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ACTA DA  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM DEZ  DE SETEMBRO DO 

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

ACTA Nº. 27/03 

========== Aos dez dias do mês de Setembro do ano de dois mil e três, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, no  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, JORGE DE JESUS COSTA, ELVIRA DA 

COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, ANTÓNIO PEDRO PEREIRA 

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

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

deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 08 de Setembro de 2003, 

exarada a folhas  007, ponto 006, do livro de actas 111, 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  09H30. ===================================== 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ============================================ 

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

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

JUSTIFICAR a falta à reunião de hoje, do Vereador ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA 

MATOS, em virtude de se encontrar de férias. ================================  

01 – ORGÃOS DA AUTARQUIA 

“Fiscalização Municipal” 

050 – 380/995/000 – RELATÓRIO DE ACÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO ÂMBITO DO 

DECRETO – LEI N.º 309/2002  =========================================== 

========== Oriundo da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, presente à reunião a informação 

n.º 618/FISC., datada de 04 de Setembro do corrente mês, bem como o auto de vistoria 

nº. 45/03, de 01 de Setembro de 2003, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante,  referindo-se o primeiro documento a 

uma acção de Fiscalização relativa a questões de licenciamento, higiene e segurança 

dos estabelecimentos de bebidas com espaço para dança, e reportando-se o segundo 

documento à vistoria de recinto de divertimento público, conhecido como discoteca 

Radical, sito na cave das traseiras do prédio com o nº. 55, na Avenida Dr. Sá Carneiro, 

desta Vila. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que os recintos de diversão: “Radical”, “Pub-Flash”, e 

“Klass-Club”, funcionam neste Município, há já alguns anos , como estabelecimentos  de 

bebidas com espaço para dança, vulgarmente também conhecidos como discotecas; ----
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----- Considerando que os estabelecimentos citados no ponto que antecede tinham 

autorização de abertura ao abrigo do artº. 36º, do Decreto-Lei nº. 328/86, de 30 de 

Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Considerando que no dia 01 de Janeiro de 2003, entrou em vigor o Decreto-Lei nº. 

309/2002, de 16 de Dezembro, o qual, na previsão do seu do artº. 25º, nº.1 se aplica aos 

recintos de espectáculo e de divertimentos públicos existentes à data da sua entrada em 

vigor; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Considerando que o diploma citado no ponto que antecede, na previsão do seu artº. 

10º, nº.3 estatui que a licença de utilização é válida por 3 anos, renovável por iguais 

períodos e está sujeita à realização de vistoria obrigatória nos termos do artº. 11º.;--------

----- Considerando que o citado artº. 10º, no seu nº. 4, sugere que “a licença de utilização 

caduca : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- a) Se terminar o prazo de validade”;----------------------------------------------------------------- 

----- Considerando que ao abrigo do disposto no nº. 2, do artº. 18º., do Decreto-Lei nº. 

168/97, de 04 de Julho, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei 

nº. 57/2002, de 11 de  Março, caducada a licença ou autorização de utilização para 

serviços de restauração ou de bebidas, o alvará respectivo é cassado e apreendido pela 

Câmara Municipal, na sequência de notificação ao respectivo titular, devendo ser 

encerrado o estabelecimento; ------------------------------------------------------------------------------

----- Considerando que a licença ou autorização de utilização para serviços de 

restauração ou de bebidas caduca, ao abrigo do citado artº. 18º, nº.1, alínea c), quando 
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seja dada ao estabelecimento uma utilização diferente da prevista no respectivo alvará.--

----- Tendo em conta o relatório da Fiscalização Municipal, o auto de vistoria nº. 45/2003, 

de 01 de Setembro, e a legislação aplicável aos casos em análise, a Câmara, deliberou, 

por unanimidade, com referência aos estabelecimentos acima identificados, o seguinte: -

===== a) Relativamente ao estabelecimento denominado “RADICAL“, proceder à 

cassação e apreensão do Alvará, na sequência da notificação ao respectivo titular, com 

consequente encerramento do mesmo, nos termos do disposto no nº.3 e alínea a), do 

nº.4, do artº. 10º, do Decreto-Lei nº. 309/2002, de 16 de Dezembro, conjugado com o nº. 

2, do artº. 18º., do Decreto-Lei nº. 168/97, de 04 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 

57/2002, de 11 de Março, por caducidade do mesmo. ---------------------------------------------- 

===== b) Relativamente ao estabelecimento de bebidas com espaço para dança 

denominado “PUB-FLASH“, proceder à cassação e apreensão do Alvará, na sequência 

de notificação do respectivo titular, com consequente encerramento do mesmo, nos 

termos do disposto no nº. 3 e alínea a) do nº.4, do artº. 10º, do Decreto-Lei nº. 309/2002, 

de 16 de Dezembro, conjugado com o nº. 2, do artº. 18º, do Decreto-Lei nº. 168/97, de 

04 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 57/2002, de 11 de Março, por caducidade do 

mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===== c) Relativamente ao estabelecimento denominado “KLASS CLUB“, proceder à 

cassação e apreensão do Alvará, na sequência da notificação ao respectivo titular, com 

consequente encerramento do mesmo nos termos do disposto no nº.3 e alínea a), do 

nº.4, do artº. 10º, do Decreto-Lei nº. 309/2002, de 16 de Dezembro, conjugado com a 
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alínea c), do nº. 1 ( utilização diferente do previsto no respectivo alvará) e do nº. 2, do 

artº. 18º,  do Decreto-Lei nº. 168/97, de 04 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 

57/2002, de 11 de Março, por caducidade do mesmo. ---------------------------------------------- 

---------- Mais deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, mandar proceder à 

audição dos interessados, concedendo-lhes, para o efeito, o prazo de 10 dias a cada 

um, a contar da data da respectiva notificação, nos termos do artº. 100º e seguintes, do 

Código do  Procedimento   Administrativo,  aprovado  pelo  Decreto-Lei nº. 442/91,  de 

15  de  Novembro, e com as alterações feitas pelo Decreto-Lei nº. 6/96, de 31 de 

Janeiro. ============================================================= 

051 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 128/2003 – JORGE  

MANUEL LOPES DO NASCIMENTO – Decisão ==============================   

========== Nos termos e para efeitos do disposto no art.º 41.º, do Decreto-Lei n.º 

167/97, de 04 de Julho, presente à reunião o processo de Contra – Ordenação em 

epígrafe, cujo auto de notícia, levantado no dia 10 de Novembro de 2002, pela 

Fiscalização Municipal, dá conta que o Senhor Jorge Manuel Lopes do Nascimento, 

residente na localidade e freguesia de Valverde, Concelho de Aguiar da Beira, tinha o 

seu estabelecimento de Bebidas, denominado “ESTRELAS DA NOITE“, aberto ao 

público e em funcionamento, dando-lhe um uso diferente daquele para que se encontra 

licenciado, pois transformou o estabelecimento de bebidas num estabelecimento de 

bebidas com espaço para dança, violando assim o preceituado no art.º 28.º, do referido 

Decreto-Lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: Considerando a clara infracção à alínea c), do nº.1, do artº. 18º., do 

Decreto-Lei nº. 168/97, de 04 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 57/2002, de 11 de 

Março, e atendendo que se refere a uma 2ª infracção por idêntico motivo, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, aplicar uma coima  de 1.000,00 ( mil euros ), com 

aviso expresso ao infractor de que nova reincidência poderá promover o eventual 

encerramento do estabelecimento. ======================================== 

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 s 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 

12H30.============================================================== 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

O SECRETÁRIO, 


