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ACTA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SEIS DE JUNHO DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 16/02 

========== Aos seis dias do mês de Abril 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,  ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, 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 10H30.====================================== 

01 – ORGÃOS DA AUTARQUIA 
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001 - 020/023/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - 

Curso de Administração Local em Cabo-Verde/Apoio aos formandos =========== 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, 

presente à reunião o ofício nº. 0941, datado de 20 do corrente mês, informando esta 

Câmara Municipal que, em  colaboração  com  o Centro de Estudos e Formação 

Autárquica e a  congénere Associação Nacional de Municípios Cabo-Verdianos, vai levar 

a efeito, na Cidade da Praia, o Curso de Formação em Administração Local, destinado 

aos funcionários municipais das 17 Câmaras Municipais de Cabo-Verde. Dadas as 

dificuldades financeiras da Associação Cabo-Verdiana e das respectivas Câmaras, 

solicita, no quadro de cooperação/geminação existente, a atribuição de uma bolsa de 

formação no valor de € 1.800,00  (mil e oitocentos euros).----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de € 

1.800,00 (mil e oitocentos euros), destinado a comparticipar o curso de Formação em  

Administração Local, também destinado aos funcionários da Câmara Municipal de São 

Filipe, com quem esta Autarquia de Moimenta da Beira tem um acordo de Cooperação 

Institucional e que objectiva através deste apoio.------------------------------------------------------ 

---------- Mais foi deliberado dar conhecimento do conteúdo desta deliberação à Câmara 

Municipal de São Filipe, em Cabo Verde. =================================== 

02 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

002 - 150/158/000 - PUBLICIDADE======================================== 
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========== Considerando a informação favoráveis da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, 

que acompanham os requerimentos dos interessados, a seguir identificados, em que 

requerem licença para colocação de publicidade,  a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder as referidas licenças, aos seguintes munícipes:------------------------------------------ 

 - A MOBEPNE,  para colocação de um reclamo luminoso e um anúncio publicitário  no 

seu estabelecimento comercial, sito no Alto do Pombo, nº. 101, nesta Vila com a 

dimensão de 06 metros, com os seguintes dizeres: “MOBEPme-Dunlop-Alinhamento de 

direcção computorizada a 4 rodas-Jantes Baterias”;-------------------------------------------------- 

- RUI MANUEL RODRIGUES PEREIRA,  para colocação de três reclamos luminosos  no 

seu estabelecimento comercial, sito na Avª. João Lima Gomes, nesta Vila com a 

dimensão de 06 metros quadrados, com os seguintes dizeres: “Café Restaurante 

Alagoa”.============================================================= 

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

003 – 150/158/000 – PUBLICIDADE - Ocupação da via pública - Pedido de 

averbamento========================================================= 

==========  Oriundo  de JOÃO GASPAR FERNANDES, residente  na Praça do 

Pelourinho, na localidade e freguesia de Leomil, presente à reunião a carta datada de 26 

de Abril, último, solicitando que lhe seja emitida  a licença de publicidade e ocupação da 

via pública, em nome da Firma Comercial  “João & Arlindo, Ldª.” -------------------------------- 
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---------- Submetido o assunto à Secção de Expediente Geral, a mesma informou que 

face à apresentação da Declaração anexa das Finanças, e como  a legislação referente 

é omissa neste aspecto, pode ser autorizado o averbamento solicitado.------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o averbamento 

solicitado.============================================================ 

004 – 150/167/400 – LICENÇAS POLICIAIS – Horário de Funcionamento de 

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

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

Regulamento de Abertura e funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, presente à 

reunião a seguinte comunicação:--------------------------------------------------------------------------   

- MARIA CLARA DA SILVA PEREIRA CARDOSO, comerciante, com estabelecimento 

comercial de Snack-Bar, sito na localidade de Arcas, freguesia de Sever, dando conta 

que pretende praticar o seguinte horário: “Todos os dias da semana das 07H00 às 

02H00”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Segundo informação da Fiscalização Municipal, o horário pretendido está de 

acordo com o respectivo Regulamento.------------------------------------------------------------------ 

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

005 – 610/614/000 – FEIRAS DO CONCELHO – Alteração da data da feira quinzenal 

em Moimenta da Beira ================================================= 
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========== Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento que,  em virtude da feira 

quinzenal, que supostamente se realizaria no dia 24 de Junho próximo, coincidir com a 

data do Feriado Municipal (Dia de São João), a mesma deveria ser transferida para o dia 

que a Exmª. Câmara e os respectivos feirantes, acharem oportuno. ---------------------------- 

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

auscultar a opinião dos feirantes do dia da realização da próxima feira,  com vista a uma 

tomada de posição quanto à mudança da data a efectuar. ======================= 

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 ..H..============================================================ 

 

O PRESIDENTE, 

 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO 

  

 

 

 
 


