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ACTA DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZ DE FEVEREIRO DO ANO 

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

ACTA Nº. 05/03 

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

Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta Câmara 

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

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

2001, elaborei a acta da presente reunião, compareceram os Senhores, JOSÉ 

AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO DE 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 de Janeiro 

de 2002, exarada a folhas  05, ponto 005, do livro de actas 103, cuja ordem  do dia  

havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto 

no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de18 de Setembro. ======================== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H20 ====================================== 
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02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

105 – 110/195/000 – ASSOCIAÇÃO    DE    AGRICULTORES     PARA    PRODUÇÃO 

INTEGRADA DE FRUTOS DE MONTANHA – Pedido de emissão de parecer ====== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente á reunião o ofício nº. 596/02, 

datado de 06 de Novembro do ano transacto, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante,  a  solicitar o  pedido  de  parecer  em  que 

conste que a AAPIM é merecedora de obter o estatuto de utilidade pública, juntando 

para o efeito, e a título de exemplo, parecer emitido pela Câmara Municipal de Oliveira 

do Hospital.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Face aos objectivos consignados nos estatutos desta Associação, bem 

como o impacto que a sua acção pode vir a ter nesta sub-região, no âmbito da produção 

integrada, a   Câmara  deliberou, por  unanimidade,  dar   parecer  favorável   e  emitir 

declaração em conformidade. ============================================  

106 – 150/167/400 –  PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO   

DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ================================= 

========== Oriundo do Senhor José Augusto de Jesus Gouveia, residente em Aldeia 

de Nacomba, presente á reunião um requerimento, datado de 29 de Janeiro último, que 

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

solicitar que o horário do seu estabelecimento, ou outros estabelecimentos que se 

encontrem na situação do seu, fosse alargado para as 6 horas da  manhã, durante  
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todos os dias da semana.------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar inclinação para o 

indeferimento, dado que a pretensão do requerente não respeita o regulamento 

municipal  em vigor, devendo para o efeito proceder-se à audiência prévia do 

interessado, nos termos do art.º 100º.  e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei  n.º  442/91, de 15 de Novembro, e com as 

alterações feitas pela Lei n.º 6/96,  de 06 de Janeiro, proceder á audiência prévia do 

interessado, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da recepção da respectiva 

notificação. ========================================================== 

107 – 160/188/003 – PEDIDO DE VENDA DE TERRENO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL  

PARA SEPULTURA PERPÉTUA========================================== 

========== Oriundo do Senhor António Sobral, residente na  rua Luis Veiga Leitão Nº. 

29, nesta Vila, presente á reunião um requerimento, datado  de  28 de Novembro do ano 

transacto, a requerer  a  venda de  um  terreno  no Cemitério Municipal com a área de 4 

metros quadrados, destinando-se a sepultura  perpétua, onde  se  encontra sepultada  a 

sua falecida mãe, Madalena Soares, solicitando, igualmente, que  o pagamento  fosse  

dividido em várias  prestações, em virtude da sua parca situação económica.---------------- 

---------- A mesma carta é acompanhada da informação do Assistente Administrativo 

Especialista, ANTÓNIO DOS SANTOS PEREIRA, do seguinte teôr: “O pedido formulado 

pelo requerente, não tém enquadramento no actual Regulamento do Cemitério Municipal 

de Moimenta da Beira”.---------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                    
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DELIBERAÇÃO: Dado que a pretensão do requerente não é susceptível de ser 

contemplada pelo Regulamento de Taxas e Licenças em vigor nesta Câmara Municipal, 

a mesma deliberou, por unanimidade, manifestar inclinação para o indeferimento, 

devendo, para o efeito, proceder-se á audiência prévia do interessado, nos termos do 

art.º 100º. e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei  n.º  442/91, de 15 de Novembro, e com as alterações feitas pela Lei n.º 

6/96,  de 06 de Janeiro, proceder á audiência prévia do interessado, no prazo de 10 

(dez) dias a contar da data da recepção da respectiva notificação. ================= 

108 – 610/609/100 – LICENCIAMENTO SANITÁRIO – Averbamento ============== 

========== Oriundo da  firma João & Arlindo Lda, com sede em Leomil,  presente à 

reunião um requerimento datado de 23 de Outubro, do ano transacto, a solicitar o 

averbamento do alvará de licença sanitária nº. 20, - Classe 3ª., emitido em 30 de 

Novembro de 1988, em nome de Sérgio Martins da Silva, para nome da referida firma.--- 

---------- Submetido o assunto á apreciação dos Serviços Fiscalização Municipal, a 

mesma prestou a informação nº. 52/FISC, datada de 27 de Janeiro último, do seguinte 

teôr: “Em cumprimento do despacho de V.ª Exª., Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

datado de 09/01/03, informa-se que, após deslocação ao local pelos serviços da 

Fiscalização, verificou-se que o estabelecimento “João & Arlindo Lda.”, não foi objecto 

de obras de ampliação ou remodelação, pelo que, não há inconveniente no averbamento 

do respectivo alvará”------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Face á informação favorável emitida pelos Serviços da Fiscalização, a 



 FlFlFlFl.111 

______________ 

 
                                                           03.02.10 

 
Livº .  107L ivº .  107L ivº .  107L ivº .  107     

                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 

                                                                   
 

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o averbamento requerido. ============ 

109 – 610/609/100 – LICENCIAMENTO SANITÁRIO – Averbamento ============== 

========== Oriundo do Senhor Jorge Manuel Pestana Pereira dos Santos, residente 

em Leomil, presente à reunião um requerimento datado de 11 de Novembro, do ano 

transacto, a solicitar o averbamento do alvará de licença sanitária nº. 120, - Classe 3ª., 

emitido em 11 de Julho de 1975, em nome de Francisco Pereira dos Santos, seu pai já 

falecido, para seu nome. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Submetido o assunto á apreciação dos Serviços de Fiscalização Municipal, a 

mesma prestou a  informação nº. 51/FISC, datada de 27 de Janeiro último, do seguinte 

teôr: “Em cumprimento do despacho de V.ª Exª., Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

datado de 09/01/03, informa-se que, após deslocação ao local pelos serviços da 

Fiscalização, verificou-se que o estabelecimento “Por do Sol”,   não foi objecto de obras 

de ampliação ou remodelação, pelo que, não há inconveniente no averbamento do 

respectivo alvará”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Face á informação favorável emitida pelos Serviços da Fiscalização, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o averbamento requerido. ============ 

110 – 610/609/100 – LICENCIAMENTO SANITÁRIO – Averbamento ============== 

========== Oriundo do Senhor Alcides Silva Sousa, residente em Vide, presente à 

reunião um requerimento datado de 18 de Novembro, do ano transacto, a solicitar o 

averbamento do alvará de licença sanitária nº. 156/89, de um estabelecimento comercial 

e industrial ligado ao ramo da restauração, ou seja, um restaurante, denominado “ 
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SNACK BAR, RESTAURANTE ESCONDIDINHO, com sede na Rua 31 de Janeiro, nº. 3, 

desta Vila, para nome do novo proprietário, Senhor José Fernando Vilas Boas. ------------- 

--------- Submetido o assunto á apreciação dos Serviços de  Fiscalização Municipal a 

mesma prestou a  informação nº. 49/FISC, datada de 27 de  Janeiro último, do seguinte 

teôr: “Em cumprimento do despacho de V.ª Exª., Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

datado de 09/01/03, informa-se que, após deslocação ao local pelos serviços da 

Fiscalização, verificou-se que o estabelecimento do Srº. Alcides Silva Sousa e esposa., 

não foi objecto de obras de ampliação ou remodelação, pelo que, não há inconveniente 

no averbamento do respectivo alvará”.------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face á informação favorável emitida pelos Serviços da Fiscalização, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o averbamento requerido. ============ 

111 – 610/609/100 – LICENCIAMENTO SANITÁRIO – Averbamento ============== 

========== Oriundo do Sociedade Hoteleira do Alto de S. Francisco, com sede no Alto 

do S. Francisco, freguesia dos Arcozelos, presente à reunião um requerimento datado 

de 19 de Fevereiro, do ano transacto, a solicitar o averbamento do alvará de licença 

sanitária nº. 11 – Classe 3ª., emitido em 06 de Novembro de 1994, em nome de António 

Rodrigues da Silva, para nome da referida Sociedade. --------------------------------------------- 

--------- Submetido o assunto a apreciação dos Serviços de  Fiscalização Municipal, a 

mesma prestou a informação nº. 50/FISC, datada de 27 de Janeiro último, do seguinte 

teôr: “Em cumprimento do despacho de V.ª Exª., Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

datado de 09/01/03, informa-se que, após deslocação ao local pelos serviços da 
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Fiscalização, verificou-se que o estabelecimento “Sociedade hoteleira do Alto de S. 

Francisco Lda.”, não foi objecto de obras de ampliação ou remodelação, pelo que, não 

há inconveniente no averbamento do respectivo alvará”.-------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face á informação favorável emitida pelos Serviços da Fiscalização, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o averbamento requerido. ============ 

02.02. – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

112 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL – “VALENTES DA 

BEIRA” – Pedido de subsídio =========================================== 

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

30 de Dezembro do ano transacto, exarada a folhas 238 e 239, ponto 202, do livro de 

actas nº. 106, em que foi deliberado, solicitar informação ao sector de contabilidade, 

sobre quais os encargos e actividades já financiadas à Associação Recreativa e Cultural 

“Valentes da Beira”, durante o ano de 2002, novamente presente à reunião, o referido 

processo, acompanhado da informação do Técnico Superior de 1ª Classe, MARIA 

FELISBELA ALMEIDA DE AGUIAR BONDOSO, datada de 10 do corrente mês, com o 

seguinte teor: “Dando cumprimento à deliberação tomada em reunião de 30 de 

Dezembro último, informa-se o seguinte:---------------------------------------------------------------- 

---------- 1 – Em 24/10/2001, foi deliberado atribuir um subsídio para a modalidade de 

atletismo no valor de 500.000$00, tendo sido liquidado durante o ano de 2002;-------------

---------- 2 – Durante o ano de 2002 foram atribuídos e pagos os seguintes subsídios:-----

----- 2.1 – 1.500,00 € destinado a fazer face a algumas despesas do campeonato 
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Distrital de cross Longo;--------------------------------------------------------------------------------------

----- 2.2 – 2.493,98 € destinado à conclusão das obras do Centro Social;----------------------

----- 2.3 – 1.496,36 € destinado a comparticipar os encargos com a realização da prova 

de atletismo “I Milha urbana de Leomil”.-----------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando as actividades desenvolvidas no ano transacto, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio de € 3.000,00 (três mil 

euros), para a época desportiva 2002/2003. =================================  

113 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE GRANJA DE 

PAIVA – Pedido de subsídio ============================================ 

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

27 de Janeiro último, em que foi deliberado solicitar a esta Associação informação mais 

pormenorizada sobre o projecto apresentado, nomeadamente, sobre o número de 

jovens envolvidos, instrumentos necessários, participação da comunidade e dos 

próprios  usufrutuários, estimativa orçamental global e eventual projecção para fora da 

comunidade local  presente novamente à reunião, o ofício da Asociação em epígrafe, 

datado de 3 do corrente mês, registado nesta Câmara no dia 30 de Janeiro último, com 

o número 841,  apresentando informações adicionais. --------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, segundo a qual, e desde que se trate de uma Instituição legalmente 

constituída, então este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-

económica  04/080701 onde, em 13 do corrente mês, existe um saldo disponível de € 
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197.500,00 (cento e noventa e sete mil e quinhentos euros), estando o mesmo previsto 

no Plano Plurianual de Investimentos no objectivo 2.5.1, com o código 0101 e número 

de projecto 23, com a dotação global  de € 10.000,00 (dez mil euros).------------------------- 

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

1.000,00 (mil euros), destinado à aquisição de um órgão e como estimulo à 

consolidação deste projecto. =============================================  

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

114 – 130/151/000 – CENTRAL DE CAMIONAGEM – Bar Restaurante - Indemnização     

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

02 de Dezembro do ano transacto, exarada a folhas 125 a 126, ponto 098, do livro de 

actas nº. 106, em que foi deliberado, e após  avaliação realizada por uma empresa da 

especialidade,  propor ao arrendatário uma indemnização global de € 14.823,14 (catorze 

mil, oitocentos e vinte e três euros e catorze cêntimos), a qual inclui o equipamento, a 

entrega da chave e benfeitorias, bem como informar o requerente que o valor 

considerado para o equipamento estará condicionado à sua perfeita operacionalidade, 

presente à reunião uma carta datada de 23 de Janeiro último e registada nesta Câmara 

no  dia 28 do mesmo mês, com o número 683, informando da sua discordância, 

relativamente ao valor da indemnização proposta. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à indisponibilidade manifestada pelo arrendatário para negociar, 

amigavelmente, o termo do contrato por ele assumido, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar ao gabinete jurídico procedimento judicial adequado que promova 



 FlFlFlFl.116 

______________ 

 
                                                           03.02.10 

 
Livº .  107L ivº .  107L ivº .  107L ivº .  107     

                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 

                                                                   
 

a restituição do respectivo espaço a favor da autarquia. =========================  

115 - 130/151/200 – PARQUE INDÚSTRIAL – Lote nº 8 – Pedido de rectificação de 

Cláusula  =========================================================== 

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

14 de Janeiro de 2002, exarada a folhas 20 e 21, ponto 25, do livro de actas nº. 103 em 

que foi deliberado autorizar a pretensão formulada, sob condição de apresentar nesta 

Autarquia uma garantia bancária correspondente ao quádruplo do valor da aquisição do 

lote, bem como providenciar no sentido de que seja verificado no próprio local sobre se 

efectivamente foi executada a construção do armazém e se está pronto a entrar em 

laboração, oriundo do Técnico Desenhador, HELDER FILIPE DA MARIANA NOGUEIRA, 

presente à reunião uma informação datada de 04 do corrente mês, com o seguinte teor: 

“Dando cumprimento ao despacho do Sr.º Presidente da Câmara, exarado na 

informação prestada pelo Técnico Superior de 1ª Classe, Sr.º José Joaquim Alves 

Conde, em 27 de Janeiro de 2003, cumpre informar, que após deslocação ao local, 

verificou-se que a construção, já se encontra executada na sua totalidade, ao nível da 

estrutura, faltando os acabamentos finais. À consideração superior,.”---------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando que a unidade industrial em apreço se encontra em fase 

de conclusão, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o requerente da 

apresentação da Garantia Bancária prevista na clausula quarta da escritura de compra e 

venda, celebrada em 30 de Maio de 2000, autorizando-o a constituir hipoteca do referido 

lote a favor da Instituição Bancária envolvida no processo de empréstimo. =========== 
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116 - 130/151/200 – LUGAR DA LAGARTEIRA – Lote nº 19 – Actualização do preço 

para alienação em Hasta Pública ======================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior de 1ª Classe, JOSÉ JOAQUIM ALVES 

CONDE, presente à reunião uma informação, datada de 06 do corrente mês e 

relativamente ao assunto em epígrafe, com o seguinte teor:  “Relativamente ao assunto 

versado em epígrafe, cumpre-nos prestar a V. Exª. a seguinte informação:-------------------

----- 1) A Câmara Municipal possui um lote de terreno sito no lugar da Lagarteira, 

designado por Lote nº. 19 , com a área de 600m2. inscrito na matriz predial urbana da 

freguesia de Moimenta da Beira sob o Artº. 1044º. e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Moimenta da Beira sob o n00328/1501/91-Moimenta da Beira, cujo 

lote foi adquirido por Dacção em Cumprimento a José António Rodrigues Dias Teixeira, 

titular do Alvará nº.  8/79.------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2) Com vista à alienação do referido Lote em hasta pública, a Câmara Municipal em 

sua reunião de 25 de Outubro de 1999, deliberou no sentido de que a sua alienação 

tivesse lugar com a base de licitação correspondente a 5.000$00 (actualmente 24,94 €) 

e lanços de 100$00 (actualmente 0,50 €), respectivamente. --------------------------------------  

----- 3) Assim, tendo em consideração que já decorreram 3 anos e 4 meses após aquela 

deliberação, é entendimento do Serviço de Património que a Câmara Municipal, caso 

mantenha a pretensão para a sua alienação, deverá deliberar no sentido de uma 

actualização para alienação em hasta pública, quer no que concerne ao montante 

correspondente à licitação quer quanto ao montante correspondente em lanços. ----------- 
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----- 4) Nesta perspectiva, coloca-se assim o assunto à superior consideração de V. Exª. 

e respectiva Câmara Municipal que julgarão o que melhor tiverem por conveniente sobre 

o assunto.”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o Bairro onde se insere o referido lote, se encontra 

agora dotado das principais infra-estruturas, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

proceder à alienação do mesmo em “Hasta Pública”, a realizar no prazo de 40 (quarenta 

dias) dias, determinando como base de licitação o preço de € 39,90 (trinta e nove euros 

e noventa cêntimos), por metro quadrado. =================================== 

117 - 130/151/200 – PARQUE INDÚSTRIAL – Lote nº 33 – Pedido de autorização de 

hipoteca =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor CÂNDIDO CASIMIRO ALVES, presente à reunião uma 

carta datada de 29 de Janeiro, último, e registada nesta Câmara no dia 31 do mesmo 

mês, sob o nº 867, solicitando autorização para proceder à hipoteca do lote acima 

mencionado, em virtude de trazer um processo em curso para empréstimo bancário, 

com vista ao respectivo investimento.-------------------------------------------------------------------- 

---------- A mesma carta é acompanhada de uma informação  do  Técnico  Superior de 1ª 

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

transcrita   e dela fica a fazer parte integrante, informando da possibilidade acima 

requerida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a hipoteca, desde que 

seja apresentada a caução bancária prevista, de acordo com o nº 3 do capitulo VIII do 
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Regulamento do Parque Industrial, bem como da clausula quarta da Escritura de 

Compra e Venda, celebrada em 16 de Maio do ano transacto. ==================== 

118 - 130/999/000 – IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA – Pedido de Isenção ========= 

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

01 Julho do ano transacto, em que foi deliberado, por unanimidade, e dado o presumível 

impacto financeiro que tal isenção, extensível a todos os investidores, poderá provocar 

no erário municipal, solicitar à Divisão Económica e Financeira que, em articulação com 

a Repartição de Finanças deste Concelho, quantificasse os custos globais envolvidos; 

Averiguar, pelos meios ao dispor da Câmara Municipal, qual a regulamentação que 

sustentava o fundo especial para a fixação de actividades económicas, previsto no artº 

3º. da Lei nº. 171/99, de 18 de Setembro; Auscultar os Municípios do Douro-Sul, 

relativamente a esta matéria, para que possa ser equacionada uma estratégia comum, 

presente novamente à reunião de Câmara o referido processo, acompanhado de uma 

informação  do  Técnico  Superior de 1ª Classe,  JOSÉ JOAQUIM  ALVES CONDE, que 

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

informando em cumprimento da deliberação acima mencionada.--------------------------------- 

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

119 – 370/386/000 – BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – Pedido de alienação de 

casa ===============================================================     

========== Oriundo do Senhor CARLOS ALBERTO DA SILVA MARQUES, presente à 

reunião uma carta datada de 22 de Agosto do ano transacto, e registada nesta Câmara 
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no dia 26 do mesmo mês, sob o nº 5965, solicitando a alienação da casa nº 7 do Bairro 

da Barragem do Vilar . ---------------------------------------------------------------------------------------

----- A mesma carta é acompanhada do parecer do gabinete jurídico, com o seguinte 

teor: “Dado que a pretensão do requerente, CARLOS ALBERTO DA SILVA MARQUES, 

não se enquadra no condicionalismo do Regulamento que rege a venda de casas do 

Bairro da Barragem do Vilar, é de indeferir a sua pretensão, aliás, no seguimento da 

deliberação anterior desta Câmara Municipal”. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao conteúdo do Parecer do Gabinete Jurídico, a Câmara 

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

"Tesouraria" 

120 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário de tesouraria  do passado dia 07, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de  € 209.811,31 (duzentos 

e nove mil, oitocentos e onze euros e trinta e um cêntimos), assim  discriminado: ---------- 

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€ 128.603,34 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€   81.207,97 

                                                                                TOTAL  ............... €  209.811,31 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“ Abastecimento de Água e Saneamento” 
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121 – 310/300/000 – SANEAMENTO BÁSICO – Aplicação do Princípio do Poluidor / 

Utilizador – Pagador – Implementação de Tarifas no Sector da Saneamento Básico 

========== Oriundo do Gabinete do Ministro, do Ministério das Cidades, Ordenamento 

do Território e Ambiente, presente à reunião o ofício nº. 500, datado de 15 de Janeiro, 

último, com o seguinte teor: “Como é do conhecimento de V. Exª., a prestação de 

serviços aos cidadãos no domínio do saneamento básico, designação que engloba o 

abastecimento de água com qualidade, a sua drenagem e tratamento e a recolha e 

tratamento de resíduos urbanos, é competência das autarquias, exclusivamente ou em 

ligação com sistemas multimunicipais ou intermunicipais. ------------------------------------------ 

----- Neste contexto, nas duas últimas décadas, têm sido viabilizados investimentos 

significativos no País para permitir a sua infra-estruturação neste domínio, quer 

disponibilizando verbas provenientes do orçamento nacional quer, após a adesão à 

União Europeia em 1986, provenientes de fundos comunitários. --------------------------------- 

----- É sabido que os sistemas de abastecimento e de drenagem/tratamento de águas, 

bem como os sistemas de recolha e tratamento de resíduos urbanos, para funcionarem 

de forma adequada, requerem uma exploração/controle continuados e exigentes a que 

estão inevitavelmente associados custos com alguma expressão. Só é possível 

assegurar um serviço de qualidade, cumprindo todos os requisitos estipulados na 

legislação nacional e comunitária, criando instrumentos que possam gerar as 

disponibilidades financeiras necessárias à adequada exploração dos sistemas atrás 

mencionados. Por esta razão o Regulamento Geral sobre os Fundos Estruturais e o 
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Regulamento do Fundo de Coesão contêm disposições prevendo a aplicação do 

princípio do poluidor – pagador, devendo os Estados-membros dar conhecimento à 

Comissão da União Europeia das modalidades de aplicação sistemática do princípio do 

poluidor-pagador, nomeadamente para os projectos no domínio do Ambiente co-

financiados quer pelo FEDER quer pelo Fundo de Coesão. --------------------------------------- 

----- Assim, e caso ainda não tenha implementado no município a que preside, um 

sistema de pagamento de tarifas que cubra os custos inerentes ao adequado 

funcionamento e controle dos sistemas em causa, venho por este meio convidá-lo a, 

com a máxima urgência, promover a tomada de decisões nesta matéria. --------------------- 

----- A aplicação do princípio do poluidor-pagador é uma questão fulcral para o sucesso 

da consolidação das políticas nacionais e comunitárias de Ambiente e, 

consequentemente, para a qualidade de vida dos portugueses. Neste enquadramento, a 

curto prazo darei instruções aos responsáveis pelos organismos competentes deste 

Ministério, para que, junto de cada autarquia, seja feito o ponto de situação 

relativamente ao pagamento e gestão das tarifas relativas ao abastecimento 

drenagem/tratamento de águas e à recolha e tratamento de resíduos urbanos”. ------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aguardar a adaptação da 

minuta do regulamento para os resíduos sólidos urbanos que está a ser estudada nos 

Serviços de Urbanismo. ================================================= 

“ Vias de Comunicação e Transporte” 

122 - 310/301/132 - CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO NA VILA DE MOIMENTA DA 
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BEIRA (TROÇO ENTRE A E.N. 226 E O BAIRRO DE Nª. SRª. DE FÁTIMA) – Relatório 

da Situação Contabilística da Obra - Rectificação =========================== 

========== Oriundo doTécnico-Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, 

presente  à reunião a informação nº. 4, datada de 20 de Janeiro, último, com o seguinte 

teor: “ Ao fazer a análise do relatório foi rectificado o capítulo III, cuja rectificação se 

apresenta em anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O valor global é de 101.050.600$00. --------------------------------------------------------------- 

----- Estes valores são sem IVA. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Há uma diferença que o empreiteiro apresenta a mais de 19.226.717$00”. ------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a rectificação proposta. 

123 - 310/399/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE ALDEIA DE NACOMBA - Acordo de 

Colaboração - Proposta - Aprovação ===================================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Aldeia de Nacomba, presente à reunião 

o ofício nº. 19, datado de 3 de Dezembro de 2002, acompanhado da ficha de 

candidatura do Acordo de Colaboração Financeira para a obra de “ Pavimentação das 

Ruas da Reboleira e do Cemitério”, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, cuja estimativa orçamental é de € 25.000,00 (vinte e 

cinco mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- A propósito e relativamente a este assunto o Chefe da Divisão de Obras 

Municipais, Engenheiro Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, prestou a 

seguinte informação: “Após visita ao local e efectuadas as respectivas medições apurou-
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se e seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Rua do Cemitério: 250,0 x 4,5 = 1.125,0 m2 x 2.600$00 / m2 = 2.925.000$00; -------- 

----- Rua da Reboleira: 230,0 x 5,0 = 1.150,0 m2 x 2.600$00 / m2 = 2.990.000$00; -------- 

----- Execução de elementos de drenagem: 500.000$00; ------------------------------------------ 

----- (Calçada em cubo 0,11 x 0,11 x 0,11). ------------------------------------------------------------- 

----- Total:  6.415.000$00 (€ 31.997,89). ----------------------------------------------------------------- 

---------- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA 

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

orgânico-económica 0303/080501 onde, em 3 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de €  150.006,01 (cento e cinquenta mil e seis euros e um cêntimo), estando 

o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.4.2, com o 

código 0401 e número de projecto 15/2003, com a dotação de € 97.506,01 (noventa e 

sete mil, quinhentos e seis euros e um cêntimo). ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura 

apresentada pela Junta de Freguesia de Aldeia de Nacomba, considerando o valor 

elegível de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), para o qual qual concede uma 

comparticipação de € 20.00,00 (vinte mil euros), correspondente a 80% da obra, 

alertando a referida Junta de Freguesia  para os procediemntos legais a observar, no 

âmbito de regime de realização de despesas públicas. ========================= 

124 - 310/399/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE CARIA - Acordo de Colaboração - 

Proposta - Aprovação ================================================= 
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========== Oriundo da Junta de Freguesia de Caria, presente à reunião a ficha de 

candidatura do Acordo de Colaboração Financeira para a obra de “ Repavimentação de 

Diversas Ruas de Vila Chã ( Rua Principal, Rua do Terreiro, Rua das Quintãs e Rua da 

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

integrante, cuja estimativa orçamental é de € 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos 

euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- A propósito e relativamente a este assunto o Chefe da Divisão de Obras 

Municipais,  EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, prestou a seguinte informação: - 

----- “Cumpre-me informar o seguinte: Rua Principal: Reparação da calçada existente; --- 

----- Rua da Capela: Pavimentação a 325,0 x 4,0 = 1.300,0 m2 x 2.600$00 / m2 = 

3.380.000$00; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Rua do Terreiro: Pavimentação a 200,0 x 4,0 = 800,0 m2 x 2.600$00 / m2 = 

2.080.000$00; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Rua das Quintãs: Pavimentação a 100,0 x 3,0 = 300,0 m2 x 2.600$00 / m2 = 

780.000$00; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Limpeza, reparação e execução de elementos de drenagem nas ruas citadas; -------- 

----- (Calçada em cubo 0,11 x 0,11 x 0,11). ------------------------------------------------------------- 

----- Total:  6.740.000$00 (€ 33.618,98).” ---------------------------------------------------------------- 

---------- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA 

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

orgânico-económica 0303/080501 onde, em 3 do corrente mês, existe um saldo 
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disponível de €  150.006,01 (cento e cinquenta mil e seis euros e um cêntimo), estando 

o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.4.2, com o 

código 0401 e número de projecto 15/2003, com a dotação de € 97.506,01 (noventa e 

sete mil, quinhentos e seis euros e um cêntimo). ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura 

apresentada pela Junta de Freguesia de Caria, considerando o valor elegível de € 

25.000,00 (vinte e cinco mil euros), para o qual concede uma comparticipação de € 

17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros), correspondente a 70% da obra, alertando 

a referida Junta de Freguesia para os procedimentos legais a observar, no âmbito do 

regime de realização de despesas públicas. ================================= 

125 - 310/399/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR - Acordo de Colaboração - 

Proposta - Aprovação ================================================= 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Vilar, presente à reunião a ficha de 

candidatura do Acordo de Colaboração Financeira para a obra de “ Pavimentação da  

Rua que vai do Cemitério à E.M. 505-1”, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, cuja estimativa orçamental é de 23.000,00 

Euros (vinte e três mil euros). ------------------------------------------------------------------------------ 

---------- A propósito e relativamente a este assunto o Chefe da Divisão de Obras 

Municipais, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, prestou a seguinte informação: --

----- “Cumpre-me informar o seguinte: Rua que vai do cemitério à E.M. 505-1: 300,0 x 5,0 

= 1.500,0 m2 x 2.600$00 / m2 = 3.900.000$00; ------------------------------------------------------- 
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----- Largo do Cemitério: 500,0 x 2.600$00 / m2 = 1.300.000$00; -------------------------------- 

----- Sub – Total: 5.200.000$00; --------------------------------------------------------------------------- 

----- Execução de elementos de drenagem: 500.000$00; ------------------------------------------- 

----- (Calçada em cubo 0,11 x 0,11 x 0,11). ------------------------------------------------------------- 

----- Total:  5.700.000$00 (€ 28.431,48).” ---------------------------------------------------------------- 

---------- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA 

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

orgânico-económica 0303/080501 onde, em 3 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de €  150.006,01 (cento e cinquenta mil e seis euros e um cêntimo), estando 

o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.4.2, com o 

código 0401 e número de projecto 15/2003, com a dotação de € 97.506,01 (noventa e 

sete mil, quinhentos e seis euros e um cêntimo). ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura 

apresentada pela Junta de Freguesia de Vilar, considerando o valor elegível de € 

25.000,00 (vinte e cinco mil euros), para o qual concede uma comparticipação de € 

18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta euros), correspondente a 75% da obra, 

alertando a referida Junta de Freguesia para os procedimentos legais a observar, no 

âmbito do regime de realização de despesas públicas. ========================= 

126 – F01.02.04 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E O 

LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO  - Prorrogação de prazo ================ 

========== No seguimento do pedido formulado pela firma adjudicatária, da obra em 
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epígrafe, Higino Pinheiro & Irmão, Lda, presente à reunião uma carta com a referência 

32/2003, datada de 13 de Janeiro, último, registada nesta Câmara sob o nº. 886, no dia 

31 de Janeiro, com o seguinte teor: “Vimos pela presente, solicitar a V. Exª. a terceira 

prorrogação do prazo da obra em epígrafe por um período de 3 (três) meses, devido à 

instabilidade atmosférica não nos foi possível concluir os trabalhos de drenagem, tendo 

em conta as temperaturas muito baixas registadas, o que não é aconselhável a 

colocação do tapete de desgaste”.------------------------------------------------------------------------ 

--------- A propósito e relativamente ao assunto em questão, os Serviços Técnicos 

prestam a seguinte informação: “Verificadas  que são as razões apresentadas estes 

serviços não vêem qualquer inconveniente na pretensão da adjudicatária”.------------------- 

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

de prazo proposto, por mais 90 dias, devendo, para o efeito solicitar a competente 

autorização ao Conselho de Administração de Associação de Municípios do Vale do 

Távora. ============================================================= 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e obras Particulares” 

127 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

========== Oriundo dos munícipes abaixo discriminados, presente à reunião os  

processos designados de “simples”, com informação comum dos Serviços da 

Fiscalização Municipal:--------------------------------------------------------------------------------------- 

- JÚLIO RODRIGUES DOS SANTOS, para construção de arrumos agrícolas, com 20m2, 
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que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Igreja”, na Freguesia de Peravelha, 

a que se refere o Procº. nº. 497.02; ----------------------------------------------------------------------- 

-  ANTÓNIO FERNANDES ROCHA, para construção de um telheiro, com 35m2, que 

pretende levar a efeito na Rua dos Mergulhões, na Freguesia de Leomil, a que se refere 

o Procº. nº. 92.03;----------------------------------------------------------------------------------------------   

- ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA, para reparação do pavimento da casa de 

habitação, sita na Rua Padre Cruz, Freguesia de Sarzedo, a que se refere o Procº. nº. 

42.03;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- JOÃO LOPES CALHAU, para reparação do telhado  da sua casa de habitação, sita na 

Rua do Soalheiro, na  Freguesia de Alvite, a que se refere o Procº. nº. 43.03;---------------- 

- FERNANDO AUGUSTO CALÇADA XAVIER, para construção de arrumos agrícolas, 

com 36,5m2, que pretende levar a efeito no lugar da Ónia, nº. 19, nesta Vila, a que se 

refere o Procº. nº. 44.03;------------------------------------------------------------------------------------- 

- MARIA FERNANDA PENELA BERNARDO, para renovação do telhado de um palhal, 

sito no lugar denominado de “Pral”, na Freguesia de Baldos, a que se refere, a que se 

refere o Procº. nº. 45.03; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- JOSÉ AUGUSTO PINTO DIAS, para construção de arrumos agrícolas, com 20m2, que 

pretende levar a efeito na Rua das Luz dos caminhos, na localidade Vila Chã, Freguesia 

de Caria, a que se refere o Procº. nº. 47.03; ----------------------------------------------------------- 

- JOÃO LUÍS DA SILVA AUGUSTO, para reconstrução de arrumos agrícolas com a área 

de 20m2, sitos na Rua do Outeiro, na Freguesia do Vilar, a que se refere o Procº. nº. 
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52.03;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- MANUEL JOÃO BENTINHO PAIS, para construção de uns arrumos agrícolas, com 

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

Beira Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº, nº. 57.03; ------------------------ 

- MANUEL VEIGA COSTA, para rebocos da casa de habitação, sita no lugar 

denominado de “Pelada”, na Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº, nº. 58.03; ----- 

- CARLOS MANUEL PENELA PUREZA, para rebocos e pinturas exteriores da sua casa 

de habitação, sita na Sede de Freguesia de Baldos, a que se refere o Procº, nº. 60.03; -- 

- JOÃO LOUREIRO DE ALMEIDA, para construção de um telheiro, com 30m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Eira” ou “Outeiro”, na localidade de 

Toitam, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Procº. nº. 61.03; ---------------------------- 

- MARIA ERMELINDA GOMES DE JESUS SEBADELHE,  para construção de um anexo 

à moradia, com 45m2, sita no lugar denominado de “Campo”, na Freguesia de Baldos, a 

que se refere o Procº. nº. 63.03; --------------------------------------------------------------------------- 

- JOSÉ GOMES ZEFERINO, para construção de uma churrasqueira, com 20m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Val”, na Freguesia de Peravelha,  a que 

se refere o Procº. nº. 64.03; --------------------------------------------------------------------------------- 

- VITOR DAVID DE JESUS MARQUES, para construção de uma cobertura, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “A-do-Prelinho”, na Freguesia de Vilar,  a 

que se refere o Procº. nº. 73.03; --------------------------------------------------------------------------- 

- JOSÉ DA COSTA GOMES, para substituição e reparação da cobertura de um edifício, 
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que pretende levar a efeito no lugar denominado de “lameiras”, na localidade de 

Carapito, Freguesia de Peravelha,  a que se refere o Procº. nº. 77.03. ------------------------- 

---------- Submetido os assuntos à apreciação dos Serviços da Fiscalização Municipal a 

mesma prestou as seguintes informações: “ Vem por esta a Fiscalização informar não 

haver qualquer inconveniente em que seja emitida a respectiva licença". --------------------- 

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

respectivas licenças. =================================================== 

128 – 360/338/32.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

condicionantes ====================================================== 

==========  Oriundo do Senhor ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS BOTELHO, 

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

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, de  um processo 

simples,  relativamente à  cobertura de umas escadas, com 4m2, que pretende levar a 

efeito no Bairro dos Sinos, nesta Vila, a que se refere o Procº. nº. 32.03. --------------------- 

---------- Submetido o assunto à apreciação dos Serviços da Fiscalização Municipal, a 

mesma prestou a seguinte informação: " ... mantém-se a informação nº. 24/FISC, datada 

de 16/01/03, dada por estes Serviços, ou seja, para a realização da obra pretendida 

deverá apresentar o respectivo projecto de arquitectura ".------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Para que a Câmara possa considerar a isenção da apresentação de 

projecto, conforme foi requerido, a mesma deliberou, por unanimidade, solicitar ao 

requerente a conveniente implantação da ampliação em causa. ===================  
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129 – 360/338/62.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL FRANCISCO CARVALHO REBELO, 

residente na localidade de Aldeia de Sendim, Município de Tabuaço, presente à reunião 

um processo simples, relativamente à construção de um anexo à moradia com 45m2, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Penedo Gordo”, freguesia de 

Leomil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Submetido o assunto à apreciação dos Serviços da Fiscalização Municipal, a 

mesma prestou a informação nº. 66/FISC/2003, datada de 04 do corrente mês, do 

seguinte teor:" Não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, no 

entanto, deve previamente solicitar a implantação" . ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir  a 

respectiva licença. No entanto ser solicitada a implantação à Fiscalização Municipal. == 

130 – 360/338/40.03 e 46.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – 

Com condicionantes ================================================== 

========== Oriundo do Senhor ÁLVARO DOS SANTOS LOPES, residente na sede 

Freguesia de Sever, presente à reunião um processo simples, relativamente à 

construção de um muro de vedação com 35 metros, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado de “Levada” , na freguesia de Sever, a que se refere o Procº. 40.03.----------- 

 - Oriundo da Senhora PALMIRA TEIXEIRA , residente na Rua do Soalheiro, nº. 9, na 

freguesia de Alvite, presente à reunião um processo simples, relativamente à construção 



 FlFlFlFl.133 

______________ 

 
                                                           03.02.10 

 
Livº .  107L ivº .  107L ivº .  107L ivº .  107     

                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 

                                                                   
 

de um muro de vedação com 2 metros, que pretende levar a efeito na Rua do Areal, na 

freguesia de Alvite, a que se refere o Procº. 46.03. -------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto à apreciação dos Serviços da Fiscalização Municipal, a 

mesma prestou a informação nº. 59/FISC e 62/FISC, do seguinte teor: " Não há 

inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, no entanto, o requerente 

deve, previamente,  solicitar o alinhamento".----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos e emitir as 

respectivas licenças. No entanto deverão os requerentes solicitar o alinhamento à 

Fiscalização Municipal. ================================================= 

131 – 360/338/14.03 e 26.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - 

Com condicionantes ================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ CARLOS PEDRO LEITÃO, residente na 

localidade de Vide, freguesia da Rua, presente à reunião um processo simples, 

relativamente a acabamentos da sua casa de habitação, sita no lugar denominado de 

“Conde”, da referida localidade de Vide, freguesia de Rua, a que se refere o Procº. 

14.03;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Oriundo do Senhor CASIMIRO MANUEL DA ROCHA JESUS, residente na localidade 

de Vide, freguesia da Rua, presente à reunião um processo simples, relativamente a 

acabamentos da sua casa de habitação, sita no lugar denominado de “Conde”, da 

referida localidade de Vide, freguesia de Rua, a que se refere o Procº. 26.03.---------------- 

---------- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE TÉCNICO LOCAL, o mesmo 
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prestou as informações nsº. 11/GTL/2003 e 12/GTL/2003, datadas de 03 do corrente 

mês, do seguinte teor: " Em virtude do exposto pelo requerente, ..., não vê este gabinete 

qualquer inconveniente em que seja concedido o alargamento do prazo para 

acabamentos da obra, pelo período de...”.-------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 365 dias 

para os acabamentos das referidas obras. =================================== 

132 – 360/338/28.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo da Firma JARDIM DA RUA, com sede na localidade de Prados de 

Baixo, freguesia de Rua, presente à reunião a resposta á audiência referente ao 

processo simples, relativamente à construção de arrumos agrícolas, com 45m2, que 

pretende levar a efeito na referida localidade de Prados de Baixo, acompanhada de um 

requerimento da Senhora MARIA TERESA DA SILVA CARDIA, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a informar que 

também está interessada no pedido.---------------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE TÉCNICO LOCAL, o mesmo 

prestou a informação nº. 10/GTL/2003, datada de 29 de Janeiro, último, do seguinte 

teor:" ... tendo como boa e legitima a informação prestada pela comproprietária, embora 

se ressalve que a assinatura do requerimento datado de 24 de Janeiro de 2003 não está 

devidamente comprovada por termo de autenticação, é de deferir a pretensão do 

requerente, tendo como pressuposto a bondade e autenticidade do referido 
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requerimento" .-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença. =====================================================  

133 - 360/338/160.95 - OBRAS PARTICULARES – Alteração ao Projecto de 

arquitectura – Propriedade Horizontal ==================================== 

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

21 de Outubro, último, exarada a folhas 289, ponto 296, do livro de acta nº. 105, em que 

foi deliberado  solicitar fotocópias do pedido de alteração para ser enviado ao Serviço 

Nacional de Bombeiros, relativo ao projecto de alteração para construção de um  edifício 

habitacional e comercial que o Senhor LÚCIO SALGUEIRO ANTUNES, pretende levar a 

efeito na Avenida de S. João, nesta Vila, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado do parecer do Serviço Nacional de Bombeiros.------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 83-A/DPOM/2003, 

datada de 10 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável à constituição da 

propriedade horizontal e da aprovação do projecto de arquitectura. ----------------------------- 

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

arquitectura, relativo às alterações , devendo o requerente entregar as correcções para 

serem enviadas ao Serviço Nacional de Bombeiros, relativamente ao espaço comercial. - 

---------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, tendo em conta a informação 
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favorável, considerar que o referido prédio reúne as condições legais previstas no artº. 

1421º. do Código Civil, e consequentemente, emitir a respectiva certidão em 

conformidade. ======================================================== 

134 - 360/338/69.98 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – Telas 

Finais - Alteração ao projecto inicial ===================================== 

========== Oriundo da Senhora CRISTINA FERREIRA CAIADO, residente na 

localidade de Vila Chã, freguesia de Caria, presente à reunião um pedido de aprovação 

de telas finais, de uma moradia que levou a efeito no lugar designado de “Canal”, na 

referida localidade Vila Chã, freguesia de Caria.------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 74/DPOM/2003, 

datada de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável às alterações e referindo 

que deverá ser apresentado o projecto das especialidades.---------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo ser entregue pelo requerente a memória descritiva e justificativa 

do projecto de águas e esgotos, bem como o projecto de estabilidade. =============  

135 - 360/338/453.01 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Construção de uma moradia unifamiliar – Legalização ======================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar a estimativa orçamental, 
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relativamente ao projecto para construção de uma habitação unifamiliar, que o Senhor 

ANTÓNIO AUGUSTO NEVES, pretende levar a efeito no lugar denominado de “Ribas”, 

na Freguesia de Cabaços, presente à reunião o referido processo acompanhado da 

estimativa orçamental.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: “A presente 

informação diz respeito ao projecto de arquitectura de uma habitação unifamiliar que o 

requerente pretende legalizar num prédio existente no lugar de “Ribas”, na localidade de 

Cabaços, na freguesia de Cabaços. Emite-se parecer favorável ao projecto de 

arquitectura.”----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura. ========================================================= 

136 - 360/338/88.02 - OBRAS PARTICULARES - Projectos da Arquitectura – 

Reconstrução e ampliação de um edifício destinado a habitação =============== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar esclarecimentos referente ao 

processo que o  Senhor JOSÉ CARLOS DA ROCHA SANTOS, apresentou, para  

reconstrução e ampliação de um edifício destinado a habitação, sita na localidade de 

Espinheiro, Freguesia de Alvite, presente à reunião o referido processo acompanhado 

de novos elementos entregues.---------------------------------------------------------------------------- 

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



 FlFlFlFl.138 

______________ 

 
                                                           03.02.10 

 
Livº .  107L ivº .  107L ivº .  107L ivº .  107     

                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 

                                                                   
 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 73/DPOM/2003 

datada de  03 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante,  apontando para o indeferimento da pretensão, dado  

que continua a não haver condições para que o projecto seja devidamente analisado.---- 

DELIBERAÇÃO: Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar os documentos em falta, 

absolutamente necessários e imprescindíveis para analise do processo. ============  

137 - 360/338/218.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Ampliação 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 do interessado, 

relativamente ao projecto para ampliação de uma habitação unifamiliar, que o Senhor 

ALBERTINO FERREIRA GOMES, pretende levar a efeito na Rua da Praça, na freguesia 

de Castelo, presente à reunião o referido processo acompanhado da respectiva resposta 

à audiência e de novas plantas.---------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 68/DPOM/2003, 

datada de 30 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, dando conta de que o processo deverá ser da 

responsabilidade de um arquitecto e ser submetido à apreciação do IPPAR – Instituto 

Português do Património Arquitectónico.----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar o parecer do IPPAR – 
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INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO. ================ 

138 - 360/338/513.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto das especialidades– 

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

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

18 de Novembro, último, exarada a folhas 112, ponto 082, do livro de acta nº. 106, em 

que foi deliberado  aprovar o projecto de arquitectura, relativo à construção de uma 

moradia que a Senhora CÉLIA ALMEIDA DA SILVA, pretende levar a efeito no lugar 

denominado de “Paúl”, da freguesia do Vilar, novamente presente à reunião o referido 

processo, acompanhado dos projectos das especialidades. --------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 72/DPOM/2003, 

datada de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

139 - 360/338/529.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Adaptação para estabelecimento comercial =============================== 

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

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

relativamente ao projecto para adaptação para estabelecimento comercial, que o Senhor 

SIDÓNIO DOMINGOS DA SILVA, pretende levar a efeito no lugar de “Outeiro da Arge”, 



 FlFlFlFl.140 

______________ 

 
                                                           03.02.10 

 
Livº .  107L ivº .  107L ivº .  107L ivº .  107     

                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 

                                                                   
 

Sede Freguesia de Alvite, presente à reunião o referido processo acompanhado da 

respectiva resposta à audiência.--------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: “ O 

requerente apresentou alterações ao projecto de arquitectura, dando cumprimento às 

indicações efectuadas na informação nº. 631/DPOM/02. Emite-se parecer favorável ao 

projecto de arquitectura. Alerta-se novamente para o facto de que a pretensão incide 

sobre dois artigos. O requerente afirma que se encontra a proceder à anexação dos 

artigos, comprometendo-se logo que possível à apresentação do documento de 

legitimidade.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente, com os projectos das especialidades, entregar o 

documento de legitimidade, devidamente rectificado. =========================== 

140 - 360/338/590.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Reconstrução e ampliação 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 do interessado, 

relativamente ao projecto para reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar, 

que o Senhor JOÃO AMARAL RIBEIRO pretende levar a efeito no lugar denominado de 

“Corgo”, na  freguesia de Alvite, presente à reunião o referido processo acompanhado 

da respectiva resposta à audiência e de uma declaração a subscrita pelo Senhor Mário 
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Teixeira Ribeiro Novo a autorizar a abertura de qualquer janela.----------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 76/DPOM/2003, 

datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, dando conta de que deverá proceder à rectificação da 

planta, uma vez que a cozinha tem que ser sempre iluminada e ventilada por um ou 

mais vãos praticados nas paredes.------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente projecto 

de alteração para dar cumprimento à informação técnica. ======================= 

141 - 360/338/612.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto das especialidades – 

Alteração do interior de um estabelecimento =============================== 

========== No seguimento do despacho do Senhor Presidente,  em que decidiu 

solicitar ao requerente o projecto acústico, relativamente ao projecto para alteração do 

interior de um estabelecimento, que o Senhor JOSÉ FERNANDO DA SILVA 

CARVALHO, pretende levar a efeito no lugar denominado de “Alagoa”, no R/Chão 

esquerdo, do lote nº. 6, com o alvará de loteamento com o nº. 5/97, nesta Vila, presente 

à reunião o referido processo acompanhado do projecto acústico solicitado. ----------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: “ O 

processo encontra-se em condições de merecer deliberação final favorável.” .--------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos das 
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especialidades, e emitir a respectiva licença. ================================= 

142 - 360/338/04.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Ampliação de uma vacaria  ============================================= 

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

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

relativamente ao projecto para ampliação de uma vacaria, que o Senhor ARMANDO DA 

FONSECA PINTO pretende levar a efeito na Quinta da Carriça, na Freguesia da Rua, 

presente à reunião o referido processo acompanhado da respectiva resposta à 

audiência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 78/DPOM/2003, 

datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando  que se trata de uma ampliação a um equipamento 

similar já edificado, o qual pretende funcionar como complemento daquele, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, devendo o requerente 

entregar com os projectos das especialidades o parecer da Direcção Regional do 

Ambiente, relativamente ao tratamento de efluentes. =========================== 

143 - 360/338/148.99/86.00 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Ampliação das caves até ao limite dos lotes  =============================== 

========== Presente à reunião os processos dos Senhores LUÍS RIBEIRO DA SILVA 
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e ANICETO HENRIQUES FERNANDES, solicitado pelo Senhor PRESIDENTE, pelos 

motivos de ampliação das respectivas caves, até ao limite dos lotes. --------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar aos Serviços técnicos 

da DIVISÃO DE PLANEMANTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, uma avaliação 

das situações enunciadas ponderando os seguintes aspectos: ----------------------------------- 

----- 1. Necessidade estrutural e funcional das construções irregularmente realizadas; ---- 

----- 2. Eventual enquadramento legal. ====================================== 

144 – 360/344/450.83 – OBRAS PARTICULARES – Certidão de propriedade 

horizontal =========================================================== 

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

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

relativamente ao pedido de propriedade horizontal apresentado pela Senhora MARIA 

AMÂNCIA DE JESUS, referente  a um prédio urbano sito na Estrada de Segões, na 

freguesia de Peva, presente à reunião o referido processo acompanhado da resposta à 

audiência, em que pelos motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão.----------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 69/DPOM/2003, 

datada de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

pretensão pode ser objecto de divisão sob regime de propriedade horizontal. ---------------  

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a informação favorável atrás referida, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições legais 

previstas no artº. 1421º. do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva 

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

145 – 360/347/02.93 – OBRAS PARTICULARES – Loteamentos Urbanos – Recepção 

Definitiva =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor VALDEMAR REQUEIJO FERNANDES, presente à 

reunião um requerimento, datado de 22 de Outubro, último, em que solicita a recepção 

definitiva da garantia bancária. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto à apreciação da COMISSÃO DE VISTORIAS, a mesma 

elaborou o respectivo Auto, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, em que pelos motivos ali descritos, entendem estarem 

reunidas as condições para o seu recebimento definitivo. ------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: De acordo com o Auto de Vistoria, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, estarem reunidas as condições para aprovar a recepção definitiva e a 

libertação da respectiva caução bancária. ===================================  

146 - 360/991/000 – Pedido de emissão de certidão ========================== 

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

30 de Dezembro, último, exarada a folhas 269, ponto 233, do livro de acta nº. 106, em 

que foi deliberado  informar o Senhor ANTÓNIO DE JESUS JUBILADO, que não 

existiam elementos nesta Câmara, que permitam sustentar a emissão da certidão em 

como os dois prédios, determinados prédios urbanos, existentes na Rua do Carvalhal, 
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na localidade e freguesia de Cabaços, se encontram construídos há mais de 60 anos e 

sempre  foram autónomos e distintos entre si, novamente presente à reunião o referido 

pedido de emissão de certidão com novo requerimento, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a solicitar a reapreciação do 

processo, e emissão da respectiva certidão. ----------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação, em 06 do 

corrente mês: “Mantém-se o teor da informação nº. 689/DPOM/2002, datada de 

18/12/2002.”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que as características de autonomia dos dois imóveis 

referenciados, foram confirmados pelo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo 

JORGE DE JESUS COSTA, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão 

requerida. ===========================================================  

147 - 360/995/000 - OBRAS PARTICULARES – Publicidade da emissão de alvarás =  

========== Oriundo da Chefe de Secção dos Serviços Administrativos da Divisão de 

Planeamento e Ordenamento do Município, MARIA DE LOURDES MOURA LOUREIRO, 

presente à reunião a uma informação datada de 28 de Janeiro, último, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que 

não está a ser cumprido o  artigo 78º. do Decreto-Lei 177/01 de 04 de Junho.--------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, determinar como preço de 

venda o valor da aquisição, acrescido de dez por cento para custos de investimento e 
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perdas e danos. ======================================================= 

148 – 370/338/000 – Programa de solidariedade e apoio à recuperação de habitação 

(SOLARH) - Orçamento de obras ======================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior de 1ª. Classe, desta Câmara Municipal, 

JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, presente à reunião a informação nº. 

JP16/DOM/2003, datada de 06 de Janeiro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que o candidato 

ao programa Senhor MANUEL BERNARDO BATISTA, residente na freguesia de 

localidade de Baldos, apresenta o orçamento para obras no valor de € 11.971,15 ( onze 

mil, novecentos e setenta e um euros e quinze cêntimos).------------------------------------------ 

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

149 – 210/207/000 – DELEGAÇÃO ESCOLAR DE MOIMENTA   DA BEIRA – Carnaval 

– Arcozelo do Cabo =================================================== 

========== Oriundo da Delegação Escolar de Moimenta da Beira e no seguimento das 

deliberações tomadas em reuniões ordinárias realizadas 16 de Dezembro, do ano 

transacto, e 27 de Janeiro, último, exarada a folhas 233, ponto 197, do livro de actas 

106, e folhas 97, ponto 101, do livro de actas 107, respectivamente, presente à reunião o 

ofício n.º 87, datado de 7 do corrente mês, acompanhado de um ofício da Escola E.B. 1 

de Arcozelo do Cabo, dando conhecimento do interesse desta em participar no Desfile 



 FlFlFlFl.147 

______________ 

 
                                                           03.02.10 

 
Livº .  107L ivº .  107L ivº .  107L ivº .  107     

                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 

                                                                   
 

de Carnaval/2003, pelo que solicita a atribuição da verba inerente a cada aluno 

participante, conforme decidido em reunião anterior relativamente às outras escolas 

participantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Financeira, segundo o qual, em 10 do corrente mês, este encargo tem cabimento no 

Orçamento desta Câmara Municipal, na rubrica orgânico-económica 04/04.03.01, onde 

existe um saldo disponível de € 19.086,64 (dezanove mil e oitenta e seis euros, e 

sessenta e quatro cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: De harmonia com os valores atribuídos em deliberação tomada na 

reunião de 27 de Janeiro último,  foi deliberado, por unanimidade, conceder a verba de  

€ 92,00 (noventa e dois euros), relativos à comparticipação inerente a 23 (vinte e três) 

alunos. ============================================================= 

150 – 370/387/000 – PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO – Bairro de 

Leomil - Situação de intervenção prioritária de emergência social referente a 

Ernesto Martins Gomes ================================================ 

========== Oriunda da Técnica Superior de Serviço Social, MARIA MADALENA 

LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, presente à reunião a informação n.º 

05/DASC/2003, data de 31 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali expostos, propõe 

um período de carência no pagamento da renda a atribuir à família de Ernesto Martins 

Gomes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando como dramática a situação vivida por este agregado, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, conceder-lhe a prerrogativa de escolher uma casa 

no Bairro Social de Leomil, sem recurso ao sorteio normalmente adoptado como 

procedimento legal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dado que a família ficou 

praticamente sem qualquer equipamento e mobiliário, conceder-lhe um ano de carência 

relativamente à renda social a estabelecer oportunamente. ====================== 

151 – 370/999/000 – JOAQUIM FERNANDES – Situação precária sócio - 

habitacional ========================================================= 

========== Oriunda da Técnica Superior de Serviço Social, MARIA MADALENA 

LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, presente à reunião a informação n.º 

03/DASC/2003, datada de 23 de Janeiro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que expõe a situação de 

precariedade em que se encontra o Senhor JOAQUIM FERNANDES, residente em 

Alvite, pelo que solicita apoio por parte desta Câmara Municipal.--------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manifestar-se 

receptiva a cooperar com esta situação de comprovada carência económica, devendo 

este processo ser integrado no programa RECUPERA. ========================= 

152 – 710/713/100 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA E DESPORTIVA DO 

VILAR – Pedido de apoio financeiro ===================================== 

========== Oriundo da Associação Cultural em epígrafe, presente à reunião um ofício 
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sem número e datado de 15 do corrente mês, solicitando uma apoio financeiro de € 

1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), para aquisição de material informático, 

mobiliário, etc, e cujo orçamento é de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros).------------- 

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

Financeira, segundo o qual, em 03 do corrente mês, este encargo tem cabimento no 

Orçamento desta Câmara Municipal, na rubrica orgânico-económica 04/08.05.01, onde 

existe um saldo disponível de € 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos euros ), 

estando previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.5.1, código 01.03 e 

n.º 25/2003, com a dotação de € 10.000,00 (dez mil euros).---------------------------------------  

DELIBERAÇÂO: Considerando a difícil situação financeira da Câmara Municipal, que 

deve ser também assumida pela referida Associação através de uma gestão mais 

racional, promovendo, nomeadamente, procedimentos de auto-sustentação, o Executivo 

deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio de € 1.250,00 (mil, duzentos e 

cinquenta  euros), destinado às actividades a desenvolver por esta Associação no ano 

de 2003. ============================================================ 

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte diz 

directamente respeito ao Vereador JORGE DE JESUS COSTA, por pertencer aos 

Órgãos Sociais da Associação a referir, o mesmo ausentou-se da reunião. ========== 

153 – 710/713/100 – A@TDS – ASSOCIAÇÃO DE @CORDEONISTAS DO TÁVORA E 

DOURO-SUL – Pedido de apoio financeiro ================================ 
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========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 1/2003, 

datado de 15 de Janeiro, último, acompanhado de fotocópia da acta n.º 4 e dos 

respectivos Estatutos, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela 

ficam a fazer parte integrante,  no qual, e pelos motivos ali expostos, solicita a atribuição 

de um subsídio.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Financeira, segundo o qual, em 03 do corrente mês, este encargo tem cabimento no 

Orçamento desta Câmara Municipal, na rubrica orgânico-económica 04/08.07.01, onde 

existe um saldo disponível de € 197.500, (cento e noventa e sete mil e quinhentos 

euros), estando previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.5.1, código 

01.01 e n.º23/2003, com a dotação de € 10.000 (dez mil euros).--------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: À semelhança do que já foi feito aquando do pedido de Filarmonia das  

Beiras, a Câmara deliberou, por unanimidade, estabelecer um Protocolo de Cooperação  

Cultural com esta Associação, que venha a admitir a contratualização  alguns 

espectáculos a inserir no Programa Cultural deste Município. ==================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JORGE DE JESUS COSTA, 

regressou à reunião. ===================================================  

154 – 710/714/000 – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Decreto-Lei n.º    

7/2003, de 15 de Janeiro =============================================== 

========== Oriundo do Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, 
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presente à reunião a informação n.º 1-EDUC-2003, datada de 21 de Janeiro, último, do 

seguinte teor: ”Em 15 de Janeiro de 2003, o Ministério das Cidades, Ordenamento do 

Território e Ambiente publicou o Decreto Lei nº 7/2003 que vem regulamentar os 

CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO e aprovar o processo de elaboração de 

CARTAS EDUCATIVAS.-------------------------------------------------------------------------------------                                                                                 

---------- Relativamente ao CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  referem-se  a 

seguir as principais alterações:-----------------------------------------------------------------------------                                                                                   

----- 1. Competências   (Artº 4º) ---------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Composição       (Artº 5º) --------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Funcionamento  (Artº 7º) --------------------------------------------------------------------------- 

---------- De acordo com o ponto 3, do Artº 23º os CLE que se encontrem constituídos à 

data da publicação deste DL, deverão adequar a sua composição e respectivo 

funcionamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------- Sobre a CARTA EDUCATIVA o presente DL estabelece:----------------------------- 

----- 1. O conceito, os objectivos e os parâmetros técnicos para a sua elaboração; --------- 

------2. A competência da sua elaboração, atribuindo-a à Câmara Municipal, devendo ser 

aprovada pela Assembleia Municipal, após Parecer do Conselho Municipal de 

Educação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. O Financiamento é distribuído em partes iguais pela CM e ME; ------------------------- 

           ----- 4. A sua aprovação e ratificação deverá ser efectuada no prazo de um ano a contar 

da data da entrada em vigor do presente diploma.”, acompanhada do Decreto-Lei n.º 
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7/2003, de 15 de Janeiro, que vem regulamentar os Conselhos Municipais de Educação 

e aprovar o processo de elaboração de Cartas Educativas. --------------------------------------- 

---------- A propósito do citado diploma legal os Vereadores do Partido Socialista  

proferiram a seguinte declaração: ------------------------------------------------------------------------- 

---------- “Os Vereadores do Partido Socialista querem deixar expresso de uma forma 

veemente a sua preocupação e o lamento pela Publicação do Dec. Lei 7/2003 de 15 de 

Janeiro, por não ter havido a preocupação de se realizar previamente um debate público 

com a comunidade educativa, nomeadamente os docentes, onde para além de se 

discutirem os problemas da Educação se poderiam reunir consensos e negociar 

soluções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Não pondo em causa a descentralização da Administração Educativa e a 

participação da comunidade educativa, os Conselhos Municipais de Educação, deveriam 

ser, locais privilegiados de territorialização das políticas educativas e espaços de 

encontro das escolas de uma determinada área geográfica (Município), onde se deviam 

articular  e potenciar os Projectos Educativos que autonomamente cada uma desenvolve 

e avalia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Infelizmente, este órgão, do nosso ponto de vista, vem implementar uma série 

de competências pouco claras e abusivas nalguns aspectos; nomeadamente no que diz 

respeito à legitimidade com que um grupo nomeado por órgãos políticos: (Câmara 

Municipal, Assembleia Municipal)... “analisa o funcionamento dos Estabelecimentos de 

Educação Pré-Escolar e do Ensino, em particular (...) no que diz respeito ao 
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desempenho do pessoal docente e não docente...” -------------------------------------------------- 

---------- Não entendemos ainda a razão da composição do Conselho Municipal de 

Educação, em que os Estabelecimentos de Ensino e de Educação não se fazem 

representar na sua totalidade. Num grupo de 16 membros, apenas três Professores têm 

assento neste órgão, o que vem reduzir significativamente a participação dos agentes 

educativos, na construção de uma Escola de qualidade e de igualdade de oportunidades 

que se pretende para todos. Consideramos, ainda, gravoso a falta de representantes do 

Pessoal não Docente e as Juntas de Freguesia, parceiros inquestionáveis do sistema 

educativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Dec. Lei 7/2003, de 15 de Janeiro tem subjacente a lógica de municipalização 

da Educação, que vem criar nas nossas Escolas e nos agentes educativos, um 

sentimento de insegurança e desmotivação de classe, para além do que tememos ser 

inevitável: um forte clientelismo político, que à partida consideramos inaceitável “.---------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento e analisou o conteúdo do 

Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, último, que regulamenta o Conselho Municipal 

de Educação, e deliberou, por unanimidade, encarregar o Vereador do Pelouro da 

Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, das convenientes diligências, tendo em vista a 

reformulação deste órgão, representativo da comunidade educativa, que deverá estar 

formado e em funcionamento a partir de 01 de Março, próximo. --------------------------------- 

---------- Consensualmente, a Câmara admitiu que apenas os representantes do ensino 

superior não deverão integrar o respectivo Conselho Municipal de Educação, por tais 
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estruturas não existirem no Município.-------------------------------------------------------------------- 

---------- Apesar das dúvidas sobre a correcta interpretação e enquadramento no que se 

refere ao previsto na alínea f), a Câmara acabou por entender que esta situação se 

identifica com a Escola Profissional e, ainda, que relativamente ao representante referido 

na alínea i), apenas tem enquadramento a A.M.A.I. – Associação Moimentense de Apoio 

à Infância. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto aos representantes referidos nas alíneas m) e n), e dado que existem no 

Município representações destes serviços, a Câmara deliberou, por unanimidade, que 

sejam representados no Conselho Municipal de Educação. --------------------------------------- 

----- No âmbito da esfera de competências da Câmara Municipal e Assembleia Municipal, 

e na defesa do princípio de descentralização e autonomia do Poder Local, todos os 

representantes das várias estruturas que integraram o Conselho Municipal de Educação, 

deverão ser indicados, através de processo independente de nomeação, indigitação ou 

eleição pelas referidas Instituições. -----------------------------------------------------------------------  

----- Quanto à Carta Educativa a Câmara deliberou, por unanimidade, desenvolver o 

processo no âmbito Inter-Municipal, dado que existem situações de natural 

interdependência social que se desenvolvem em diferentes áreas de influência. ====== 

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 
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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 19H00. ========================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


