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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E CINCO ========================================= 

ACTA Nº. 24/05 

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

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

Câmara Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa  (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de  21 

de Novembro de 2005, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os 

Senhores, JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, JORGE DE JESUS COSTA, 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 02 de Novembro de 2005, exarada a folhas 6, ponto 005, do livro de 

actas 123, 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, de 18 de 

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

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H00.  ===================================== 

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

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

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

por motivos da sua vida profissional. ======================================= 

01 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

098 -  020/023/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

QUOTA /2006 ======================================================== 

========== Proveniente da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

circular nº. 136/2005-PBA, datada de 03 do corrente mês, a informar que o valor da 

quota deste Município para o ano de 2006, será calculado com base no nº. 1, alínea a), 

e nº. 2, do artigo 30º., dos Estatutos da ANMP. -------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, assumir os encargos 

calculados para a quota do Município, no ano de 2006, no montante de  4.123,08 (quatro 

mil, cento e vinte e três euros e oito cêntimos) ================================ 

02.02 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 “Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

099 – 110/195/002 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL – Designação de 

dois Vereadores desta Câmara Municipal ================================= 

========== Proveniente da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião o 

ofício nº. 141, datado de 02 do corrente mês, a solicitar que sejam designados dois 
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Vereadores para constituírem a Assembleia Intermunicipal. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, designar o Vereador a Tempo 

Inteiro ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS e o Vereador ANTÓNIO PEDRO 

PEREIRA DIAS. ====================================================== 

100 – 110/195/003 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO SUL – 

CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL - Designação de Um Vereador 

desta Câmara Municipal =============================================== 

========== Nos termos e para efeitos do artigo 14º., dos Estatutos da Associação de 

Municípios do Vale do Douro Sul, o Senhor Presidente propôs que fosse designado o 

Senhor  Vereador em Regime de Tempo Inteiro, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

para integrar a Assembleia Intermunicipal da Associação referenciada em epígrafe. -------

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, designar o Senhor Vereador 

acima referido para integrar a Assembleia Intermunicipal, na qual terá assento 

obrigatório o Presidente da Câmara, nos termos da disposição legal supra citada.  ==== 

101 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS - Horário de Funcionamento de 

Estabelecimentos Comerciais =========================================== 

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

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presente à reunião a 

seguinte comunicação: ---------------------------------------------------------------------------------------

----- PAULA CECÍLIA OLIVEIRA SÁ, com estabelecimento comercial de "PRONTO A 

VESTIR", sito na Rua Aquilino Ribeiro, nesta Vila, dando conta que pretende praticar o 
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seguinte horário: -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- "De Terça a Sábado  das 09H00 às 19H00, com interrupção das 12H30 às 14H00” e 

encerramento  semanal ao Domingo”. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o horário proposto. ===   

102 – 380/374/000 – FISCALIZAÇÃO – QUEIXAS OU DENÚNCIAS – Reconstrução 

de uma habitação – Ampliação sobre a via pública ========================== 

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

580/FISC, datada de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando que, após deslocação à obra 

de reconstrução de uma habitação pertencente à Senhora Maria Ofélia Botelho 

Morgado, na localidade de Castelo,  verificaram que  o alçado que se encontra virado a 

nascente e a norte tem isolação de 0,8 cm de largura, assente em cima do paralelo que 

faz parte do caminho público e das escadas que dão acesso à rua do lado poente, num 

comprimento de cerca de 22 metros. ---------------------------------------------------------------------

----- Submetido o assunto à apreciação da Divisão de Planeamento e Ordenamento do 

Município,  o Técnico Superior LUIS MANUEL FILIPE DA SILVA, prestou a informação 

nº. 145-LS/DPOM/2005, datada de 21 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante,  na qual informa que 

qualquer ampliação da implantação dessas paredes no sentido da via pública não está 
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prevista e, consequentemente, autorizada. ------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar a Senhora Maria Ofélia 

Botelho Morgado que deverá cumprir, escrupulosamente, o projecto de arquitectura 

aprovado, o que implica retirar o isolamento exterior que está a ser colocado, até porque 

se desenvolve para a via pública. ========================================= 

"Secção de Taxas e Abastecimento Público" 

103 - 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo do Senhor FRANCISCO JOSÉ CARDOSO RODRIGUES SILVA, 

residente na Freguesia da Faia, Município de Sernancelhe, presente à reunião um 

requerimento datado de 25 de Agosto, último, a solicitar  autorização para colocação de 

dois reclamos luminosos, em frente ao seu estabelecimento, sito na Avenida Calouste 

Gulbenkien, Edificio A, nesta Vila, com as seguintes dimensões; um com 6,60m por 

0,60m, outro 0,80m por 0,80m, com os seguintes dizeres:------------------------------------------

-----  “TRANQUILIDADE SEGUROS – FRANCISCO SILVA - AGENTE". ---------------------- 

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

prestou a informação nº. 438/FISC, datada de 30 de Agosto, último, a emitir parecer 

favorável à pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

dos dois reclamos luminosos, devendo ser emitida a respectiva licença. ============ 

02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 
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104 – 210/200/400 – IMT – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES 

ONEROSAS DE IMÓVEIS – Vários Pedidos de Isenção ======================= 

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

22 de Agosto, último, exarada a folhas 81, ponto 069, do livro de actas 122, em que foi 

deliberado insistir, mais uma vez, junto da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses para emitir um parecer que esclarecesse se a competência da Câmara 

Municipal, nesta matéria, é apenas de reconhecimento do preenchimento dos requisitos 

legais ou se, preenchidos esses requisitos, mantém a competência de decidir as 

isenções, presente à reunião uma Informação dos Serviços Jurídicos daquela 

Associação, datada de 27 de Outubro último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, sugerindo a elaboração de um 

regulamento (nos termos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro), que defina, ainda que 

em termos genéricos, as específicas condições em que interessa ao Município conceder 

as isenções em causa, competindo à Câmara Municipal um verdadeiro poder de 

assentimento à concessão do reconhecimento da isenção. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação dos Serviços Jurídicos da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses e as recomendações nela insertas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, elaborar um Regulamento, nos termos da Lei nº 169/99, de 

18 de Setembro, que defina, ainda  que genericamente, as condições específicas em 

que interessa ao Município conceder as isenções em causa.------------------------------------- 

Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dar conhecimento desta decisão aos 
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interessados. ======================================================== 

105 – 210/206/100 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Consolidação da Malha Viária Intermunicipal – (Segões E.M. 581-1) – 

Pedido de Transferência de Verba ======================================= 

========== Oriundo da Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora, 

presente à reunião o ofício n.º 145, datado de 04 do corrente mês, informando que foi 

aprovado, em reunião do Conselho de Administração da Associação Regional dos 

Municípios do Vale do Távora, o Auto de Medição nº 5 da obra em epígrafe, no 

montante de € 10.971,01  (dez mil, novecentos e setenta e um euros e um cêntimos), 

pelo que solicita a transferência da referida verba.--------------------------------------------------- 

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

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

orgânico– económica 0302/08050104 onde, em 18 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 146.320,15 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e vinte euros e quinze 

cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 

3.3.1., código 0203 e projecto nº. 48/2004, no montante de € 126.214,07 (cento e vinte e 

seis mil, duzentos e catorze euros e sete cêntimos).------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Associação 

Regional dos Municípios do Vale do Távora, a verba de € 10.971,01  (dez mil, 

novecentos e setenta e um euros e um cêntimos), destinada a pagar o Auto de Medição 

nº 5, da obra em epígrafe. =============================================== 
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106 – 210/206/100 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Consolidação da Malha Viária Intermunicipal – (Soutosa, Vila Cova e 

CM entre Sanfins e Pinheiro) – Pedido de Transferência de Verba ============== 

========== Oriundo da Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora, 

presente à reunião o ofício n.º 144, datado de 04 do corrente mês, informando que foi 

aprovado, em reunião do Conselho de Administração da Associação Regional dos 

Municípios do Vale do Távora, o Auto de Medição nº 4 da obra em epígrafe, no 

montante de € 15.679,92  (quinze mil, seiscentos e setenta e nove euros e noventa e 

dois cêntimos), pelo que solicita a transferência da referida verba.------------------------------ 

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

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

orgânico– económica 0302/08050104 onde, em 18 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 146.320,15 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e vinte euros e quinze 

cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 

3.3.1., código 0203 e projecto nº. 48/2004, no montante de € 126.214,07 (cento e vinte e 

seis mil, duzentos e catorze euros e sete cêntimos).------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Associação 

Regional dos Municípios do Vale do Távora, a verba de €15.679,92  (quinze mil, 

seiscentos e setenta e nove euros e noventa e dois cêntimos), destinada a pagar o Auto 

de Medição nº 4, da obra em epígrafe. ===================================== 

107 – 210/207/000 - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL - GENTE DA NAVE – 
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Época Desportiva 2005/2006 – Pedido de Subsídio ========================== 

========== Oriundo da Associação Desportiva referenciada em epígrafe, presente à 

reunião o ofício, datado de 25 de Outubro último, e registado nesta Câmara Municipal 

em 28 do mesmo mês, sob o n.º 7450, solicitando apoio  financeiro para a época 

desportiva 2005/2006.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Financeira, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico 

– económica 04/040701 onde, em 11 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

68.756,65 (sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e seis euros e sessenta e cinco 

cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 

2.5.2., código 0101 e projecto nº. 38/2004, no montante de € 27.150,00 (vinte e sete mil 

cento e cinquenta euros).------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 

montante de € 30.000,00 (trinta mil euros), a pagar em duodécimos, destinado a fazer 

face às despesas na época desportiva 2005/2006. ============================ 

108 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DO 

VILAR - Pedido de  Subsídio =========================================== 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 02 do corrente mês, e registado nesta Câmara Municipal em 03 do 

mesmo mês, sob o n.º 7580, solicitando a atribuição de um subsídio no montante 

1.500,00 (mil e quinhentos euros), destinado à Festa de Natal a realizar no próximo dia 
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23 de Dezembro.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Financeira, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânica 

– económica 04/040701 onde, em 11 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

68.756,65 (sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e seis euros e sessenta e cinco 

cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 

2.5.2., código 0101 e projecto nº. 38/2004, no montante de € 27.150,00 (vinte e sete mil 

cento e cinquenta euros).----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara Municipal vai comparticipar a realização 

da Festa de Natal destinada às crianças mais carenciadas do Concelho, promovida pela 

Associação das Guias e Escuteiros da Europa - Portugal, a mesma deliberou, por 

unanimidade, informar a Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Vilar  que não 

vê justificação para comparticipar a realização de um evento similar, até porque a 

situação financeira do Município não permite a assunção de tais encargos. ========== 

109 - 210/207/000 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL - VALENTES DA 

BEIRA - Pedido de Subsídio ============================================ 

========== Oriundo da Associação, referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 02 do corrente mês, e registado nesta Câmara Municipal em 04 do 

mesmo mês, sob o n.º 7617, solicitando a atribuição de um subsídio no montante de € 

15.758,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta e oito euros), para trabalhos a realizar na 

Sede daquela Associação. --------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da Divisão Económica e 

Financeira, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânica 

– económica 04/040701 onde, em 11 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

68.756,65 (sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e seis euros e sessenta e cinco 

cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 

2.5.1., código 0104 e projecto nº. 37/2004, no montante de € 35.500,00 (trinta e cinco 

mil, e quinhentos euros).------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que, no âmbito do presente orçamento, a Câmara 

Municipal não tem capacidade para assumir novos encargos, a mesma deliberou, por 

unanimidade, inscrever no orçamento do próximo ano uma verba que contemple a 

pretensão ora formulada. =============================================== 

110 – 210/207/000 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE APOIO À 3ª IDADE - Pedido de 

Subsídio =========================================================== 

========== Oriundo da Associação, referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, datado de 02 do corrente mês, e registado nesta Câmara Municipal em 05 do 

mesmo mês, sob o n.º 7578, solicitando a atribuição de um subsídio no montante de € 

2.000,00 (dois mil euros), para as despesas com os carros. -------------------------------------- 

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

Financeira, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânica 

– económica 04/040701 onde, em 11 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

3.105,60 (três mil, cento e cinco euros e sessenta cêntimos). ------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no 

montante de € 1.301,24 (mil, trezentos e um euros e vinte e quatro cêntimos), destinado 

aos fins propostos. ==================================================== 

111 – 210/207/000 - MÃOS UNIDAS P. DAMIÃO - PORTUGAL - Pedido de Subsídio  

========== Oriundo da Associação, referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, registado nesta Câmara Municipal em 08 do corrente mês, sob o n.º 7712, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado a ajudar doentes com SIDA, crianças 

Seropositivas, Jovens Toxicodependentes, mulheres da rua, mães solteiras e seus 

filhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Financeira, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânica 

– económica 04/040701 onde, em 15 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

3.105,60 (três mil, cento e cinco euros e sessenta cêntimos). ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara, deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no 

montante de € 100,00 (cem euros), destinado aos fins propostos. ================ 

“Tesouraria” 

112 -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 22, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 383.252,92 (trezentos 

e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois euros e noventa e dois cêntimos), assim  

discriminado:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                      a) Dotações Orçamentais ..................................... €   309.659,87 

                                      b) Dotações Não Orçamentais.............................. €     73.593,05 

                                                                               TOTAL  ........................ €   383.252,92 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

113 - 310/301/118 - E.N. 323, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E TABUAÇO - Carta do 

Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, datada de 3 de 

Setembro de 2005 - Comentários à deliberação da Câmara da reunião realizada em 

5 de Setembro de 2005  ================================================ 

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

5 de Setembro, último, exarada a folhas 155, ponto 152, do livro de actas n.º 122, em 

que  foi deliberado juntar a análise / informações ao processo, presente à reunião o 

respectivo processo, acompanhado de uma carta do Técnico Superior Assessor 

Principal, desta Câmara Municipal - actualmente na situação de inactividade na 

sequência de procedimento disciplinar -, JOÃO PINTO CARDOSO, datada de 3 de 

Setembro, último, registado nesta Câmara sob o n.º 7611, em 4 do corrente mês, com o 

seguinte teor:----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Recebi o ofício n.º 5427, relativo ao proc.º 310/301/118 datado de 05.SET.20, 

comunicando a deliberação da Câmara Municipal da reunião ordinária realizada em 5 de 
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Setembro passado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Venho alertar o Sr. Presidente para o dever que tem de participar 

criminalmente, na tripla qualidade de Presidente da Câmara, Presidente do Concelho 

de Administração da ARMVT e na de cidadão. -------------------------------------------------------- 

----- Consta-se, mais uma vez, que o parecer do gabinete jurídico leva a Câmara e o 

Senhor Presidente ao não cumprimento das leis da República Portuguesa. ------------- 

----- A defesa do erário público não compete só ao signatário, mas também à 

Administração da Câmara e em particular ao Senhor Presidente. ---------------------------- 

----- E este caso é demasiado grave e evidente para que o Senhor Presidente não 

participe ao Ministério Público e ao IMOPPI. ----------------------------------------------------------- 

----- Com o não cumprimento das leis, o Estado que se quer de direito e 

democrático acaba por ser lesado”. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria absoluta, com a abstenção do Senhor   

Vereador em Regime de Tempo Inteiro, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, que este 

assunto seja agendado para a próxima reunião camarária, devendo o processo vir 

devidamente instruído com todas as deliberações já tomadas sobre o referido assunto. = 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

114 - 500/501/500 - INVESTIMENTOS NÃO MUNICIPAIS - Investimentos particulares 

- Instalação de Parque Eólico da Nave - Caminho Rural entre Alvite e Sever - 

Protocolo =========================================================== 

==========  No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 
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5 de Setembro, último, exarada a folhas 161, ponto 157, do livro de actas n.º 122, em 

que foi deliberado manter a validade dos protocolos assinados, presente à reunião o 

respectivo processo, acompanhado de um ofício da firma Gamesa Energia Portugal, 

com a referência GEP/1603/AF05, datado de 29 de Setembro de 2005, registado nesta 

Câmara sob o n.º 6828, em 3 de Outubro do corrente ano, que nesta acta se considera 

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

motivos   ali referidos informa que vai ceder a sua posição no Protocolo celebrado com 

esta Câmara Municipal à sociedade Parque Eólico da Nave, S.A.. ------------------------------ 

----- Relativamente a este assunto, o Gabinete Jurídico desta Câmara emitiu o Parecer 

n.º 20.05, datado de 18 de Outubro, último, que também nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual é de parecer 

que nada obsta à concretização da cessão, dado que resulta da cláusula 5.ª, do 

Protocolo, que a Gamesa Energia de Portugal fica expressamente autorizada a ceder a 

sua posição  a uma sociedade que faça parte do grupo GAMESA. ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cessão de posição 

contratual da Gamesa Energia de Portugal à Sociedade Parque Eólico da Nave, dado 

que esta empresa faz parte do mesmo Grupo e ainda porque, em termos contratuais, se 

mantêm as mesmas condições protocoladas entre a Gamesa e a Câmara Municipal. === 

  03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

115 – 360/337/5.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedidos de Informação Prévia ====  
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

11 de Julho, último, exarada a folhas 302, ponto 312, do livro de actas n.º 121, em que 

foi deliberado informar o Senhor ERNESTO TEIXEIRA CORREIA que deve solicitar à 

REN - Reserva Ecológica Nacional a desafectação da parcela, nos termos legais, 

relativamente ao pedido de informação prévia para a reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado "Carril", na Freguesia de Alvite, presente 

à reunião o referido processo, acompanhado da resposta, por escrito, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos 

motivos alí descritos, requer o deferimento da pretensão. ------------------------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 133-

LS/DPOM/2005, datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer desfavorável. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta o parecer desfavorável atrás referido, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão. ============================= 

PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – CONHECIMENTO ===================================== 

========== No seguimento da deliberação camarária de 02 de Novembro de 2005, 

exarada a folhas 3, ponto 004, deste livro de actas, e a fim de dar cumprimento ao 

disposto no nº. 3, do artº. 65º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei 
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nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, dá-se conhecimento dos “processos simples e simples 

com condicionantes”, decididos no âmbito da delegação e sub-delegação de 

competências fixadas pelo Despacho da Presidência, datado de 03 de Novembro de 

2005: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

116 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

----- JOAQUIM CASTRO PEREIRA, para substituição do telhado de uma casa de 

arrumos, com a área de 20m2, sita na Rua do Pelourinho, n.º 12, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 341.05; ------------------------------------------- 

----- JOÃO DA COSTA, para reconstrução de um telhado de uma casa de habitação, 

com a área de 100 m2, sita na Rua do Bacelo, na Sede de Freguesia de Caria, a que se 

refere o Proc.º n.º 344.05; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO RIBEIRO TEIXEIRA, para reparação do telhado da sua casa de habitação, 

sita na Rua do Cruzeiro, na Sede da Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 

345.05; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOAQUIM MARIA OLIVEIRA, para construção de um telheiro, com a área de 15 m2, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Pai Borba", na localidade de Soutosa, 

Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 357.05; ------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO JESUS ILDEFONSO, para reconstrução de um telhado, com a área de 

25 m2 e reparação da parede de suporte da sua casa de habitação, sita  na localidade 

de Arcas, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 361.05; ----------------------------- 

----- GERMANO ZEFERINO DOS SANTOS, para construção de um telheiro, com a área 
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de 20m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Outeiro", na localidade e 

Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 363.05; --------------------------------------------

----- JOSÉ MARQUES, para reparação e abertura de uma entrada num muro, que 

pretende levar a efeito nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 

364.05. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO PAULO DE CARVALHO ANTUNES, para pintura da sua casa de habitação, 

sita no lugar denominado "Estrada de Paradinha", Freguesia de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º365.05; -------------------------------------------------------------------------- 

----- FERDINANDO LOPES ANTUNES CAIXAS, para pinturas da sua casa de habitação, 

sita na localidade do Mileu, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 366.05; ------ 

----- JOSÉ LUIS  CARDOSO MARTINHO, para construção de um anexo, com a área de 

45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Carril", na localidade de 

Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º367.05; --------------------------------- 

----- RUI JORGE ALVES CÉSAR, para colocação de placa e telhado, com a área de 

45m2, que pretende levar a efeito na localidade de Toitam,  Freguesia de Arcozelos, a 

que se refere o Proc.º n.º 370.05; ------------------------------------------------------------------------- 

----- ADÉRITO GOMES PEREIRA MATOS, para substituição do telhado da sua casa de 

habitação, com a área de 280m2, sita na Quinta do Francês, na Freguesia de Arcozelos, 

a que se refere o Proc.º n.º 371.05. ----------------------------------------------------------------------- 

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

117 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 
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condicionantes ====================================================== 

----- JOSÉ MANUEL TRINDADE GOMES PEREIRA, para reparação de um muro, com a 

área de 20 m2 e ocupação da via pública em 20m2, que pretende levar a efeito  no 

"Antigo Ramal de Vila Cova", Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 359.05; ---- 

----- FERNANDO SANTANA CENTEIO, para pintura da sua casa de habitação e 

ocupação da via pública em 6 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Travessa da Torre", Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 362.05. ------------- 

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

118 – 360/338/358.01 – OBRAS PARTICULARES – Obra  de Olga Maria da Fonseca 

Coutinho Anciães - Processo contencioso n.º 750/2002 ====================== 

========== Oriundo do SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, presente à reunião 

uma comunicação, datada de 08 do corrente mês, relativamente ao processo 

contencioso n.º 186/05-11 relativo ao processo de obras particulares, pertencente à 

Senhora OLGA MARIA FONSECA COUTINHO ANCIÃES, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, acordam em negar provimento ao recurso jurisdicional, confirmando a decisão 

recorrida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores 

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, solicitar o 

competente parecer jurídico, tendo em vista adequado procedimento legal na situação 

em que se encontra o processo. ==========================================   
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119 – 360/338/640.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

construção de uma habitação unifamiliar ================================= 

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

19 de Setembro,  último, exarada a folhas 220, ponto 222, do livro de actas n.º 122, em 

que foi deliberado solicitar à Técnica da DPOM a apreciação do projecto de arquitectura 

proposto, tendo em conta as áreas das construções agora representadas, relativamente 

à construção de uma habitação unifamiliar, que o Senhor JOÃO DE JESUS MATIAS 

TEIXEIRA, pretende levar a efeito no lugar denominado "Ponte", na localidade de Porto 

da Nave, Freguesia de Alvite, presente à reunião o processo, acompanhado da 

informação técnica n.º. 223-SV/DPOM/2005, datada de 3 do corrente mês, que nesta 

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

pelos motivos alí descritos, emite parecer desfavorável. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a zona onde se insere a pretensão está dotada das 

principais infraestruturas e que a implantação proposta enquadra o princípio da 

colmatação, nos termos do art.º 31.º, do Regulamento do Plano Director Municipal, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ============  

120 – 360/338/87.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração ao projecto inicial ============================================ 

========== Oriundo do Senhor ALCIDES JACINTO SANTOS, presente à reunião a 

alteração ao projecto inicial de arquitectura, relativamente à construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Gandra", na localidade e 
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Freguesia de Aldeia de Nacomba. ------------------------------------------------------------------------

----- Submetido o processo  à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

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

----- " (...) com os elementos entregues, informa-se favoravelmente às alterações 

pretendidas". ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou,  por unanimidade, aprovar a alteração ao projecto 

de arquitectura. ======================================================= 

121 – 360/338/167.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

05 de Setembro, último, exarada a folhas 170, ponto 167, do livro de actas n.º 122, em 

que foi deliberado, comunicar ao Senhor JOSÉ MANUEL MARTINS MATOS, que deve  

adaptar o projecto às condições actuais do lote, as quais resultaram da alteração ao 

loteamento, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar 

a efeito no lote n.º 7, no loteamento a que se refere o alvará n.º 02/01, sito no lugar 

denominado "Pedreguais", na Vila de Leomil, presente à reunião o processo, 

acompanhado de novos elementos. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 239-

SV/DPOM/2005, datada de 16 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 
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descritos, emite parecer desfavorável. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador, em 

Regime de Tempo Inteiro, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, solicitar ao requerente a 

alteração ao projecto, de maneira a cumprir os afastamentos regulamentares do 

loteamento. ==========================================================   

122 – 360/338/246.04 – OBRAS PARTICULARES – Alteração do interior de um 

edifício destinado a arrumações para estabelecimento de bebidas e depósito de 

pão - Projectos de especialidades ======================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência  do Senhor ADRIANO 

FERREIRA DOS SANTOS RAFAEL, relativamente à alteração do interior de um edifício 

destinado a arrumações para estabelecimento de bebidas e depósito de pão, que 

pretende levar a efeito na Rua do Outeiro, na Vila de Leomil, presente à reunião o 

processo, acompanhado da resposta, por escrito, trazendo inserta, a informação técnica 

da DPOM, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer 

parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer desfavorável. --------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou,  por unanimidade, solicitar à FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL para verificar, no local, quais as alterações introduzidas, tendo em conta o 

parecer do Delegado de Saúde. =========================================== 

123 – 360/338/272.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 
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========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

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

GOMES TEIXEIRA, relativamente à reconstrução de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito na Rua do Alho, na localidade da Semitela, Freguesia de Leomil, 

presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, em peças desenhadas. ------- 

---- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 169-

RJ/DPOM/2005, datada de 2 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer desfavorável. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que o aproveitamento do sótão se destina a arrumos, a Câmara 

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

124 – 360/338/305.04 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Prorrogação de prazo 

para entrega do documento de legitimidade devidamente rectificado =========== 

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

13 de Junho, último, exarada a folhas 199, ponto 221, do livro de actas n.º 121, em que 

foi deliberado aprovar os projectos de especialidades e emitir a respectiva licença, 

devendo o Senhor ANELSO PINTO DOS SANTOS, no acto do levantamento da licença, 

entregar o documento de legitimidade, devidamente rectificado, presente à reunião o 

processo, acompanhado de um requerimento do seguinte teor: ---------------------------------- 

----- "(...) referente às alterações e ampliação de uma casa de habitação, que pretende 



 FlFlFlFl.113 
______________ 

 
                                                           05.11.23 

 
Liv º .  123L iv º .  123L iv º .  123L iv º .  123     

                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 

                                                                   

 

levar a efeito no lugar designado por" Adenesteva" em Vide, Freguesia de Rua, 

Concelho de Moimenta da Beira, encontrando-se já o referido processo na fase de 

levantamento da licença de construção (Ofício n.º 4838, datado de 25 de Agosto de 

2005) e dado que esta não pode ser emitida em virtude de ainda se encontrar a efectuar 

a rectificação do registo da propriedade onde pretende levar a efeito a intervenção, vem 

muito respeitosamente solicitar a V. Ex.ª. se digne providenciar no sentido de que lhe 

seja emitida a licença requerida, comprometendo-se a apresentar logo que possível o 

Documento de Legitimidade com a área devidamente rectificada". ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou,  por unanimidade, conceder ao requerente um 

prazo de 90 (noventa) dias, para  apresentar o documento de legitimidade, sob pena de, 

em tempo, não ser emitida a licença de utilização. ============================= 

125 – 360/338/392.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura e 

especialidades - Construção de uma habitação unifamiliar =================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 

ALVARO VIEIRA DE ALMEIDA, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 3, a que se refere o alvará de 

loteamento n.º 07/98, sito no lugar denominado "Beira de Paradinha", Freguesia de 

Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, acompanhado dos elementos em 

falta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 228-

SV/DPOM/2005, datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável à pretensão  e que os passeios não se encontram 

executados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

arquitectura e especialidades, e emitir a respectiva licença. --------------------------------------- 

126 – 360/338/490.04 – OBRAS PARTICULARES –  Construção de um Lar de Apoio 

à 3.ª idade ========================================================== 

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

22 de Agosto, último, exarada a folhas 121, ponto 111, do livro de actas n.º 122, em que 

foi deliberado solicitar à Firma RESIDÊNCIA RURAL DE REPOUSO, CENTRO DE DIA, 

UNIPESSOAL, Ld.ª, um estudo da intercepção dos acessos que servem este 

equipamento à ligação com a Estrada Regional 323, relativamente à construção de um 

Lar de Apoio à 3.ª idade, que pretende levar a efeito na Quinta do Vale Escuro, na 

Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, acompanhado do 

referido estudo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 236-

SV/DPOM/2005, datada de 15 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 
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descritos, aponta para o indeferimento. ---------------------------------------------------------------- 

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

reformulação do estudo, confirmando, inclusivé, a titularidade dos terrenos objecto da 

intervenção. =========================================================    

127 – 360/338/8.05 – OBRAS PARTICULARES –  Construção de uns arrumos com 8 

m2 ================================================================ 

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

05 de Novembro, último, exarada a folhas 177, ponto 176, do livro de actas nº. 122, em 

que foi deliberado remeter o processo à Fiscalização Municipal para confirmar a área 

que o Senhor ROBERTO CARLOS DA COSTA PEREIRA pretende edificar, bem como 

as circunstâncias em que terão sido construídas outras construções similares, neste 

loteamento, relativamente à construção de uns arrumos, com a área de 8m2, que 

pretende levar a efeito no lote n.º 13, a que se refere o alvará de loteamento n.º 2/98, 

sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à 

reunião o processo, acompanhado da informação n.º 567/FISC/2005, datada de 10 do 

corrente mês, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------

----- "Em cumprimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada no dia 05 

de Setembro último, cumpre-nos informar que após a deslocação ao local, verificou-se 

que a área de construção em causa, é de 20m2. -----------------------------------------------------

----- Mais se informa que relativamente às construções similares, foram contactados 

todos os proprietários para legalizarem as referidas construções, à excepção de dois, 



 FlFlFlFl.116 
______________ 

 
                                                           05.11.23 

 
Liv º .  123L iv º .  123L iv º .  123L iv º .  123     

                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 

                                                                   

 

por se encontrarem ausentes na Suiça". ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão. ======= 

128 - 360/338/23.05 – OBRAS PARTICULARES –  Projecto de arquitectura - 

Legalização de uma serralharia ========================================= 

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

13 de Junho último, exarada a folhas 207, ponto 231, do livro de actas nº. 121, em que 

foi deliberado, que a Firma CAS-FRI Frio de Castelo, Ld.ª solicitasse a aprovação de 

localização do estabelecimento à CCDRN - Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento da Região Norte, para proceder ao licenciamento da actividade na 

entidade coordenadora - Direcção Regional da Indústria e Energia, relativamente à 

legalização de uma serralharia, sita na Sede da Freguesia de Castelo, presente à 

reunião o processo, acompanhado de um requerimento, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, informa que já apresentou o pedido no Ministério da Economia. -------------------   

---- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 238-

SV/DPOM/2005, datada de 16 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer desfavorável.--------------------------------------------------------------------  

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

com a alteração do Plano Director Municipal poderá ser licenciada a respectiva 
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construção.========================================================== 

129 – 360/338/91.05 – OBRAS PARTICULARES –  Projecto de arquitectura - 

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

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

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

DE FÁTIMA CARVALHO GOMES, relativamente à reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua do Outeiro, na Sede da Freguesia de Castelo, presente à reunião 

o processo, acompanhado da resposta, por escrito, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, solicita a aprovação da pretensão. ---------------------------------------------------------- 

---- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 235-

SV/DPOM/2005, datada de 15 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, aponta para o indeferimento.------------------------------------------------------------------ 

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

arquitectura, devendo a requerente, juntamente com os projectos de especialidades, 

entregar o documento de legitimidade. ===================================== 

130 – 360/338/152.05 – OBRAS PARTICULARES –  Projectos de especialidades - 

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

========== No seguimento do Despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Senhora ANNA 

CIECKO SILVA, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado " Lavradeira", lote n.º2, Freguesia de Sever, presente 

à reunião o processo, acompanhado de novos elementos e requer um prazo de 90 

(noventa) dias, para entregar o documento de legitimidade. --------------------------------------- 

---- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

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

----- "(...) O requerente procedeu à entrega dos elementos, conforme o solicitado, assim 

sendo, julgam-se reunidas as condições para que a pretensão seja submetida a 

deliberação final, se a Exm.ª Câmara assim o entender". ------------------------------------------ 

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

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

131 – 360/338/176.05 – OBRAS PARTICULARES –  Projecto de arquitectura - 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 

ANTÓNIO PEDRO ANDRADE, relativamente à construção de um armazém que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Toca", na localidade e Freguesia de 

Castelo, presente à reunião o processo, acompanhado dos elementos solicitados. -------- 

---- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 173-
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RJ/DPOM/2005, datada de 7 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável mas com condicionantes.--------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente, aquando da entrega dos projectos de 

especialidades, entregar os documentos em falta, identificados na informação técnica.== 

132 – 360/338/180.05 – OBRAS PARTICULARES –  Projecto de arquitectura - 

Construção de um anexo destinado a arrumos ============================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor ADRIANO 

CARDOSO DE ALMEIDA, relativamente à construção de um anexo destinado a 

arrumos, que pretende levar a efeito, no lote n.º C2, a que se refere o alvará de 

loteamento n.º 03/96, sito no lugar denominado "Andinhos ou Pombo", nesta Vila de 

Moimenta da Beira, presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos 

motivos alí descritos, solicita a aprovação da pretensão. ------------------------------------------- 

---- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 226 - 

SV/DPOM/2005, datada de 7 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer desfavorável.-------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Face ao parecer desfavorável atrás referido, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, indeferir a pretensão e informar o requerente que a construção máxima 

permitida no loteamento,  para a construção do referido anexo, não poderá exceder a 

área de 33m2. ======================================================== 

133 – 360/347/4.99 – LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Desenvur - 

Pedido de indemnização =============================================== 

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

19 de Setembro, último, exarada a folhas 235, ponto 242, deste livro de actas, em que 

foi deliberado solicitar parecer jurídico sobre a legitimidade e legalidade da pretensão 

formulada pela CAPA - Sociedade de Advogados, com sede na Rua do Carmo, 54, 4.º 

U, em Coimbra, como representante da Firma DESENVUR - Empreendimentos de 

Desenvolvimento Urbanístico, Ld.ª,  relativamente ao pedido de indemnização no 

montante de € 104.262,33 (cento e quatro mil, duzentos e sessenta e dois euros e tês 

cêntimos), pelos prejuízos causados, presente à reunião o parecer jurídico n.º 22.05, do 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores 

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, incumbir o 

Senhor Presidente da Câmara para saber do ponto da situação do processo, accionando 

eventual negociação que vise a plena resolução do problema.==================== 

134 – 360/347/8.05 – LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Destaque de 
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parcela ============================================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor JOÃO 

DIAS SIMÃO, relativamente a um pedido de destaque de uma parcela de terreno, com a 

área de 420,0 m2 de um prédio com a área de 3.600, 0 m2, existente no lugar 

denominado "Carril", na localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião o processo, 

acompanhado da rectificação ao destaque da referida parcela. ---------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

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

----- "Com a presente reformulação da solicitação do requerente emite-se parecer 

favorável à mesma". ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o destaque da referida 

parcela, dado que reúne as condições previstas nas alíneas a) e b), do n.º 4, do art.º 6.º, 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 

de 4 de Junho, devendo ser emitida a certidão, em conformidade. ================= 

135 – 360/991/105.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão da 

constituição de compropriedade ======================================== 

========== Oriundo da Senhora ANABELA PAIVA OLIVEIRA, presente à reunião um 

pedido de parecer, nos termos do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que 

alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - 

AUGI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 128-

LS/DPOM/2005, datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e emitir a respectiva 

certidão, em conformidade. ============================================== 

136 – 360/991/111.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão da 

constituição de compropriedade ======================================== 

========== Oriundo dos Senhores DULCE GOMES AUGUSTO, MARIA DE JESUS 

AUGUSTO e JOÃO GOMES AUGUSTO, presente à reunião um pedido de parecer, nos 

termos do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 

2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - AUGI. ----------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 129-

LS/DPOM/2005, datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e emitir a respectiva 

certidão, em conformidade. ============================================== 

137 – 360/991/117.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão da 
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constituição de compropriedade ======================================== 

========== Oriundo do Senhor SIDÓNIO DA SILVA PEREIRA, presente à reunião um 

pedido de parecer, nos termos do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que 

alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - 

AUGI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 130-

LS/DPOM/2005, datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e emitir a respectiva 

certidão, em conformidade. ============================================== 

138 – 360/991/123.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão da 

constituição de compropriedade ======================================== 

========== Oriundo da Senhora CRISTINA CONDE, presente à reunião um pedido de 

parecer, nos termos do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que alterou a Lei 

n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - AUGI. ------------ 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 135-

LS/DPOM/2005, datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 
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descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e emitir a respectiva 

certidão, em conformidade. ============================================== 

139 – 360/991/125.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão da 

constituição de compropriedade ======================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA OLÍMPIA DOS SANTOS MONTEIRO, 

presente à reunião um pedido de parecer, nos termos do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, 

de 23 de Agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas 

de Génese Ilegal - AUGI. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 136-

LS/DPOM/2005, datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e emitir a respectiva 

certidão, em conformidade. ============================================== 

140 – 360/995/000 – OBRAS PARTICULARES – Informação n.º 158-OS/DPOM/05 - 

Obrigatoriedade ou não de apresentação de projecto de arquitectura para 

licenciamento das construções indicadas no n.º 3, do art.º 16.º do Regulamento 

Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município de Moimenta da Beira  

========== Oriundo da Técnica Superior Assessora, Arquitecta OLGA MARINA DA 
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FONSECA SANTOS, presente à reunião a informação n.º 158-OS/DPOM/20005, datada 

de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, relativamente ao esclarecimento sobre a obrigatoriedade ou não 

de apresentação de projecto de arquitectura para licenciamento das construções 

indicadas no n.º 3, do art.º 16.º, do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e 

Taxas do Município de Moimenta da Beira .------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar os técnicos da DPOM  

que a aprovação do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, 

pressupõe, para os casos em questão, a isenção do projecto de arquitectura, situação 

que deverá ser clarificada na próxima alteração ao Regulamento. ------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, alertar os técnicos da DPOM para 

esta isenção a aplicar somente nos casos referenciados no nº3, do art.º 16.º, do mesmo 

Regulamento. ======================================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

141 – 710/714/400 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL – Pedido de 

isenção de pagamento de Passe Escolar ================================== 

========== Oriundo da Senhora MARGARIDA VALENTE CARVALHO, Encarregado 

de Educação da aluna CÁTIA ALEXANDRA CARVALHO DOS SANTOS, residente em 

Castelo,  presente à reunião um pedido, datado de 31 do mês de Agosto último, 

solicitando a isenção do pagamento do passe escolar, em virtude dos seus fracos 
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recursos económicos não lhe permitirem o pagamento do mesmo.------------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação da Técnica Superior de Serviço Social, MARIA 

MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a seguinte 

informação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  “A aluna reside com a mãe, três irmãos e o companheiro actual da segunda.---------- 

----- A mãe vive com o actual companheiro com quem tem a filha mais nova em comum, 

sendo os restantes de dois casamentos anteriores.-------------------------------------------------- 

----- O agregado familiar encontra-se dependente da pensão de € 1.000,00 (mil euros) 

do actual companheiro da mãe e da pensão de sobrevivência da aluna e sua irmã.-------- 

----- O relacionamento entre a aluna e o companheiro da mãe é conflituoso, agravado 

pela dependência económica.------------------------------------------------------------------------------ 

----- Pelo exposto, justifica-se a isenção do pagamento do passe escolar, não reportada 

ao rendimento, mas ao facto de o agregado familiar ser numeroso e devido á 

dependência económica existente relativamente a uma pessoa com laços que poderão 

ser precários e com tensões familiares que prejudicam um desenvolvimento equilibrado 

da aluna.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- À Consideração Superior.”----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os rendimentos disponíveis do agregado familiar, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de isenção, até porque se trata 

de um passe de custos reduzidos. ========================================= 

142 – 710/714/400 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL – Pedido de 
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isenção de pagamento de Passe Escolar ================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA LEONOR DE JESUS PAIVA, Encarregado de 

Educação da aluna SANDRA CRISTINA SANTOS CARIA, residente em Sever,  

presente à reunião um pedido, datado de 29 do mês de Outubro último, solicitando uma 

ajuda para o passe escolar da sua educanda, visto que não consegue suportar tanta 

despesa e que possui ainda outra educanda no 8.º ano e não gostaria que elas 

abandonassem o percurso escolar.----------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da Técnica Superior de Serviço Social, MARIA 

MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a seguinte 

informação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  “O agregado familiar constituído pelo casal e duas netas vive proveniente do 

trabalho do cônjuge da requerente na agricultura como assalariado.---------------------------- 

----- Não usufrui de prestação de Rendimento Social de Inserção por nunca o ter 

requerido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- É um agregado familiar com dificuldades económicas pois não tem rendimentos 

relativos às duas netas, desconhecendo inclusive o paradeiro da mãe das mesmas e 

não recebendo prestação de alimentos.------------------------------------------------------------------ 

----- Pelo exposto sou de parecer que deverá ser isentado o pagamento deste passe.----- 

----- À Consideração Superior.”----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando  o parecer técnico sobre as condições sócio-económicas 

do agregado familiar, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o pagamento do 
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passe. ============================================================== 

143 – 130/999/000 - 710/999/000  –  PATRIMÓNIO  – DIVERSOS – Cedência de 

espaço na Central de Camionagem ====================================== 

========== Oriundo da E.A.V.T. – Empresa Automobilística de Viação e Turismo, LDA, 

presente  à reunião, um ofício com o n.º 288/CS/2005, datado de 16 do corrente mês, 

solicitando a cedência da bilheteira que está desocupada na Central de Camionagem, 

afim de ser utilizada pelos seus motoristas (Grupo Joalto) como sala de estar, uma vez 

que nos dias de inverno os mesmos não têm onde se abrigar do frio.--------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização precária 

do espaço para os fins propostos, não traduzindo esta autorização qualquer carácter 

vinculativo, dado que, em outro contexto, poderá o referido espaço vir a ser necessário 

para outra empresa de transportes. ======================================== 

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, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente distribuída, 

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

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

12H45.============================================================== 
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O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


