
 FlFlFlFl.36 

______________ 

 
                                                           02.01.28 

 
Livº .  103L ivº .  103L ivº .  103L ivº .  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 

                                                                   
 

ACTA DA  REUNIÃO REALIZADA EM VINTE E OITO DE JANEIRO DO ANO DE DOIS 

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

ACTA Nº. 03/02 

========== Aos vinte e oito dias  do mês de Janeiro 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 MARIA FELISBELA ALMEIDA DE AGUIAR BONDOSO, 

Técnica Superior de 1ª. Classe  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 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 

do corrente, 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 10H10.====================================== 

01 – ORGÃOS DA AUTARQUIA 
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043 - 020/023/000 -  ORGÃOS DA  AUTARQUIA - Associação Nacional de 

Municípios Portugueses  Portugueses - Tomada de Conhecimento ============ 

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

presente à reunião  a Circ. 2/2002, de 30 de Junho, informando esta Câmara, que em 

questões e duvidas relativas aos direitos e deveres dos eleitos locais, torna-se 

conveniente  que se proceda a uma leitura e análise do Estatuto dos Eleitos Locais, 

aprovado pelo Decreto-Lei 29/87, de 30 de Junho e de alguns diplomas 

complementares.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

044 - 020/026/000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA - Regulamento de Organização e 

Funcionamento do Serviço de Policia Municipal de Moimenta da Beira ========== 

========== Nos termos e nos disposto no artigo 3º. do Decreto-Lei nº. 39/2000, de 17 

de Março, e no uso da competência prevista na alínea a), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei 

nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Setembro, pelo 

Senhor Presidente foi apresentado à reunião o Regulamento de Organização e 

Funcionamento do Serviço de Polícia Municipal de Moimenta da Beira, para efeitos de 

apreciação e aprovação, após o que será submetido à Assembleia Municipal, para 

também ser apreciado e, eventualmente aprovado.------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, APROVAR o Regulamento 

genericamente, devendo ser revisto o “Preâmbulo”, adaptando-o à realidade concreta do 

Município,  voltando em próxima reunião.==================================== 
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045 - 110/195/002 - ORGÃOS DA AUTARQUIA - Associação Regional dos 

Municípios do Vale do Távora - Constituição da Assembleia Intermunicipal ====== 

========== Oriundo  da ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA, presente à reunião o ofício nº. 2, datado de 23 do corrente mês em que, face 

à disposição estatutária ali identificada, vem solicitar que, nos termos do disposto na 

alínea i), do nº. 1, do artº. 64º., da Lei  nº. 169/99, de 18 de Setembro,  sejam 

designados dois Vereadores para constituição da respectiva Assembleia Intermunicipal 

da Associação em epígrafe.--------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, designar os Vereadores 

ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, para 

fazerem parte da Assembleia  Intermunicipal daquela Associação.================= 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

046 - 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, presentes 

à reunião as seguintes comunicações:------------------------------------------------------------------- 

- ISABEL MARIA APARÍCIO DE ALMEIDA, comerciante, com estabelecimento 

comercial de Maxi – Lar (utilidades), sito  na Rua Dr. Sá Carneiro, nº. 38, nesta Vila, 
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dando conta que pretende praticar o seguinte horário: “Todos os dias da semana das 

09H00 às 20H00”;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- SOCIEDADE HOTELEIRA ALTO S. FRANCISCO, Ldª., com estabelecimento 

comercial de restaurante, sito no Cruzamento de S. Francisco, freguesia de Arcozelos, 

dando conta que pretende praticar o seguinte horário:”Todos os dias da semana das 

08H00 às 24H00”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar os horários propostos, 

dado que se encontram de acordo com o respectivo Regulamento.================= 

 02.02. – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

Secção de Contabilidade 

047 - 210/206/000 - GABINETE DE APOIO TÉCNICO VALE DO DOURO SUL ====== 

========= Oriundo do Gabinete em epígrafe, presente à reunião o ofício com número 

47, datado de 8 do corrente mês e registado nesta Câmara no dia 14, do mesmo mês, 

sob o número 323, informando que a comparticipação deste Município para o ano 2002 

é de € 5.811,99 ( cinco mil, oitocentos e onze euros e noventa e nove cêntimos).---------- 

---------- Submetido o assunto  a informação da Secção de Contabilidade da Repartição 

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   
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orgânico-económica 01.03/05.01.01, onde existe um saldo disponível no   montante de  

€ 11.016,95 ( onze mil e dezasseis euros e noventa e cinco cêntimos).------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da verba 

estabelecida, no montante de € 5.811,99 (cinco mil, oitocentos e onze euros e noventa e 

nove cêntimos), a transferir em duodécimos.=================================   

048 - 210/206/100 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE MUNICIPIOS VALE DO TÁVORA = 

========== Sob proposta do Senhor Presidente da Câmara, esta deliberou, por 

unanimidade, transferir para a Associação Regional de Municípios do Vale do Távora a 

verba de € 10.751,34 (dez mil, setecentos e cinquenta e um euros e trinta e quatro 

cêntimos) para, com a verba recebida do Programa O. N. Norte Eixo 1, no montante de 

€ 25.086,45 (vinte e cinco mil e oitenta e seis euros e quarenta e cinco cêntimos), se 

proceder ao pagamento do Auto de Medição n.º 5/2001, no valor de € 35.837,79 (trinta e 

cinco mil, oitocentos e trinta e sete euros e setenta e nove cêntimos), referente à obra 

de “Beneficiação da E.M. 514 entre Moimenta da Beira e o limite do Município de 

Tabuaço”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto a informação da Secção da Contabilidade da Divisão 

Económica e Financeira,  nos termos e para efeitos do disposto nos 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 03.02/10.01.02, onde existe um saldo 

disponível no montante de € 119.711,71 (cento e dezanove mil, setecentos e onze euros 
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e setenta e um cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades, para o 

corrente ano, no Objectivo 09, Programa 01, Projecto 01 com um saldo disponível de € 

114.723,73 (cento e catorze mil, setecentos e vinte e três euros e setenta e três 

cêntimos), com a designação “Aquisição de terrenos e beneficiação da E.M. 514 

(Moimenta da Beira/Paradinha/Nagosa/Longa) - transferencia  para a Associação de 

Municípios do Vale do Távora”.---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir a verba de € 

10.751,34 (dez mil, setecentos e cinquenta e um euros e trinta e quatro cêntimos).==== 

049 - 210/207/000 - CONFEDERAÇÃO EUROPEIA DE LARINGECTOMIZADOS - 

Pedido de Subsídio  ================================================== 

========= Oriundo da Confederação em epígrafe, presente à reunião o ofício com 

número 20134, datado de 2 do corrente mês e registado nesta Câmara no dia 09, do 

mesmo mês, sob o número 217, solicitando a concessão de um subsídio destinado à 

criação de um Centro de Reabilitação da Voz e um Centro de Dia para os doentes 

oncológicos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto  a informação da Secção de Contabilidade da Repartição 

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).-- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou por unanimidade, atribuir à Confederação 

Europeia de Laringectomizados, contribuinte nº. 502006641, um subsídio no montante 

de € 100,00  (cem euros). =============================================== 

050 - 210/207/000 - ESCOLA E.B.2 DE MOIMENTA DA BEIRA - Pedido de Subsídio=  

========= Oriundo da Escola E.B.2 em epígrafe, presente à reunião o ofício com 

número 23/2002, datado de 17 do corrente mês e registado nesta Câmara no dia 21, do 

mesmo mês, sob o número 518, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao 

desfile de Carnaval, a realizar no próximo dia 08 de Fevereiro, informando ainda que os 

alunos envolvidos nesta actividade são os seguintes:----------------------------------------------- 

� Escolas na área de influência da Delegação Escolar – 1.º Ciclo...................277 

� Escolas na área de influência da Delegação Escolar – Pré-Escolar.............154 

� Escola Profissional Quinta do Ribeiro.............................................................30 

� Escola E.B.2 de Moimenta da Beira..............................................................340 

� A.M.A.I.............................................................................................................70 

---------- Submetido o assunto  a informação da Secção de Contabilidade da Repartição 

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 04/05.01.01, onde existe um saldo disponível no   montante de  € 

27.433,89 (vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e três euros e oitenta e nove 

cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, em função do número de 

participantes de 871 alunos, atribuir um subsídio de € 3.692,85  (três mil, seiscentos e 

noventa e dois euros e oitenta e cinco cêntimos), a distribuir pelas várias escolas 

referidas na proposta. ==================================================  

051 - 210/207/000 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SOUTOSA - 

Pedido de Subsídio =================================================== 

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

número, datado de 7 do corrente mês e registado nesta Câmara no dia 10, do mesmo 

mês, sob o número 270, solicitando um subsídio para fazer face a despesas com o 

lanche oferecido à Orquestra de Música Ligeira de Moimenta  da Beira, no montante de 

€ 243,61 (duzentos e quarenta e três euros e sessenta e um cêntimos).----------------------- 

---------- Submetido o assunto  a informação da Secção de Contabilidade da Repartição 

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, pagar as despesas com o 

lanche oferecido à Orquestra  de Música Ligeira de Moimenta da Beira, transferindo para 

a Associação Cultural e Recreativa de Soutosa com o nº de contribuinte 972379967, a 

verba de € 243,61  (duzentos e quarenta e três euros e sessenta e um cêntimos). ===== 
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052 - 210/207/000 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA - Pedido de subsídio =============== 

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

número 02/2002, datado de 2 de Janeiro do corrente  e registado nesta Câmara no dia 

18, do mesmo mês, sob o número 482, solicitando um subsídio no montante de € 

23.942,29  (vinte e três mil, novecentos e quarenta e dois euros e vinte e nove 

cêntimos), faseados em doze duodécimos de € 1.995,19 (mil novecentos e noventa e 

cinco euros e dezanove cêntimos), para fazer face a despesas correntes, tais como a 

manutenção de motoristas e funcionários, despesas de secretaria, seguros e 

manutenção de viaturas.------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto  a informação da Secção de Contabilidade da Repartição 

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 03.03/05.03.02, onde existe um saldo disponível no   

montante de  € 21.947,10   (vinte e um mil, novecentos e quarenta e sete euros e dez 

cêntimos), estando o  mesmo  previsto no Plano de Actividades, no objectivo 07, 

Programa 01,  Projecto 02,  com a  dotação de  € 21.947,10 (vinte e um mil, novecentos 

e quarenta  e sete euros e dez cêntimos).-------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira, contribuinte nº 
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501104240, um subsídio no montante de € 24.000,00 (vinte e quatro mil euros), 

destinados a despesas correntes, para o corrente ano, a pagar em duodécimos. ====== 

053 - 210/207/000 -  ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA “ VALENTES DA 

BEIRA” - Pedido de subsídio. =========================================== 

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

número, datado de 14 de Janeiro do corrente ano e registado nesta Câmara no dia 17, 

do mesmo mês, sob o número 442, solicitando um subsídio no valor de € 1.500  (mil e 

quinhentos euros), para fazer face a despesas com o campeonato distrital de Cross 

Longo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto  a informação da Secção de Contabilidade da Repartição 

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 04/05.03.02, onde existe um saldo disponível no   

montante de  € 91.778,35  (noventa e um mil, setecentos e setenta  e oito euros e trinta 

e cinco cêntimos), estando o  mesmo  previsto no Plano de Actividades, no objectivo 02, 

Programa 02,  Projecto 06,  com a  dotação de  € 30.925,36 (trinta mil, novecentos e 

vinte e cinco euros e trinta e seis cêntimos).----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Cultural e 

Recreativa Valentes da Beira, contribuinte nº 503206903, um subsídio no montante de € 

1.500,00  (mil e quinhentos euros), destinado a fazer face com algumas despesas, do 

“Campeonato Distrital de Cross Longo”. ===================================== 
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054 - 210/207/000 -  P. ANTÓNIO BENTO DA GUIA - Pedido de Publicação de Livro=   

========== Oriundo do Padre António Bento da Guia , presente à reunião o ofício sem 

número, datado de 2 de Janeiro do corrente ano e registado nesta Câmara no dia 2, do 

mesmo mês, sob o número 6, solicitando a publicação de um livro, que considera ser 

oportuno e de  interesse para o Município.-------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto  a informação da Secção de Contabilidade da Repartição 

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 04/09.06.04, onde existe um saldo disponível no   

montante de  € 182.061,25  ( cento e oitenta e dois mil e  sessenta e um euros e vinte e 

cinco cêntimos), estando o  mesmo  previsto no Plano de Actividades, no objectivo 11, 

Programa 02,  Projecto 12,  com a  dotação de  € 31.923,07 (trinta e um mil, novecentos 

e vinte e três euros e sete cêntimos).--------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, patrocinar a edição proposta, 

devendo realizar as consultas necessárias, para optar pela proposta mais vantajosa. ===  

"Tesouraria" 

055 - 400/408/000 - DIÁRIO - Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário (T-2), do passado dia 25, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de €. 199.842,20  (cento e 

noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e dois euros e vinte cêntimos), assim  

discriminado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                        a) Receitas Orçamentais ...........................€ 107.205,37 

                                        b) Operações de Tesouraria ......................€  92.636,83 

                                                                                TOTAL  .............€ 199.842,20 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

056 – 310/301/217 – BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE 

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

========== Oriundo do Senhor SIDÓNIO TEIXEIRA RIBEIRO, residente em Alvite, 

presente à reunião uma carta registada nesta Câmara, no dia 5 de Dezembro de 2001, 

com o nº. 7850, do seguinte teôr: “Tendo chegado agora de França fiquei admirado por 

me terem entrado num terreno no Porto da Nave, para beneficiação da Estrada 

Municipal, sem que me tenham dado qualquer conhecimento. ----------------------------------- 

---------- De qualquer forma estou disponível para ceder gratuitamente o terreno 

desanexado desde que me seja garantida a reposição dos muros tal qual se 

encontravam, isto é, em pedra. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------- Aproveito para questionar a Câmara Municipal sobre a razão que levou à 

alteração do projecto entrando mais no meu terreno do que nos terrenos vizinhos como 

estava previsto”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Traz inserta informação dos Serviços Técnicos, segundo a qual o que é referido 

no último parágrafo não se verifica, pois o projecto foi cumprido ao contrário do que ali é 

referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, repôr os muros existentes ou 

eventualmente, pagar uma indemnização com a reconstrução dos mesmos. =========  

057 – 310/301/217 – BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE 

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

========== Oriundo do Senhor MANUEL GERTRUDES FERNANDES, residente em 

Alvite, presente à reunião uma carta registada nesta Câmara no dia 13 de Dezembro de 

2001, com o nº. 8146, do seguinte teôr: “Eu, Manuel João Gertrudes Fernandes 

residente em Alvite, em resposta ao vosso ofício nº. 5483, processo 310/301/217 de 20 

de Novembro de 2001, no âmbito da intervenção que esta Câmara Municipal pretende 

desenvolver, venho por este meio comunicar a Vossa Exª. que existe um terreno do qual 

sou legítimo proprietário e junto envio. Também é necessário uma rectificação da área á 

minha propriedade já existente”.-------------------------------------------------------------------------- 

---------- Traz inserta informação dos Serviços Técnicos, segundo a qual se confirma que 

as áreas a desanexar dos terrenos do proprietário são de 9 m2 e de 30 m2 e que o 

preço adoptado pela Câmara para situações semelhantes é de 750$00 m2.------------------ 

---------- Do mesmo modo, traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da 

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

rúbrica orçamental orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde em 23 do corrente mês, 
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existe um saldo disponível de € 1.438.235,52 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, 

duzentos e trinta e cinco euros e cinquenta e dois 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, atribuir uma indemnização no 

valor de € 145,90 (cento e quarenta e cinco euros e noventa cêntimos) ou 

eventualmente, repôr os muros existentes. ================================== 

058 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE 

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

========== Oriundo do Senhor FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO, residente em Alvite, 

presente à reunião uma carta registada nesta Câmara no dia 17 de Janeiro do corrente 

mês, com o nº. 452, do seguinte teôr: “Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira, venho por este meio comunicar-lhe que estou disposto a ceder os 

42 metros  do meu terreno mas com as seguintes condições: ------------------------------------ 

---------- Que me seja pago o terreno que me tirarem, e além disso que me seja feito o 

muro em frente do terreno”. --------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Traz inserta informação dos Serviços Técnicos, segundo a qual se confirma que 

a área a desanexar é de 42 m2.---------------------------------------------------------------------------- 

---------- Do mesmo modo, traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da 

DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, segundo a qual este encargo tem cabimento na 
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rúbrica orçamental orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde em 23 do corrente mês, 

existe um saldo disponível de € 1.438.235,52 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, 

duzentos e trinta e cinco euros e cinquenta e dois 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: Face à localização na área urbanizável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir uma indemnização no valor de € 418,99 (quatrocentos e dezoito 

euros e noventa e nove cêntimos) e efectuar reposição dos muros existentes. ======== 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e obras Particulares” 
 

059 - 360/338/453.97 - Obras particulares - Projecto de especialidades - Alteração e 

ampliação de nave industrial =========================================== 

======== Oriundo do Senhor JOÃO JOSÉ CASEIRO GUEDES,  residente no Alto da 

Portela, Freguesia de Leomil, presente à reunião o projecto de especialidades, referente 

à alteração e ampliação de nave industrial, que pretende levar a efeito no Lote nº. 2 do 

Parque Industrial de S. Miguel, desta Vila.-------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 46/DPOM/2002, 

datada de 21 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 
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dela fica a fazer parte integrante a qual, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

favorável.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e licenciar, desde que, o requerente, no acto do levantamento da licença, 

demonstre ter apresentado o pedido de licenciamento, devidamente instruido à entidade 

coordenadora.======================================================== 

060 - 360/338/48.98 - Obras particulares - Reapreciação do projecto de ampliação e 

transformação de um viteleiro ========================================== 

========== Oriundo do Senhor FAUSTINO PLÁCIDO DE ALMEIDA SOUSA, residente 

no lugar e Freguesia de Peravelha, presente à reunião a reapreciação do projecto de 

arquitectura de uma ampliação e transformação de um viteleiro em vacaria, que 

pretende levar a efeito num prédio existente no lugar denominado “Relvas”, Freguesia 

de Peravelha.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 50/DPOM/2002, 

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

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

desfavorável.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar a ampliação do 

projecto de arquitectura às alterações propostas.============================== 

061 - 360/338/83.98 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Telas finais === 
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========== Oriundo do Senhor DANIEL DOS SANTOS SÁ, residente na localidade e 

Freguesia de Granja do Tedo, Município de Tabuaço, presente à reunião as telas finais, 

referente ao projecto de arquitectura de uma habitação , que pretende levar a efeito no 

lugar denominado de “Alto de Fornos”, Freguesia de Moimenta da Beira.---------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 39/DPOM/2002, 

datada de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

favorável.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente apresentar os projectos de especialidades relativos 

às alterações introduzidas, já que, surge uma nova instalação sanitária.----------------------- 

------------ Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar  ao requerente o 

registo no livro de obras as alterações introduzidas, bem como o início e 

desenvolvimento dos trabalhos.=========================================== 

062 -  360/338/382.99 - Obras particulares - Projecto de arquitectura ============ 

========== A URBE 96 – URBANIZAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJECTOS DA 

NAVE, LDA., com Sede , nesta Vila, presente à reunião  um requerimento do seguinte 

teor: “A URBE/ 96, vem por este meio entregar as telas finais de pequenas alterações 

em obra, referentes ao lote nº. 8, a fim de lhe ser passada a respectiva vistoria de 

habitabilidade”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE ORDENAMENTO E 

PLANEAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma dá a informação nº. 25/DPOM/2001, datada 

de 08 do corrente mês, do seguinte teor: “ A presente informação refere-se à análise das 

telas finais entregues pelo requerente relativas ao projecto de arquitectura aprovado.----- 

-----Assim, emite-se parecer favorável às mesmas telas finais.------------------------------------

--- Entretanto, julga-se desnecessária a apresentação de qualquer projecto de 

especialidades”.======================================================   

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

063 - 360/338/384.99 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Telas finais == 

======== Oriundo da URBE/96 – URBANIZAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJECTOS 

DA NAVE, LDA., presente à reunião um requerimento a solicitar o seguinte: “A URBE/96, 

vem por este meio entregar as telas finais de pequenas alterações em obra, referentes 

ao lote nº. 7, a fim de lhe ser passada a respectiva vistoria de habitabilidade”.--------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO,  a mesma dá a informação nº. 24/DPOM/2002, 

datada de 08 do corrente mês, do seguinte teor: “A presente informação refere-se à 

análise das telas finais entregues pelo requerente relativas ao projecto de arquitectura 

aprovado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, emite-se parecer favorável às mesmas telas finais.-----------------------------------

-----Entretanto, julga-se desnecessária a apresentação de qualquer projecto de 

especialidades”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara, deliberou, por unanimidade, aprovar as telas finais.====== 

064 - 360/338/221.00 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - construção de 

uma garagem ======================================================= 

========== Oriundo do Senhor CARLOS MANUEL PEREIRA DE ALMEIDA, residente 

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

arquitectura referente à construção de uma garagem, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado “Melião”, localidade de Arcas, Freguesia de Sever. -------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, a mesma prestou a informação nº. 532/DPOM/2002, 

25 de Outubro de 2001, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante.-------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando, que este processo à data da informação técnica, 

mantém como validade, o parecer do ICERR, relativamente aos afastamentos com a 

E.N. 226, e reconhecendo a Câmara, que a ampliação proposta tem a sua implantação 

do alinhamento da construção já existente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o projecto de arquitectura.========================================= 

065 - 360/338/409.00 - Obras particulares - Projecto de especialidades - Construção 

de habitação unifamiliar =============================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL ALMEIDA LOPES, residente na localidade de 

Carapito, Freguesia de Peravelha, presente à reunião o projecto de especialidades, 

relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no 
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Lote A16 do loteamento nº. 2/89, no lugar denominado “Andinhos”, nesta Vila.--------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, a mesma dá a informação nº. 22/DPOM/2002, 

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

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

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

especialidades e licenciar com a recomendação de que deverá ser cumprido o disposto 

no ponto 2 do artº. 217º do Decreto-Regulamentar nº. 23/95.===================== 

066 - 360/338/412.00 - Obras particulares - Projecto de especialidades - 

Reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar ===================== 

========== Oriundo da Senhora ANA BELA GOMES VEIGA DOS SANTOS, residente 

na localidade e Freguesia de Aldeia de Nacomba, presente à reunião o projecto de 

especialidades, referente à reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Aldeia de Nacomba.--------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, a mesma prestou a informação nº. 30/DPOM/2002, 

datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante a qual, pelos motivos alí descritos, aponta para o 

deferimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

especialidades e emitir a respectiva licença.================================== 
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067 - 360/338/424.00 - Obras particulares - Projecto de especialidades - Construção 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MANUEL SIMÃO CALHAU, residente no lugar 

denominado “Braçal”, localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião o prejecto de 

especialidades, referente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado “Braçal”, localidade e Freguesia de Alvite.-----------------------

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

DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 47/DPOM/2002, datada de 21 do 

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

parte integrante a qual, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável.------------------ 

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

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

068 - 360/338/27.01 - Obras particulares - Projecto de especialidades - Construção 

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

========== Oriundo do Senho ANTÓNIO JOSÉ SOARES ALBINO, residente na 

localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, presente à reunião o projecto de 

especialidades, referente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado “Fonte” , na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil.- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, a mesma prestou a informação nº. 41/DPOM/2002, 

datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 
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dela fica a fazer parte integrante a qual, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

favorável.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

069 - 360/338/39.01 - Obras particulares - Projecto de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ALBERTO  DE JESUS PEREIRA DAVID, 

residente na Rua do Saco, localidade e Freguesia de Vilar, presente à reunião o projecto 

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

levar a efeito, na Rua do Saco, localidade e Freguesia de Vilar.---------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 40/DPOM/2002, 

datada de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante a qual, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

favorável.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e licenciar, na condição do requerente, no prazo de 90 (noventa) dias a 

contar da data da notificação, apresentar o documento de legitimidade.============= 

070 - 360/338/106.01 - Obras particulares - Projecto de especialidades - 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 
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========== Oriundo da Senhora ISILDA DE JESUS CLETO, residente na localidade 

de Paraduça, Freguesia de Leomil, presente à reunião o projecto de especialidades, 

referente à reconstrução  de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na 

Rua da Poça, localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil.-------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante a qual, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

favorável.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

071 - 360/338/150.01 - Obras particulares - Projecto de especialidades - Pavilhão 

industrial =========================================================== 

========== Oriundo da Firma MOIMENTALFER,  com Sede  na localidade de Beira 

Valente, Freguesia de Leomil, presente à reunião o projecto de especialidades, 

relativamente à construção de um pavilhão industrial, que pretende levar a efeito no 

Parque Industrial, Lote 14, nesta Vila.-------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, a mesma dá a informação nº. 35/DPOM/2002, 

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

dela fica a fazer parte integrante a qual, pelos motivos alí descritos, deixa a deliberação 

final à consideração da Câmara.--------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

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

072 - 360/338/188.01 - Obras particulares - Projecto de especialidades  - Ampliação 

e alteração de uma habitação unifamiliar ================================== 

========= Oriundo do Senhor JOAQUIM GOMES DE FIGUEIREDO MATOS, residente 

na localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o 

projecto de especialidades, referente a uma ampliação e alteração de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Barreiro”, Freguesia de 

Arcozelos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DO MUNICIPIO, a mesma prestou a informação nº. 29/DPOM/2002, datada de 09 do 

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

parte integrante a qual, pelos motivos alí descritos, aponta para o deferimento.-------------- 

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

especialidades e licenciar, devendo o requerente entregar os cálculos, referentes às 

vigas, pilares e sapatas da parte a ampliar aquando da entrega dos documentos 

necessários à emissão da licença de construção.============================== 

073 - 360/338/263.01 - Obras particulares - Projecto de especialidades - construção 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ CLETO ROSÁRIO, residente na localidade de 

Arcas, Freguesia de Sever, presente à reunião o projecto de especialidades respeitante 



 FlFlFlFl.60 

______________ 

 
                                                           02.01.28 

 
Livº .  103L ivº .  103L ivº .  103L ivº .  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 

                                                                   
 

ao projecto de arquitectura aprovado, referente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Arroupica”, 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. 51/DPOM/2002, 

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

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

favorável.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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.============================================================= 

074 - 360/338/268.01 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Resposta à 

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

========== Oriundo do Senhor CARLOS MANUEL DA FONSECA FERREIRA, 

residente na localidade de Chavães, Freguesia de Chavães, Município de Tabuaço, 
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presente à reunião a resposta por escrito à audiência do interessado, acompanhada da 

informação, 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 resposta – e, pelos 

motivos alí descritos, solicita a aprovação do projecto de arquitectura, referente à 

construção de uma habitação unifamiliar.---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que são cumpridos os afastamentos regulamentares no 

P.D.M. e já adoptados naquele loteamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o projecto de arquitectura com o condicionalismo de que o tecto da cave, não 

surja mais do que 1m (um metro), acima da cota do passeio do arruamento 

adjacente.=========================================================== 

075 - 360/338/364.01 - Obras particulares - Projecto de especialidades - Construção 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ LUIS RODRIGUES AFONSO, residente na 

localidade de S. Martinho, Freguesia de Peva, presente à reunião o projecto de 

especialidades, referente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado “Roçada”, localidade de S. Martinho, Freguesia de Peva.--- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 45/DPOM/2002, 

datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 
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dela fica a fazer parte integrante a qual, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

favorável.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

076 - 360/338/458.01 - Obras particulares - Projecto de especialidades - Construção 

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

========== Oriundo do Senhor NUNO MIGUEL RIBEIRO CORREIA, residente na 

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

referente à construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito, no lugar 

denominado “Rigueira”, localidade e Freguesia de Alvite.-------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 42/DPOM/2002, 

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

dela fica a fazer parte integrante a qual, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

favorável.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

077 - 360/338/496.01 - Obras particulares - Ampliação de um edifício ============ 

========== Oriundo da AGRO 2001, com sede na localidade de Vila da Rua, 

Freguesia de Rua, presente à reunião um requerimento do seguinte teor:”Venho por este 

meio, solicitar a V. Exa. se digne anexar esta minha pretensão ao processo 
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360/338/496.01, pois por lapso o projecto englobava uma alteração (aumento de área 

coberta), área essa que não é para ser considerada, considerando só a área que é para 

armazém (48m2) área existente e coberta aonde se pretende única e simplesmente abrir 

uma pequena janela e uma porta de ligação entre a área comercial existente e a mesma 

área.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pretende-se ainda limpar as paredes exteriores mantendo a pedra e mudar a 

cobertura da área.----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Pelo que solicito que apenas seja considerado para efeitos de projecto a área 

descrita como armazém (48m2) e que seja anulada toda e qualquer alteração na área 

descrita para alfaias agrícolas”.----------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, a mesma prestou a seguinte informação:”Perante 

estes elementos, emite-se parecer favorável ao projecto de arquitectura.----------------------

----------- Perante a natureza da intervenção pretendida, é desnecessária a apresentação 

de projectos de especialidade”.---------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura e emitir a respectiva licença dado que o edifício a ampliar não requer 

projecto de especialidades.=============================================== 

078 - 360/338/505.01 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Resposta à 

audiência do interessado ============================================== 
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========== Oriundo do Senhor CARLOS MANUEL JÓIA GOMES, residente no lugar 

denominado “S. Miguel”, nesta Vila, 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 

resposta – e, pelos motivos alí descritos, solicita a aprovação do projecto de 

arquitectura, referente à construção de uns arrumos de apoio.------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o terreno a onde pretende construir os arrumos tem 

uma área aproximada de 5.000 metros quadrados, a Câmara deliberou, por 

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

079 - 360/338/615.01 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Resposta à 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ VASCO DA CRUZ PEREIRA, residente na Av. 

25 de Abril, 120, nesta Vila, 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 da ficam a fazer parte integrante, segundo a qual – a resposta – e pelos 

motivos alí descritos, solicita a aprovação do projecto de construção de uma casa de 

habitação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a área da implantação proposta é similar à área 

máxima estipulada no regulamento do loteamento, mantendo mesmo assim os 
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afastamentos regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto 

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

080 - 360/338/629.01 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Resposta à 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ AUGUSTO, residente na Av. 25 de Abril, nesta 

Vila, presente à reunião por escrito à audiência do interessado, trazendo inserta a 

informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que 

nesta acta se consideram integralmente transcritos e da ficam a fazer parte integrante, 

segundo o qual – a resposta – e , por motivos alí descritos, solicita a aprovação do 

projecto de arquitectura, referente à construção de uma moradia unifamiliar.----------------- 

DELIBERAÇÃO: Dada a complexidade do processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, submeter aos Serviços Técnicos uma análise mais pormenorizada e 

sustentada tendo em conta os seguintes aspectos:--------------------------------------------------- 

1 – Confirmação da existência de projecto aprovado de prédio de habitação colectiva e 

garagens, e suas implicações no contexto actual;----------------------------------------------------- 

2 – Fundamentação legal para enquadrar uma nova construção no mesmo terreno  sem 

que tenha havido destaque de parcela ou loteamento;----------------------------------------------- 

3 – Verificação in loco da situação de casos similares existentes nas zonas 

adjacentes.=========================================================== 

081 - 360/338/452.01 - Obras particulares - Projecto de especialidades - construção 

de uma habitação unifamiliar =========================================== 
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========== Oriundo da Senhora NATÁLIA CRISTINA QUINTAIS SANTOS, residente 

na localidade de Fonte Arcada, Municipio de Sernancelhe, presente à reunião o projecto 

de especialidades, referente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado de “Vale dos Sapos”, localidade e Freguesia de 

Vilar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, a mesma prestou a informação nº.28/DPOM/2002, 

datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante a qual, pelos motivos alí descritos, aponta para o 

deferimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

082 - 360/338/17.02 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Construção de 

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

========== Oriundo do Senhor MANUEL GOMES MASSA , residente na localidade de 

Prados de Baixo, Freguesia de Rua, presente à reunião o projecto de arquitectura, 

referente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, a mesma prestou a informação nº. 38/DPOM/2002, 

datada de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 
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dela fica a fazer parte integrante a qual, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

favorável.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, e solicitar ao requerente que com a apresentação do projecto de 

especialidades, apresente o projecto acústico, bem como a estimativa orçamental 

revertida a euros, de modo a substituir a apresentada.========================== 

 AUSÊNCIA DA REUNIÃO ============================================== 

========== Apesar do assunto que se segue não dizer directamente respeito ao 

Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, este ausenta-se da reunião.========= 

083 - 360/347/1.96 - Loteamento urbano - Recepção definitiva ================= 

========== Oriundo da Firma URBE/96 E PLACOBEIRA, com Sede nesta Vila, 

presente à reunião um requerimento do seguinte teor: “Urbe/96 e Placobeira, com sede 

em Moimenta da Beira, na qualidade de titulares do Alvará de Loteamento nº. 02/98, 

referente ao prédio rústico, sito aos “Andinhos ou Sarzeda”, na freguesia e concelho de 

Moimenta da Beira, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo nº.102 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Moimenta da Beira sob o nº. 00655/210696, vem 

solicitar a V. Exa., ao abrigo do disposto no artigo 50º. (Recepção Definitiva) do Decreto-

Lei nº 448/91, de 29 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº. 

334/95, de 28 de Dezembro, se digne proceder à recepção definitiva das obras de 

urbanização, uma vez que há muito se encontra expirado o respectivo prazo de 

garantia”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------- Submetido o assunto à DIVISÃO DE  PLANEAMENTO E ORDENAMENTO 

DO MUNICÍPIO, a mesma presta a informação nº. JP01/DOM/2002, datada de 03 do 

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

parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Face à vistoria efectuada pelos Serviços Técnicos, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, libertar a caução correspondente às obras já realizadas, 

retendo o valor de € 21.448.31 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e oito euros e 

trinta e um cêntimos),  Esc. 4.300.000$00 (quatro milhões e trezentos mil escudos), 

referentes às obras ainda não efectuadas, conforme consta da informação 

JPO1/DOM/2002, datada de 03 do corrente mês, e efectuar a respectiva recepção 

provisória parcial da obra. =============================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião. ========================================= 

084 - 360/347/01.99 - Loteamento urbano - Implantação de moradias no Loteamento 

nº 01.99 ============================================================ 

========== Oriundo do FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, presente à reunião as 

informações nº.s 521 e 523/FISC., datadas de 29 de Novembro de 2001 e 30 de 

Novembro de 2001, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam 

a fazer parte integrante, referentes á implantação de moradias no loteamento nº. 01/99, 

sito no lugar denominado “Penedo Gordo”, Freguesia de Leomil, pertencente ao Senhor 
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JOSÉ DA FERREIRA e ao Auto de Embargo referente à obra de construção de um 

edifício habitacional, a que corresponde o processo nº. 463/2000, pertencente ao Senhor 

VALDEMAR LOPES DA COSTA.-------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que o processo em análise poderá ter repercussões no 

desenvolvimento de todo o loteamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar 

ao Senhor Vereador responsável pelo urbanismo, uma análise pormenorizada das 

situações irregulares   existentes, bem como dos novos processos de construção em 

análise.============================================================= 

 AUSÊNCIA DA REUNIÃO ============================================== 

========== Tendo em conta que o assunto que se segue diz respeito a um familiar do 

Vereador ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, este ausentou-se da reunião. ====== 

 085 -  360/347/4.01 - Loteamento urbano - Operação urbanística - Operação de 

loteamento ========================================================= 

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

27 de Dezembro de 2001, exarada a folhas 442, ponto 396, do livro de actas 102, em 

que foi deliberado, manifestar disponibilidade para aprovar a operação de loteamento, 

sito no lugar denominado” Covas de Barro”, nesta Vila, pertencente ao Senhor JOSÉ 

PAIVA MENDES, residente em Sever, considerando como espaço de cedência a área 

anexada ao arruamento público já construido, devendo no entanto o requerente 

reformular o projecto de arruamento secundário que serve os lotes nº4 e 5 garantindo-

lhe uma largura mínima de 7 (sete) metros, conforme o previsto no PDM-Plano Director 
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Municipal, presente à reunião a resposta por escrito do requerente, acompanhada da 

informação nº. 49/DPOM/2002, datada de 22 do corrente mês, da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante------------------------------------- 

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

Loteamento condicionado à apresentação do projecto de arruamento secundário que 

serve os lotes nºs. 4 e 5, que preveja uma largura de sete (7) metros.=============== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador ANTÓNIO HUMBERTO 

PAIVA MATOA, regressou à reunião.======================================= 

086 - 360/347/7.01 - Loteamento urbano - Operação urbanística - Operação de 

loteamento ========================================================== 

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

02 de Julho de 2001, exarada a folhas 256 e 257, ponto 227, do livro de actas nº. 101, 

em que foi deliberado aprovar a viabilidade apresentada, devendo o projecto conter uma 

nova solução viária na intercepção que confina com a Estrada Municipal 514, de acordo 

com a informação dos Serviços Técnicos desta Câmara, presente à reunião um 

requerimento da Firma ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA., com Sede na Av. de S. João, nesta Vila, em que solicita a aprovação da operação 

de loteamento para posteriormente realizar as obras de urbanização, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado, “Poça Nova”, nesta Vila.--------------------------------------------- 
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---------------- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, a mesma prestou a informação nº. 31/DPOM/2002, 

datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante a qual, pelos motivos alí descritos, a qual aponta para o 

indeferimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária realizada 

02 de Julho do ano transacto, exarada a folhas 256, ponto 227, do livro de actas 101, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a operação de loteamento, devendo no 

entanto,  o requerente, ser alertado, que as cotas das soleiras dos edifícios apenas 

poderão surgir no máximo, 1m (um) metro acima da cota de terreno do espaço público 

imediatamente adjacente.================================================ 

087 - 620/617/000 - Promoções turísticas diversas =========================== 

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

5 de Outubro, na localidade e Freguesia de Leomil, presente à reunião um requerimento 

que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante o 

qual, pelos motivos alí descritos, solicita a Declaração de Interesse Concelhio, referente 

à actividade turística no âmbito do TER – Turismo no Espaço Rural, que pretende levar 

a efeito na Vila e Freguesia de Leomil.------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, a mesma prestou a informação nº. 3/DPOM/2002, 

datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 
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dela fica a fazer parte integrante a qual, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

favorável.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

considerar de interesse concelhio o empreendimento proposto.=================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

088 - 710/714/400 - ARTENAVE, Ateliê - Associação de Solidariedade - Pedido de 

Passe Escolar ======================================================= 

---------- Oriundo da ARTENAVE, Ateliê - Associação de Solidariedade em epígrafe 

presente à reunião o ofício nº  01/FP/02 datado de 02/01/08, o qual informa que, esta 

tem em funcionamento desde 1997, formação profissional para deficientes na qual se 

encontra o utente JORGE RODRIGUES AUGUSTO, filho de António Lopes Augusto e 

de Ilda Rodrigues, residentes em Paradinha. Sendo esta uma família carenciada, solicita 

a referida Associação, a utilização dos transportes gratuitamente pelo utente, pois este 

paga o bilhete diariamente.---------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Tendo sido o presente ofício entregue á Técnica Superior de Serviço Social para 

análise, a mesma prestou a seguinte informação: “O agregado familiar de Jorge 

Rodrigues Augusto é bastante carenciado economicamente. São beneficiários de 

rendimento mínimo garantido e existem vários filhos com deficiência mental. O pai é 

alcoólico e a mãe tem perturbações mentais. O JORGE beneficiaria bastante da 

continuidade de frequência das actividades que tem vindo a desenvolver, pelo que sou 
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de parecer de que lhe devem ser disponibilizadas todas as condições possíveis para o 

fazer”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o passe gratuito.=== 

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, MARIA FELISBELA ALMEIDA DE AGUIAR BONDOSO, sendo seguidamente 

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

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

eram 16H55. ========================================================= 

O PRESIDENTE, 
 
 

OS VEREADORES, 
 
 
 
 
 

O SECRETÁRIO 
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===================================================================

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

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


