização normal com uma Junta de 

Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Admite-se para breve a alteração desta modalidade, dado que este sub-sistema 

faz parte do sistema regional do Vilar, cuja concessão está já concretizado com o 

Sistema Multimunicipal da Saneamento e Águas da Associação dos Municípios de Trá-

Os-Montes e Alto Douro.================================================  
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137 - 210/207/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE ALVITE - Pedido de subsídio. ===== 

========== Oriundo da Junta em epígrafe, presente à reunião o ofício sem número ,e 

sem data,  registado nesta Câmara no dia 20, do corrente mês, sob o número 1374, 

solicitando a atribuição de um subsídio, para a realização de obras no cemitério de 

Porto da Nave. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto  à informação da Divisão Económica e Financeira , nos 

termos e para efeitos do disposto no artºs 2º e 26º., do  Decreto-Lei 341/83, de 21 de 

Julho, a   mesma informou, que tal encargo tem cabimento na rubrica orçamental   

orgânico-económica 03.03/10.01.03.01, onde existe um saldo disponível no   montante 

de  € 34.915,86  (trinta e quatro mil, novecentos e quinze euros e oitenta e seis 

cêntimos), estando o  mesmo  previsto no Plano de Actividades, no Objectivo 06, 

Programa 04,  Projecto 01,  com a  dotação de  € 9.975,96  (nove mil, novecentos e 

setenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos). ============================= 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de € 2.493,99 

(dois mil quatrocentos e noventa e três euros e noventa e nove cêntimos), à Junta de 

Freguesia de Alvite, destinada a comparticipar as despesas com a realização das obras 

no cemitério do Porto da Nave. =========================================== 

138 - 210/207/000 -  ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE VISEU - Pedido de 

subsídio =========================================================== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião o ofício sem 

número, datado de 23 de Janeiro, último, e registado nesta Câmara no mesmo dia, sob 
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o número 616, solicitando a atribuição de um subsídio, para o apoio da realização de um 

evento desportivo,  para fazer face ao custo das despesas com o preço dos almoços 

para os alunos envolvidos. --------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto  á informação da Divisão Económica e Financeira, nos 

termos e para efeitos do disposto no artº 26º.,  do  Decreto-Lei 341/83, de 21 de Julho, a   

mesma informou que tal encargo tem cabimento na rubrica orçamental   orgânico-

económica 04/05.03.02, onde existe um saldo disponível no   montante de  € 58.962,20 

( cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e dois euros e vinte cêntimos). ========= 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, assumir junto da Escola 

Secundária de Moimenta da Beira, as despesas com as refeições dos cerca de 100 

alunos participantes neste evento desportivo.=================================  

---------- Mais foi deliberado, informar a Associação de Basquetebol de Viseu e a Escola 

Secundária de Moimenta da Beira, do conteúdo desta deliberação. ================ 

139 - 210/207/000 -  ESCOLA SECUNDÁRIA/3 DR. JOAQUIM DIAS REBELO – 

Moimenta da Beira  – Pedido de subsídio. ================================= 

========== Oriundo da Escola Secundária em epígrafe, presente à reunião o ofício 

sem número e sem data, registado nesta Câmara no dia 14 de Janeiro, último, sob o 

número 311, solicitando a atribuição de um subsídio, para a realização de uma viagem 

de estudo no âmbito da Área - Escola. ------------------------------------------------------------------ 

---------- Submetido o assunto  à informação da Divisão Económica e Financeira, nos 

termos e para efeitos do disposto no artº 26º.,  do  Decreto-Lei 341/83, de 21 de Julho, a   
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mesma informou que tal encargo não  reúne as condições previstas no artigo acima 

mencionado, em virtude de contrariar o disposto na alínea a) do nº 4 do artº 64º. do D.L. 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================= 

DELIBERAÇÃO:  Dado os elevados encargos que este Município já assume, com o 

pagamento integral das viagens de estudo com o Ensino Básico, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, admitir, apenas e excepcionalmente, a comparticipação financeira 

para alunos comprovadamente carenciados. ================================  

140 - 210/207/000 -  PAGAMENTO DE COIMA - Atribuição de subsídio. ========== 

========== Presente à reunião, numa proposta do Senhor Presidente da Câmara, que 

abaixo se transcreve, exarada no ofício nº 197, de 6 do corrente mês, da Inspecção 

Geral do Trabalho, dirigido à ARATI – Associação Regional de Apoio à Terceira Idade, 

solicitando o pagamento voluntário da coima no valor de € 124,70 (cento e vinte e 

quatro euros e setenta cêntimos), “Considerando que se trata de um passeio escolar de 

crianças, da responsabilidade da Câmara Municipal e dado o profissionalismo sempre 

demonstrado pelo funcionário/condutor, proponho que a Câmara, atribua um subsídio à 

ARATI, correspondente ao valor da multa”. ------------------------------------------------------------ 

---------- Submetido o assunto  à informação da Divisão Económica e Financeira, nos 

termos e para efeitos do disposto no artº 26º., do  Decreto-Lei 341/83, de 21 de Julho, a   

mesma informou que, considerando a proposta do Senhor Presidente da Câmara, tal 

encargo tem cabimento na rubrica orçamental   orgânico-económica 04/05.03.02, onde 
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existe um saldo disponível, no   montante de  € 56.567,96 ( cinquenta e seis mil, 

quinhentos e sessenta e sete euros e noventa e seis cêntimos). -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que se tratou de um serviço excepcional efectuado a pedido 

desta Câmara Municipal, fora do circuito habitual, a mesma deliberou, por unanimidade, 

conceder àquela Associação  um subsídio no valor de € 124,69 (cento e vinte e quatro 

euros e sessenta e nove cêntimos), para pagamento dos encargos inerentes à 

infracção.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar os motoristas da 

Câmara Municipal, habilitados para os transportes colectivos, que deverão, sempre, ter 

em conta a utilização do disco tacógrafo.==================================== 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 
 

AUSÊNCIA DE REUNIÃO: ============================================== 

========== Considerando que o assunto que se segue diz respeito a um familiar do 

Senhor Presidente, Dr. José Agostinho Gomes Correia, este ausentou-se da reunião. == 

141 - 130/151/100 - PARQUE INDÚSTRIAL - Aquisição de terreno ============== 

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

04 de Dezembro do ano 2000, exaradas a folhas 169 e 170, ponto 123, do livro de actas 

99, em que foi deliberado propor o preço de 350$00 por m2, para a venda de terrenos 

no Parque Industrial, presente à reunião o ofício do Senhor LUIS CARLOS CORREIA 

GOMES,  sem número,   datado de 17 de Janeiro, último e registado nesta Câmara  sob 
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o n.º 513, no dia  21  do  mesmo mês, informando que não concorda com o preço 

proposto, mas que está aberto a negociações. ------------------------------------------------------- 

 ----------O mesmo ofício é   acompanhado da informação  do  Técnico  Superior, Sr. 

JOSÉ JOAQUIM  ALVES CONDE, que nesta  acta se considera integralmente transcrita   

e dela fica a fazer parte integrante, informando dos preços praticados na aquisição de 

terrenos para o Parque Industrial,  em anos anteriores. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, propor o preço de   € 1,99 (um 

euro e noventa e nove cêntimos), por metro quadrado, para aquisição da área de 15.378 

m2, face a uma actualização ponderada de preços.============================  

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Senhor Presidente, regressou à 

reunião. ============================================================ 

"Tesouraria" 

142 - 400/408/000 - DIÁRIO - Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário (T-2), do passado dia 22, que   

acusava um saldo, no total das disponibilidades, no montante de €. 302.703,28 

(trezentos e dois mil, setecentos e três euros e vinte e oito cêntimos), assim  

discriminado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                        a) Receitas Orçamentais ...........................€ 240.000,59   

                                        b) Operações de Tesouraria ......................€  62.702,69 

                                                                                TOTAL  .............€   302.703,28 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“ Abastecimento de Água e Saneamento” 

143 - 310/300/224 - SANEAMENTO BÁSICO DE ARIZ - Proposta - Aprovação ===== 

========== Oriundo do Vereador a Tempo Inteiro, Engenheiro ANTÓNIO HUMBERTO 

DE PAIVA MATOS, presente à reunião a proposta nº. 2/DOM/2002, datada de  6 do 

corrente mês, com o seguinte teor: “A fim de consolidar a rede de saneamento básico de 

Ariz, procedeu-se à escolha do terreno para a instalação de uma das duas ETAR´S 

daquela freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A escolha recaiu no prédio rústico denominado “ Paul”, inscrito na matriz predial 

rústica daquela freguesia com o nº. 470, com a área de 4.252 m2, cujo proprietário é o 

Sr. José Augusto da Mota Pinto, com o contribuinte nº. 171336240, morador em 

Peravelha, neste concelho.---------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Acordou-se verbalmente o valor de 1.000.000$00 ( um milhão de escudos), o 

qual ronda o preço de 235$00 / m2, preço que me parece muito favorável para o prédio 

em questão.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Face à conclusão da obra, proponho o pagamento do referido valor pelo 

respectivo prédio, no momento da escritura pública.” ------------------------------------------------ 

========== Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO 

ECONÓMICA E FINANCEIRA,  segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica 



 FlFlFlFl.119 
______________ 

 
                                                           02.02.25 

 
l i v º .  103l i v º .  103l i v º .  103l i v º .  103     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   
 

orçamental orgânico-económica 03.02/09.04.02 onde, em 19 do corrente mês, existe um 

saldo disponível de € 415.344,04 (quatrocentos e quinze mil, trezentos e quarenta e 

quatro euros e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades, no 

Objectivo 06, Programa 01 e Projecto 02, com a dotação de € 96.092,42 (noventa e seis 

mil, noventa e dois euros e quarenta e dois cêntimos). --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com as sugestões e 

condições propostas pelo Senhor Vereador, ou seja, adquirir pelo valor global de € 

4.987,97 (quatro mil, novecentos e oitenta e sete euros e noventa e sete cêntimos), o 

prédio rústico identificado, pertencente ao Senhor JOSÉ AUGUSTO DA MOTA PINTO, a 

fim de consolidar a rede de saneamento básico de Ariz. ========================= 

144 - 310/300/224 - SANEAMENTO BÁSICO DE ARIZ - Proposta – Aprovação ===== 

========== Oriundo do Vereador a Tempo Inteiro, Engenheiro ANTÓNIO HUMBERTO 

DE PAIVA MATOS, presente à reunião a proposta nº. 3/DOM/2002, datada de  6 do 

corrente mês, com o seguinte teor: “A fim de consolidar a rede de saneamento básico de 

Ariz, procedeu-se à escolha do terreno para a instalação de 2ª.  ETAR daquela 

freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A localização recaiu no prédio rústico denominado “ Sardinheira”, registado na 

matriz com o nº. 709, com a área de 1988 m2, cujo proprietário actual é o Sr. António 

Morgado Frias, com o contribuinte nº. 183069579, portador do Bilhete de Identidade nº. 

7432067, emitido em 5/11/96, e morador em Covelo, freguesia de Ferreira de Aves, 

Concelho do Satão.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Do contacto verbal feito com o proprietário acordou-se o valor de 800.000$00 

(oitocentos mil escudos), que ronda o preço de cerca 402$00/m2. ------------------------------ 

---------- Face ao exposto,  proponho o pagamento daquele valor ao proprietário, no 

momento da escritura pública”.----------------------------------------------------------------------------- 

========== Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO 

ECONÓMICA E FINANCEIRA,  segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 03.02/09.04.02 onde, em 19 do corrente mês, existe um 

saldo disponível de € 415.344,04 (quatrocentos e quinze mil, trezentos e quarenta e 

quatro e vinte e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades, 

no Objectivo 06, programa 01 e Projecto 02, com a dotação de € 96.092,42 (noventa e 

seis mil, noventa e dois euros e quarenta e dois cêntimos). --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com as sugestões e 

condições propostas pelo Senhor Vereador, ou seja, adquirir pelo valor global de € 

3.990,38 (três mil, novecentos e noventa euros e trinta e oito cêntimos), o prédio rústico 

identificado, pertencente ao Senhor ANTÓNIO MORGADO FRIAS, a fim de consolidar a 

rede de saneamento básico de Ariz. ======================================= 

“ Vias de Comunicação e Transporte” 

145 – 310/301/105 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 519, ENTRE A E.N. 226 (MOIMENTA 

DA BEIRA) E CASTELO – PARTICIPAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ============ 

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

22 de Maio de 2000, exarada a folhas 234, ponto 198, do livro de actas nº. 96, presente 
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à reunião o ofício dos Serviços do Ministério Público de Moimenta da Beira, com a 

referência 5497, e registado nesta Câmara com o nº. 1124, em 8 do corrente mês, a 

acompanhar a notificação do Tribunal Judicial da Comarca de Moimenta da Beira, que 

procede ao despacho de arquivamento do Inquérito referente à obra em epígrafe. --------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter este 

assunto à apreciação do Gabinete Jurídico, para avaliação de decisão, tendo em conta a 

intenção  inicial deste órgão. ============================================= 

146 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos ========================== 

========== Oriundo do Senhor ALCINDO RIBEIRO DA SILVA, residente na Rua da 

Igreja, 9, em Alvite, presente à reunião uma carta, registada nesta Câmara sob o nº. 634, 

no dia 24 de Janeiro, último, com o seguinte teor: “ Pela presente, venho informar a Vª.s 

Exª.s que aceito as importâncias propostas, para o alargamento da estrada de Alvite 

para Porto de Nave, nos meus terrenos, sitos no lugar de Porto Carro, pelo valor de Esc. 

48.000$00 e no lugar do Cruzeiro pelo valor de Esc. 130.000$00. ------------------------------- 

---------- Mais informo que pretendo que as destruições de muros e tanque, sejam 

devidamente reparadas”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

========== Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO 

ECONÓMICA E FINANCEIRA,  segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde, em 5 do corrente mês, existe um 

saldo disponível de € 1.382.141,23 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, cento e 
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quarenta e um euros e vinte e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades, no Objectivo 09, Programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 

132.739,49 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta 

apresentada pelo Senhor ALCINDO RIBEIRO DA SILVA, atribuindo, a título de 

indemnização, pela ocupação de terreno para o alargamento da referida estrada, o valor 

de € 239,42 (duzentos e trinta e nove euros e quarenta e dois cêntimos), pelo terreno do 

lugar de Porto Carro, e de € 648,43 (seiscentos e quarenta e oito euros e quarenta e três 

cêntimos), pelo terreno do lugar do Cruzeiro, a que corresponde o valor global de € 

887,85 (oitocentos e oitenta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos). ============== 

147 – 310/302/145 – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO À ZONA 

ESCOLAR C+S – VARIANTE ESCOLAR – Aquisição de terrenos –Aprovação ===== 

========== Oriundo do Herdeiros de GASPAR DA SILVA NETO, presente à reunião 

uma carta registada nesta Câmara sob o nº. 1424, no dia 21 do corrente mês, com o 

seguinte teor: “Na qualidade de Herdeiros de GASPAR DA SILVA NETO, vêm os 

mesmos por este meio, declarar inteira disponibilidade para ceder cerca de 250 m2 do 

seu terreno, sito no lugar da Alagoa, em Moimenta da Beira, para abertura e construção 

da designada “Variante Escolar”, desde que sejam cumpridas as seguintes condições:--- 

---------- 1. Viabilização de construção de uma moradia unifamiliar, cumprindo os índices 

do PDM; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 FlFlFlFl.123 
______________ 

 
                                                           02.02.25 

 
l i v º .  103l i v º .  103l i v º .  103l i v º .  103     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   
 

---------- 2. Vedação do terreno com rede de 1,5 m na extensão intervencionada;------------ 

---------- 3. Instalação de infraestruturas de água, luz e saneamento para um lote;--------- -

--------- 4. Manutenção do poço dos herdeiros e respectiva casa de máquinas, com 

condições de acesso para limpeza e serventia ou eventualmente, a construção de seu 

prolongamento, mantendo as mesmas condições;---------------------------------------------------- 

---------- 5. Indemnização de 50.000$00 pela poda já efectuada às macieiras (6 homens x 

1.000$00)”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

========== Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO 

ECONÓMICA E FINANCEIRA,  segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 03.03/09.04.01, onde, em 22 do corrente mês, existe 

um saldo disponível de € 760.556,56 (setecentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta 

e seis euros e cinquenta e seis cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades, no Objectivo 05, Programa 04 e Projecto 10, com a dotação de € 

149.638,96 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e oito euros e noventa e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar integralmente com as 

condições propostas, realçando o facto de que a viabilização da construção da moradia 

unifamiliar deverá cumprir, integralmente, o Plano Director Municipal, bem como os 

alinhamentos definidos para aquela área.==================================== 

148 – 310/302/145 – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO À ZONA 

ESCOLAR C+S – VARIANTE ESCOLAR – Desanexação de terreno – Proposta ==== 
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========== Oriundo do Senhor ANTONINO CASIMIRO, residente nesta Vila de 

Moimenta da Beira, presente à reunião a seguinte proposta:-------------------------------------- 

---------1 - A Câmara Municipal poderá dispôr de terreno, de acordo com o projecto em 

meu poder, para abertura do arruamento. -------------------------------------------------------------- 

---------- 2 – A Câmara Municipal obriga-se a efectuar todas as infra-estruturas 

“nomeadamente, abastecimento de águas (rede de águas) electricidade, esgotos (rede 

de águas residuais), pluviais,  passeios e respectiva pavimentação. ---------------------------- 

---------- 3 – A Câmara Municipal procederá à vedação do terreno, com rede 1,50 de 

altura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 4 – A Câmara Municipal, previamente, ao inicio dos trabalhos da abertura do 

arruamento, providenciará na abertura de um poço novo que substitua o actualmente 

existente e bem assim a construção de um tanque, se tiver de demolir o actual e ainda a 

casa do motor, ou preserverá o poço actual, garantindo a sua utilização integral, 

manutenção e conservação, sem qualquer embaraço para o seu proprietário. --------------- 

---------- 5 – O projecto de loteamento completo será efectuado pelos serviços dessa 

Câmara Municipal, pois, já está praticamente elaborado”, para a desanexação de 

terrenos no âmbito do arruamento em epígrafe.-------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar integralmente com a  

proposta acima descrito.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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149 – 310/302/370 – EXECUÇÃO DO ARRUAMENTO DA ZONA OESTE – 2ª. FASE – 

Substituição de trabalhos a menos por trabalhos a mais efectivamente realizados -  

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

========== Oriundo do Engenheiro Civil Principal, EDUARDO MANUEL MARTINS DA 

SILVA, presente à reunião uma informação com o nº. EDU08/DOM/2001, datada de 18 

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

parte integrante, segundo a qual solicita autorização para a substituição dos trabalhos a 

menos, que não se executaram, por trabalhos a mais efectivamente executados, no 

valor de € 49.194,32 (quarenta e nove mil cento e noventa e quatro euros e trinta e dois 

cêntimos), considerando que a compensação proposta não traduz acréscimo da 

despesa contratada, bem como se insere num contexto de conclusão da execução física 

da empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

========== Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO 

ECONÓMICA E FINANCEIRA,  segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 03.03/09.04.01, onde, em 20 do corrente mês, existe 

um saldo disponível de € 761.534,09 (setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e 

trinta e quatro euros e nove cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades, no Objectivo 05, Programa 04 e Projecto 02, com a dotação de € 

114.579,26 (cento e catorze mil, quinhentos e setenta e nove euros e vinte e seis 

cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                    
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a substituição dos 

trabalhos a menos por trabalhos a mais no montante de € 49.194,32 (quarenta e nove 

mil, cento e noventa e quatro euros e trinta e dois cêntimos).===================== 

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

========== Quando eram 12H30, o Senhor Presidente, interrompeu a reunião  para o 

almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse pelas 

14H30.============================================================== 

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

========== Quando eram  14H50, pelo Senhor Presidente, foi declarada reaberta a 

reunião.============================================================= 

03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e obras Particulares” 

150 – 360/338/000 – Obras particulares – Processos simples================== 

 - JOSÉ CARLOS PAIVA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área de 

44m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Terrapaço”, na localidade e 

Freguesia de Sever, a que se refere o Procº. nº. 605/2001;---------------------------------------- 

 - JOSÉ DE JESUS SILVA, para reconstrução de uns arrumos com a área de 35 m2, que 

pretende levar a efeito na localidade e freguesia de Caria, a que se refere o Procº. nº. 

633/2001;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 - MARCELINO HELDER PINTO GOMES, para construção de um tanque com a área de 

30m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Nagosa, a que se refere 

o Procº. nº.634/2001;------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - JOSÉ MANUEL DE JESUS AMADO, para construção de um muro de vedação,com a 

área de 30 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Senhor dos 

Aflitos”, Freguesia de Caria, a que se refere o Procº. nº. 01/2002;-------------------------------- 

 - ANIBAL REBELO PEREIRA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área 

de 11 m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Peravelha, a que se 

refere o Procº. nº. 03/2002;---------------------------------------------------------------------------------- 

 - JOSÉ ANTÓNIO AMANTE COSTA, para construção de um anexo, com a área de 

18m2, que pretende levar a efeito na Avenida 25 de Abril, nº. 99, nesta Vila, a que se 

refere o Procº. nº. 09/2002;---------------------------------------------------------------------------------- 

 - MANUEL DOMINGOS BOTELHO, para acabamentos, substituição do telhado da sua 

casa de habitação, limpeza e rebocos exteriores, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado “Cimo de Vila”, localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos, a 

que se refere o Procº.10/2002;------------------------------------------------------------------------------ 

 - PAULO TEIXEIRA FERNANDES, para construção de um muro de vedação com 160 

metros, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Procº. nº. 11/2002;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - OLINDA REBELO MERGULHÃO TIBÚCIO, para construção de dois muros interiores 

de 4,5 metros de comprimento e 2, 80 metros de altura, que pretende levar a efeito na 
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Rua da Praça, localidade e Freguesia de Paradinha, a que se refere o Procº. nº. 

13/2002;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - FRANCISCO FERREIRA BOTELHO, para construção de arrumos agrícolas com a 

área de 42 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Levada”, na localidade 

do Barracão, Freguesia de Sever, a que se refere o Procº. nº. 12/2002;------------------------ 

---------- Submetidos os referidos processos à apreciação da Fiscalização Municipal, a 

mesma emite pareceres favoráveis========================================= 

DELIBERAÇÃO:A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e emitir as respectivas 

licenças.============================================================= 

151 - 360/337/31.01 - Obras particulares - Pedido de informaçãp prévia - 

Construção de uma vacaria ============================================ 

========== Oriundo do Senhor JOÃO FIGUEIREDO RIBEIRO, residente na Rua da 

Bogalheira, localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião um pedido de 

informação prévia, referente à construção de uma vacaria, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado “Travesso”, na localidade e Freguesia de Alvite.------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 81/DPOM/2001, 

datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, a qual emite parecer desfavorável.---------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à audiência do 

interessado, dado que a decisão legal que se prepara para fundamentar, se inclina para 

o indeferimento.======================================================= 

152 - 360/337/02.02 - Obras particulares - Pedido de informação prévia - Audiência 

do interessado ======================================================= 

========== Oriundo da SOCIEDADE CAMPO NOBRE – Gestão de Negócios, Ldaª., 

com Sede na Rua Luis Veiga Leitão, nº. 12, nesta Vila, de Moimenta da Beira presente à 

reunião a resposta, por escrito, à audiência do interessado, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, referente ao pedido de 

informação prévia, sobre a Urbanização do Rebolal - Solução Urbana - Familia Cardia, 

que pretende levar a efeito na Freguesia de Arcozelos.--------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 127/DPOM/2002, 

datada de 21 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação 

prévia.============================================================== 

153 - 360/338/000 - Obras particulares ==================================== 

========== Oriundo do Senhor ABÍLIO CATARINO GRILO, residente na Rua Dr. 

Francisco Sá Carneiro nº. 22, 2º. Dtº., nesta Vila, presente à reunião um requerimento 

que traz inserta uma informação do Fiscal Coordenador desta Câmara, que nesta acta 
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se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, 

reclamando pelo facto de não ter sido ouvido sobre a autorização para a construção de 

uns arrumos agrícolas, que o Senhor JORGE ALMIRO JESUS COUTINHO está a levar 

a efeito, junto à sua habitação.----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter 

o processo a que se refere este assunto à análise do seu Gabinete Jurídico, afim de que 

este emita o respectivo parecer, após o qual tomará a atitude que considerar mais 

adequada.=========================================================== 

154 - 360/338/256.96 -  Obras particulares - Projecto de especialidades - 

Construção de um armazem============================================ 

========== Oriundo do Senhor CARLOS AMÉRICO CARVALHO DOS SANTOS, 

residente na localidade e Freguesia de Castelo, presente à reunião um requerimento 

acompanhado do Termo de Responsabilidade do Autor do Projecto de Estabilidade, 

referente à construção de um armazém, sito no lugar denominado de “S. Miguel”, 

Freguesia de Paradinha.-------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.104/DPOM/2002, 

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

emitindo parecer favorável.---------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

especialidades e emitir a respectiva licença, desde que o requerente apresente, no acto 

do licenciamento, o documento de legitimidade que comprove a área de 10.600m2.------- 

--------------- Mais foi deliberado, também por unanimidade, imputar ao requerente a 

responsabilidade de todas as infraestruturas necessárias à actividade que pretende vir a 

desenvolver.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

155 - 360/338/143.97 - Obras particulares - Projecto de especialidades - Ampliação 

de um armazem====================================================== 

========== Oriundo da Firma CERDAMA – Distribuidora de Cervejas, Lda,  com Sede 

na localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o projecto de 

especialidades referentes à ampliação de um armazém, que pretende levar a efeito no 

Parque Industrial de Moimenta da Beira.----------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação:” Com os 

elementos entregues informa-se favoravelmente o processo de especialidades”.====== 

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

especialidades e licenciar a ampliação do  armazém.=========================== 

156 - 360/338/410.99 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Telas finais==  

========== Oriundo da Senhora MARIA DE LURDES DOS SANTOS ALVES 

FONSECA, residente no Bairro de Nossa Senhora de Fátima, nesta Vila, presente à 

reunião as telas finais referente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende 
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levar a efeito no lote nº. 6, Loteamento do Alto de Fornos, na Freguesia de Moimenta da 

Beira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 75/DPOM/2002, 

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

segundo a qual, e pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável.============== 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as telas finais, 

referentes à construção de uma habitação unifamiliar.========================== 

157 - 360/338/91.98 -  Obras particulares - Alterações ao Projecto de arquitectura 

inicial - Resposta à audiência do interessado=============================== 

========== Oriundo do senhor FERDINANDO LOPES ANTUNES CAIXAS, residente 

na localidade de Mileu, Freguesia de Caria, presente à reunião a resposta, por escrito , à 

audiência do interessado que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante, segundo a qual, e pelos motivos ali descritos, solicita o 

respectivo licenciamento-------------------------------------------------------------------------------------. 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.86/DPOM/2002, 

datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual, e pelos motivos ali descritos, emite 

parecer favorável.----------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, devendo o requerente entregar o documento de legitimidade com os 

projectos de especialidades.============================================== 

158 - 360/338/539.98 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Construção de 

uma fábrica de transformação de carnes ================================== 

========== Oriundo da Senhora MÓNICA TILI DA SILVA FONSECA MARIANA, 

residente na Rua Aquilino Ribeiro, nesta Vila, presente à reunião o projecto de 

arquitectura, referente à construção de uma fábrica de transformação de carnes, que 

pretende levar a efeito no lote nº. 1, sito no Parque Industrial, em Moimenta da Beira.----- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 129/DPOM/2002, 

datada de 22 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, que emite parecer favorável.==================== 

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

arquitectura, solicitando à requerente os novos projectos de especialidades, incluindo o 

projecto referente ao pré-tratamento do afluente.============================== 

159 – 360/338/162.99 – Obras particulares – Estimativa orçamental ============= 

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

27 de Dezembro de 2001, exarada a folhas 432, ponto 379, do livro de actas nº. 102, em 

que foi deliberado solicitar à Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município a 

clarificação da estimativa orçamental, entretanto apresentada com base nas tabelas da 
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estimativa orçamental, referente à construção de uma casa de habitação que o Senhor 

ANTÓNIO RAMOS OLIVEIRA, pretende levar a efeito no lugar denominado de 

“Azenha”, localidade e Freguesia de Baldos.----------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO,  mesma prestou a informação nº. 106/DPOM/2002, 

datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, que emite parecer desfavorável.------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente em 

conformidade com o teor do parecer técnico da DPOM.========================= 

160 – 360/338/99.00 – Obras particulares – Projecto de especialidades – Ampliação 

de um anexo========================================================= 

========== Oriundo do Senhor CARLOS ALBERTO ALMEIDA COUTINHO, residente 

no lugar denominado de “Prazo”, localidade de Vila da Rua e Freguesia de Rua, 

presente à reunião o aditamento ao processo de construção de uma moradia unifamiliar 

e anexo, que pretende levar a efeito no lugar acima mencionado.-------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 82/DPOM/2002, 

datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual e pelos motivos alí descritos, submete 

a deliberação final.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

especialidades e emitir a respectiva licença.================================== 

161 – 360/338/424.00 – Obras particulares – Construção de uma habitação 

unifamiliar=========================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MANUEL SIMÃO CALHAU, residente na 

localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião um requerimento, que nesta acta se 

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

pelos motivos alí descritos, solicita a emissão da licença de construção, bem como lhe 

seja concedido um prazo de 90 (noventa) dias , para apresentação do documento de 

legitimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara manifesta disponibilidade para conceder  90 (noventa) dias, 

desde que o requerente apresente, no acto de licenciamento, o pedido de destaque de 

parcela.============================================================= 

162 - 360/338/26.01 - Obras particulares - Projecto de especialidades - 

reconstrução de uma habitação unifamiliar================================ 

========== Oriundo do Senhor MANUEL SANTOS DE JESUS, residente na Rua da 

Calçada, localidade e Freguesia de Cabaços, presente à reunião os projectos de 

especialidades, referente a uma reconstrução de uma habitação unifamiliar que pretende 

levar a efeito, na localidade acima mencionada.------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 83/DPOM/2002, 
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datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante  que, submete este processo a deliberação final.---------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença.================================== 

163 – 360/338/40.01 – Obras particulares – Projecto de arquitectura – Resposta à 

audiência do interessado=============================================== 

========== Oriundo do Senhor EDUARDO VIEIRA MATEUS, residente no Bairro de S. 

Silvestre, na localidade de Vila da Rua, Freguesia de Rua, presente à reunião a 

resposta, por escrito, à audiência do interessado, trazendo inserta a informação da 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, segundo a 

qual - a informação - e pelos motivos alí descritos, emite parecer desfavorável.-------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a justificação do requerente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar ao Vereador do Urbanismo uma avaliação com os Serviços 

Técnicos da DPOM – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município, das 

implicações do desenvolvimento deste loteamento, incluindo a presente 

situação.============================================================ 

164 - 360/338/125. 01 - Obras particulares - Projecto de especialidades - 

Construção de um armazém agrícola===================================== 

========== Oriundo da Senhora ETELVINA DE JESUS FAJARDO, residente na Rua 

da Poça, nesta Vila, presente à reunião o projecto de especialidades referente à 
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construção de um armazém agrícola, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

de “Beira Paradinha”, Freguesia de Moimenta da Beira.--------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, a mesma prestou a informação nº. 84/DPOM/2002, 

datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante que, submete este processo a deliberação final.----------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença.================================== 

165 - 360/338/328.01 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Resposta à 

audiência do interessado=============================================== 

========== Oriundo do Senhor LUIS LOURENÇO, residente em Massones – 1692 

Suiça, presente à reunião a resposta, por escrito, à audiência do interessado, referente à 

construção de uma moradia unifamiliar que pretende levar a efeito no lugar denominado 

de “Chãos”, Freguesia de Arcozelos, trazendo inserta a informação da Divisão de 

Planeamento e Ordenamento do Município, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, segundo a qual – a informação – e pelos 

motivos ali descritos, mantém o teor do 2º. Parágrafo da informação nº. 

457/DPOM/2001, datada de 24 de Setembro de 2001.---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente  que a 

pretensão formulada não tem enquadramento legal, pelo que deve ser solicitada a 
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conveniente alteração do loteamento com as autorizações que lhe estão 

associadas.========================================================== 

166 - 360/338/329.01 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Construção de 

uma moradia unifamiliar=============================================== 

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

27 de Dezembro de 2001, exarada a folhas 438, ponto 387, do livro de actas nº. 102, em 

que foi deliberado, solicitar aos Serviços a análise do projecto de arquitectura, que o 

Senhor JOSÉ JOAQUIM LOPES pretende levar a efeito na freguesia de Arcozelos, 

considerando que o terreno onde se pretende edificar a referida construção tem uma 

área de 12.000m2, porquanto o artigo matricial nº. 273 é igualmente identificado no 

sistema de identificação parcelar.-------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 103/DPOM/2002, 

datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, a que, emite parecer desfavorável.--------------------------- 

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

arquitectura, condicionado à apresentação da alteração do pé-direito do sótão, que 

deverá ser apresentado com os projectos de especialidades, e respectivo documento de 

legitimidade.========================================================== 

167 – 360/338/351.01 – Obras particulares – Projecto de especialidades – 

Ampliação e reconstrução de uma moradia================================ 
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========== Oriundo da Senhora MARIA ALZIRA DOS SANTOS FERNANDES, 

residente na localidade e Freguesia de Leomil, presente à reunião o projecto de 

especialidades referente à ampliação e reconstrução de uma moradia, que pretende 

levar a efeito no Largo do Outeiro, localidade e  Freguesia de Leomil.-------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 80/DPOM/2002, 

datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, a que, submete o processo a deliberação final.----------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença.================================== 

168 - 360/338/430.01 - Obras particulares - Projecto de especialidades - 

Reconstrução/ampliação de uma moradia unifamiliar======================== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DOS SANTOS ANTUNES, residente na 

localidade e Freguesia de Cabaços, presente à reunião o projecto de especialidades 

referente à reconstrução e ampliação de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a 

efeito na mesma localidade de residência.-------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 79/DPOM/2002, 

datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, a que emite parecer favorável.--------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade,  aprovar os projectos de 

especialidades e emitir a respectiva licença. ================================= 

169 – 360/338/507.01 -  Obras particulares – Projecto de arquitectura – Alteração de 

uma moradia unifamiliar=============================================== 

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

27 de Dezembro de 2001, exarada a folha 441, ponto 392, deste livro de actas, em que 

foi deliberado que o processo baixasse à Divisão de Planeamento e Ordenamento do 

Município, para ser apreciado o projecto de arquitectura referente à alteração de uma 

moradia unifamiliar, pertencente ao Senhor JOSÉ DA SILVA SOBRAL, residente na 

localidade de Vide, Freguesia de Rua.------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 102/DPOM/2002, 

datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante  que , emite parecer favorável.---------------------------------- 

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

arquitectura condicionado à apresentação do documento de legitimidade definitivo, no 

acto do levantamento da licença.======================================== 

170 - 3607338/582.01 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - 

Estabelecimento de bebidas - Resposta à audiência do interessado============= 

========== Oriundo do senhor HERNANI JUBILADO DOS SANTOS, residente na 

localidade do Barracão, Freguesia de Sever, presente à reunião a resposta, por escrito, 



 FlFlFlFl.141 
______________ 

 
                                                           02.02.25 

 
l i v º .  103l i v º .  103l i v º .  103l i v º .  103     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   
 

à audiência do interessado, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, segundo a qual, pelos motivos alí descritos, solicita o 

licenciamento de uma taberna, sita na localidade acima referida.--------------------------------- 

--------------- Submetido o assunto à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO 

DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 123/DPOM/2002, datada de 21 do 

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

parte integrante,  que emite parecer desfavorável.---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar absoluta 

impossibilidade de alterar o pé-direito, sem interferir com a estrutura global do edifício, 

pelo que solicita ao requerente a alteração de todos os outros aspectos referidos na  

informação técnica, nomeadamente:---------------------------------------------------------------------- 

1 – Criação de uma dispensa de dia a introduzir na cozinha;-------------------------------------- 

2 – Substituição da porta vai-vém por uma porta fixa no W.C.;------------------------------------ 

3 -  Indicação e adaptação da 3ª. instalação sanitária, destinada a vestiário e sanitário 

para o pessoal.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

171 - 360/338/609.01 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Construção de 

uma habitação unifamiliar – Resposta à audiência do interessado============== 

========== Oriundo do Senhor SILVESTRE DE JESUS DIAS, residente na localidade 

de Prados de Baixo, Freguesia de Rua, presente à reunião a resposta, por escrito, à 

audiência do interessado, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante,  a qual solicita a aprovação do projecto de arquitectura 
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referente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado de “Alagoa”, localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Rua.----------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 77/DPOM/2002, 

datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante,  que emite parecer favorável.----------------------------------- 

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

arquitectura, devendo apresentar com os projectos de especialidades, além dos 

referidos na declaração apresentada, o projecto acústico e de segurança contra 

incêndios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

172 - 360/338/614.01 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Construção de 

uma habitação unifamiliar============================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA ALBERTINA FERREIRA PEREIRA LOPES, 

residente na localidade de Arcas, Freguesia de Sever, presente à reunião o projecto de 

arquitectura de uma construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado  “Quinta”, localidade de Arcas, Freguesia de Sever.------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 124/DPOM/2002, 

datada de 21 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante,  que  emite parecer favorável, desde que seja 

comprovada a legitimidade de todo o prédio.----------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, devendo apresentar com os projectos de especialidades o documento de 

legitimidade.========================================================== 

173 - 360/338/625.01 - Obras particulares - Construção de uns arrumos com 

45m================================================================ 

========== Oriundo do Senhor JOÃO CABRAL, residente no lugar denominado  

“Fontainhas”, localidade do Barracão, Freguesia de Sever, que pretende levar a efeito no 

mesmo local, a construção de um armazém agrícola com a área de 45m2, presente à 

reunião uma declaração da Junta de Freguesia de Sever, que nesta acta se considera 

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

motivos alí descritos, declara que o senhor em epígrafe, doou cerca de 20m2 à citada 

freguesia, para o alargamento e pavimentação da Rua das Fontainhas.------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando as cedências feitas pelo requerente ao domínio público 

o que é devidamente confirmado pela Junta de Freguesia de Sever, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, emitir a respectiva licença.================================= 

174 – 360/338/635.01 – Obras particulares – Projecto de arquitectura – Construção 

de quatro garagens=================================================== 

oriundo do Senhor FRANCISCO FERNANDES REDE, residente na localidade de S. 

Cosmado, Município de Armamar,  presente à reunião um recurso, por escrito, referente 

à construção de quatro garagens, que pretende levar a efeito no Bairro do Aguiar, nesta 
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Vila, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante,  em que requer o deferimento da pretensão.--------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.126/DPOM/2002, 

datada de 21 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, que emite parecer desfavorável.------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à audiência do 

interessado, dado que a Câmara se inclina para o indeferimento.================== 

175 – 360/338/636.01 – Obras particulares – Projecto de arquitectura – Alteração e 

ampliação de um conjunto de moinhos==================================== 

========== Oriundo do Senhor EDUARDO JOSÉ PEREIRA ROCHA, residente na 

localidade e Freguesia de Leomil, presente à reunião o projecto de arquitectura referente 

a uma alteração e ampliação de um conjunto de moinhos, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado  “Cabeço de Lebrais”, na localidade e Freguesia de Leomil.--------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 109/DPOM/2002, 

datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante,  que emite parecer desfavorável.------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dado o interesse municipal já manifestado pela Câmara Municipal 

relativamente a este empreendimento, e visto que o requerente terá de garantir a 

instalação de todas as infraestruturas necessárias ao seu funcionamento, condição 
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essencial para obter parecer favorável de outras instâncias oficiais, e ainda pelo facto de 

se tratar de uma intervenção de meras reconstruções e pequenas ampliações, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura.---------------------------------- 

--------------- Mais foi deliberado, também por unanimidade, solicitar ao requerente que, 

com os projectos de especialidades, apresente o documento de legitimidade com a área 

devidamente rectificada.================================================= 

176 - 360/347/02.96 - Loteamentos - Recepção Definitiva das obras de urbanização 

do loteamento nº. 2/96, Alvará nº. 03/97==================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL TEIXEIRA MORAIS,  residente no lugar de 

Porto da Nave, Freguesia de Alvite, presente à reunião um requerimento a solicitar a 

recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento nº. 2/96, sito no lugar 

denominado de “Poça Nova” ou “Tapada”, nesta Vila.----------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. JP08/DOM/2002, 

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

dela fica a fazer parte integrante,  que propõe a sua recepção definitiva.---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a recepção definitiva 

das obras de urbanização do loteamento nº.2/96.============================== 

177 - 360/347/4.01 - Loteamentos  - Covas de Barro========================== 

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

28 de Janeiro, último, exarada a folhas 69 e 70, ponto 085, deste livro de actas, em que 
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foi deliberado aprovar a Operação de loteamento condicionado à apresentação do 

projecto de arruamento secundário que serve os lotes nº. 4 e 5, que preveja uma largura 

de 7 (sete) metros, presente à reunião a correcção correspondente à Operação de 

Loteamento, pertencente ao Senhor JOSÉ PAIVA MENDES, residente em Sever, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Covas de Barro”, nesta Vila.-------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 128/DPOM/2002, 

datada de 22 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual e pelos motivos ali descritos, aponta 

para o deferimento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que as alterações apresentadas respeitam as recomendações 

propostas pela Câmara Municipal, a mesma deliberou, por unanimidade, aprovar a 

operação de loteamento, aceitar a permuta dos terrenos anexados ao arruamento como 

espaço de cedência ao domínio público e, tendo em conta que já se encontram 

realizadas as infraestruturas que foram integradas na execução do arruamento oeste, 

isentar o requerente da apresentação dos Projectos de Especialidades e emitir o 

respectivo alvará.====================================================== 

178 - 380/995/000 - Fiscalização - Auto de Embargo========================== 

========== Oriundo da Fiscalização Municipal, presente à reunião a informação nº. 

34/FISC, datada de 20 do corrente mês, acompanhada do Auto de Embargo, referente à 

construção de uns arrumos agrícolas, pertencente ao Senhor JORGE ALMIRO DE 
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JESUS COUTINHO, que anda a executar na parte posterior do edifício onde residem o 

dono da obra e o Senhor Abilio Catarino Grilo, nesta  Vila, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritas e dela fica a fazer parte integrante.-------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado a complexidade da  situação enunciada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar ao seu Gabinete Jurídico uma avaliação pormenorizada quanto às 

implicações legais que advêm da decisão da Câmara ao aprovar o projecto de 

construção em causa, bem como dos indícios de eventual ilegitimidade do terreno onde 

se insere a construção.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------- Mais foi deliberado, também por unanimidade, que o parecer solicitado ao 

Gabinete Jurídico  se pronuncie, igualmente, quanto aos efeitos do embargo no que 

concerne à suspensão da eficácia da respectiva licença.======================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

179 - 710/713/700 - ESCOLA SECUNDÁRIA/3 DR. JOAQUIM DIAS REBELO - 

SEMANA CULTURAL -  Pedido de Subsídio================================ 

========== Oriundo da Escola em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 409, datado 

de18 do corrente mês, informando que vai realizar-se, do dia 18 ao dia 23 de Março, a 

Semana Cultural da referida escola pelo que solicita um apoio financeiro.--------------------- 

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

Financeira, segundo a qual , em 21 do corrente mês, este encargo tem cabimento no 

Orçamento desta Câmara Municipal, na rubrica orgânico-económica 04/05.01.01, onde 
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existe um saldo disponível de € 27.433,89 (vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e três 

euros, oitenta e nove cêntimos).---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta que a Câmara pretende associar-se e, 

eventualmente, comparticipar outros eventos no âmbito da semana cultural, deverá  ser 

avaliada a participação da autarquia em função do planeamento final.============== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA================ 

========== Finalmente e não havendo  mais  nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

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

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

por mim, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, sendo seguidamente distribuída, por 

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

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

eram 17H30. ========================================================= 

O  PRESIDENTE, 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO 

==================================================================================== 

==================================================================================== 


