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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM QUATRO DE JANEIRO DO ANO 

DE DOIS MIL E SEIS ================================================== 

ACTA Nº. 01/06 

========== Aos quatro dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e seis, nesta Vila de 

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

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

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

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

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

DE JESUS COSTA, 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 02 de Novembro de 2005, exarada a folhas 6, ponto 005, do livro de 

actas 123, cuja ordem  do dia  havia sido previamente distribuída a todos os seus 

membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de 18 de 

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

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

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

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

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

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

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

em virtude de o mesmo estar presente no Tribunal Administrativo  e Fiscal, de Viseu. == 

02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

001 – 210/206/100 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

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

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

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

presente à reunião o ofício n.º 164, datado de 16 de Dezembro de 2005, informando que 

foi aprovado, em reunião do  respectivo Conselho de Administração, o Auto de Medição 

nº 7, da obra em epígrafe, no montante de € 19.714,53  (dezanove mil, setecentos e 

catorze euros e cinquenta e três cêntimos), pelo que solicita a transferência de 50% da 

referida verba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico– económica 0302/08050104 onde, em 21 de Dezembro de 2005, existia um 

saldo disponível de € 129.320,15 (cento e vinte e nove mil, trezentos e vinte euros e 

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

objectivo 3.3.1., código 0203 e projecto nº. 48/2004, no montante de € 126.214,07 
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(cento e vinte e seis mil, duzentos e catorze euros e sete cêntimos).--------------------------- 

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

Regional dos Municípios do Vale do Távora o montante de € 19.714,53  (dezanove mil, 

setecentos e catorze euros e cinquenta e três cêntimos), correspondente a 50% do valor 

do Auto supra  referido. ================================================= 

002 – 210/207/000 - COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF - Pedido de Subsídio = 

========== Oriundo do Comité referenciado em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, registado nesta Câmara Municipal em 15 de Novembro de 2005, sob o n.º 7950, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado a fornecer água limpa e salubre, 

saneamento básico e educação para a higiene a muitas famílias. ------------------------------ 

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

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

orgânica – económica 04/040701 onde, em 29 de Novembro de 2005, existia um saldo 

disponível de € 4.605,60 (quatro mil, seiscentos e cinco euros e sessenta cêntimos).----- 

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

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

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

========== Considerando que o assunto que se segue diz respeito a um familiar do 

Vereador ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, este ausentou-se da reunião. ========= 

003 – 230/273/000 - INDEMNIZAÇÕES A TERCEIROS POR PREJUÍZOS CAUSADOS 

- ACIDENTE OCORRIDO NA AVENIDA 25 DE ABRIL -  Viatura 51-75-DG ========= 
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========== Oriundo do Assistente Administrativo, NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES,  

presente à reunião a Informação n.º NA/25/2005, datada de 21 de Novembro de 2005, 

acompanhada pelo respectivo processo, e referente ao assunto em epígrafe, que nesta 

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

os factos ocorridos no acidente em 12 de Agosto de 2005, deixando à consideração 

superior o que melhor tiver por conveniente sobre o assunto.------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Apesar de algumas contradições evidenciadas no processo de 

averiguações, é possível concluir que o incidente derivou do pavimento público 

degradado, sem a correspondente sinalização adequada. Assim, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, assumir os encargos correspondentes à reparação da viatura. ====== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador ANTÓNIO PEDRO PEREIRA 

DIAS, regressou à reunião. ============================================== 

 “Tesouraria” 

004 -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 03, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de €  232.772,25 (duzentos 

e trinta e dois mil, setecentos e setenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos), assim  

discriminado:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      a) Dotações Orçamentais ..................................... €   130.008,42 

                                      b) Dotações Não Orçamentais.............................. €   102.763,83 
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                                                                               TOTAL  ........................ €   232.772,25 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

005 - 310/300/152 - PROJECTO DE EXECUÇÃO DOS ARRANJOS URBANÍSTICOS E 

DE INFRAESTRUTURAS NA RUA DR. SÁ CARNEIRO, RUA 25 DE ABRIL, PRACETA 

FERNÃO MERGULHÃO, RUA AQUILINO RIBEIRO, TERREIRO DAS FREIRAS, RUA 

ENG.º AMARO DA COSTA, LARGO DO TABOLADO E RUA D. JOÃO II, EM 

MOIMENTA DA BEIRA - Proposta – Alteração ============================== 

========== Oriundo da Técnica Superior Assessora Principal, OLGA MARINA DA 

FONSECA SANTOS, presente à reunião a informação com o n.º 184-OS/DPOM/05, 

datada de 26 de Outubro, último, com o seguinte teor: ---------------------------------------------- 

----- “No âmbito dos projectos apresentados pela equipa Vítor Dias, Projectos de 

Engenharia Civil, Lda., para a área do URBCOM – Urbanismo Comercial de Moimenta 

da Beira, foi delineada uma nova ocupação do espaço respeitante ao troço pertencente 

à Av. 25 de Abril, entre a GALP e o cruzamento com a Avenida de S. João. ----------------- 

----- Embora a planta fornecida não esteja devidamente correcta, em termos de traçado, 

a ideia base foi transpor os estacionamentos existentes junto ao muro de suporte da Rua 

S. João, para o novo passeio alargado, junto das edificações e zona comercial, 

permitindo com segurança, que os peões possam circular e usufruir dos seus veículos 
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automóveis para o transporte das compras efectuadas no comércio local, assim como os 

fornecedores desse mesmo comércio. ------------------------------------------------------------------- 

----- O passeio junto ao muro será só um espaço de protecção entre esse muro e os 

veículos que circulam no arruamento. ------------------------------------------------------------------- 

----- Pretende-se que o muro seja uma obra plástica identificativa das tradições 

comerciais locais através de imagens estilizadas da antiga feira tradicional. ------------------ 

----- É necessário que haja uma deliberação sobre esta proposta, para que os projectos 

de execução possam ser finalizados”. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Analisando pormenorizadamente as vantagens da proposta 

urbanística apresentada, a Câmara deliberou, por unanimidade: -------------------------------- 

----- 1. No troço da Av. 25 de Abril entre a GALP e a Av. S. João, manter o 

estacionamento existente junto ao muro, ligeiramente sobrelevado relativamente à faixa 

de rodagem, aumentando a largura desse espaço, assegurando assim a abertura das 

portas dos veículos em segurança; ----------------------------------------------------------------------- 

----- 2 . Introduzir no passeio do lado oposto, junto aos estabelecimentos comerciais, um 

espaço de paragem, para cargas e descargas, localizado no centro do referido troço da 

Av. 25 Abril; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3 . No troço da Av. 25 de Abril, entre o cruzamento dos Bombeiros e o restaurante 

Chamiço, deverá ser estudada uma solução que mantenha o estacionamento de 

veículos (ligeiramente sobrelevado relativamente à faixa de rodagem) e contemple a 

criação de passeio, nem que para isso sejam utilizadas áreas dos logradouros privados;  
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----- 4 . Localizar possíveis bolsas de estacionamento no terreno do Senhor Manuel 

Gomes (com entrada na Av. 25 de Abril, nas traseiras dos edifícios aí localizados) e no 

terreno do Senhor Alexandre Gomes Cardia, com entrada na Av. 25 de Abril (em frente 

ao posto de abastecimento Shell, entre o estabelecimento comercial de pronto a vestir, 

“Boutique Pereira” e o estabelecimento “ISOBRA”). ============================ 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

006 - 310/301/118 - BENEFICIAÇÃO DA E.N. 323, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E 

TABUAÇO - REUNIÃO DE 11.JUL.2005 - AUTO RECTIFICATIVO - Parecer n.º 25.05, 

do Gabinete Jurídico ================================================== 

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

19 de Setembro, último, exarada a folhas 199, ponto 202, do livro de actas n.º 122, em 

que, entre outros aspectos,  foi deliberado solicitar parecer jurídico sobre o procedimento 

legal adequado à situação proposta pelo Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO 

PINTO CARDOSO, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado do Parecer 

n.º 25.05, do Gabinete Jurídico, datado de 8 de Novembro, último, com o seguinte teor: - 

----- “Quanto à exposição apresentada sobre o assunto em epígrafe cumpre-nos informar 

que tal matéria foi referenciada e impugnada quando da formulação da contestação à 

petição inicial apresentada pela Firma Jeremias de Macedo & Comp.ª Lda, - proc. 

720/05.3BEVIS., que corre seus termos pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu. -- 

----- Deverá, assim, aguardar-se o decurso do processo”. ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aguardar o despacho do 
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processo na instância em que decorre. ===================================== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

007 - 320/316/001 - O PAIVA MAIS VIVO - LIMPEZA DE MARGENS E LEITO DO RIO 

PAIVA E DOS SEUS AFLUENTES -  Concurso Público - Audiência Prévia - Recurso 

Hierárquico apresentado pela firma DIAS VERDES - Recolha, Locação, Exploração, 

Saneamento e Limpeza, Lda ============================================ 

========== Oriundo do Advogado JOÃO PAULO MACHADO, com escritório na Rua 

João de Deus, em S. João da Madeira, procurador da firma DIAS VERDES – Recolha, 

Locação, Exploração, Saneamento e Limpeza, Lda, presente à reunião o recurso 

hierárquico, registado nesta Câmara com o n.º 8901, em 27 de Dezembro, último, com o 

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

----- “Dias Verdes – Recolha, Locação, Exploração, Saneamento e Limpeza, Lda, 

concorrente admitido no Concurso Público supra enunciado, vem pronunciar-se sobre o 

conteúdo da Quarta Acta do Júri do Concurso, de que só agora foi notificada, no âmbito 

da audiência prévia que lhe assiste (artº 108º, nº 1 do DL nº 197/99), nos seguintes 

termos e fundamentos: --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1º. Não deixa de ser surpreendente a decisão de exclusão do concorrente DIAS 

VERDES – Recolha, Locação, Exploração, Saneamento e Limpeza, Lda, após ter o 

mesmo obtido provimento no recurso hierárquico pr si interposto da deliberação do Júri 

que havia excluído a sua proposta no respectivo acto público. ----------------------------------- 

----- 2º. Aliás, a Segunda exclusão é efectuada com base nos mesmos fundamentos que 
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haviam sido alegados para a primeira e não dispõe de qualquer suporte legal. -------------- 

----- 3º. Nesse sentido, a exclusão ditada pelo Júri do Concurso nos termos constantes 

da Quarta Acta afigura-se nula e insusceptível de produzir qualquer efeito. ------------------- 

----- 4º. Impõe-se pois que a entidade adjudicante reponha a legalidade e aprecie a 

proposta da concorrente DIAS VERDES, no confronto com as demais, sendo certo que, 

em face dos dados disponíveis e tendo presente o interesse público que sempre 

cumprirá intransigentemente salvaguardar, se afigura seguro ser a referida concorrente 

quem detém a melhor proposta. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Termos em que se fica a aguardar a notificação da decisão final que vier a ser 

proferida no presente Concurso Público”. --------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o Júri do concurso, através da 5.ª Acta, datada de 2 

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

parte integrante, reitera a posição anteriormente assumida na 4.ª Acta, realizada em 14 

de Setembro de 2005, aquando da análise das propostas, ou seja, a exclusão da 

proposta n.ºs 6, apresentada pela empresa Dias Verdes – Recolha, Locação, 

Exploração, Saneamento e Limpeza, Lda. -------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta os fundamentos invocados pelo Júri do Concurso, a 

Câmara deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------- 

----- 1 . INDEFERIR o recurso hierárquico apresentado pela firma Dias Verdes – 

Recolha, Locação, Exploração, Saneamento e Limpeza, Lda, excluindo a proposta da 

referida firma; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 2 . Manter o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 26 de Outubro 

último, ratificado na reunião ordinária realizada, em 2 de Novembro último, exarada a 

folhas 14, ponto 15, do livro de actas n.º 123, em que foi adjudicado o fornecimento em 

epígrafe à firma Floponor – Florestas e Obras Públicas do Norte, S.A., com sede em 

Trancoso, que apresentou proposta no montante de € 89.912,50 (oitenta e nove mil, 

novecentos e doze euros e cinquenta cêntimos); ----------------------------------------------------- 

----- 3 . Celebrar o respectivo contrato administrativo, após a apresentação da respectiva 

caução, nos termos legais; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4 . Dar conhecimento desta deliberação ao recorrente e aos demais concorrentes, 

no cumprimento do disposto nos artigos 68.º e 171.º, do Código do Procedimento 

Administrativo. ======================================================== 

  03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

008 – 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - CONHECIMENTO ======================= 

========== No seguimento da deliberação tomada na primeira reunião deste 

Executivo, realizada em  2 de Novembro de 2005, exarada a folhas 3, ponto 004, do livro 

de actas n.º 123, e em cumprimento ao disposto no n.º3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a seguir se 

identificam os "PROCESSOS SIMPLES", "PROCESSOS SIMPLES COM 

CONDICIONANTES", "PROJECTO DE ARQUITECTURA" e "PROJECTO DE 
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ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES" que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas por Despacho do Senhor Presidente de 

Câmara, datado de 03 do referido mês de Novembro, foram objecto de DECISÃO: -------- 

PROCESSOS SIMPLES: =============================================== 

----- VITORINO PINA CARDOSO, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área 

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

Mileu,  Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 356.05; --------------------------------- 

MARIA AUGUSTA DE JESUS BERNARDO CARDOSO, para construção de uns 

arrumos agrícolas, com a área de 45m2, que pretende levar a efeito no Bairro do Senhor 

dos Aflitos, na Sede da Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 401.05; -------

----- MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA, para substituição de uma porta e colocação de 

uma janela na sua habitação, sita na Rua Direita, na localidade de Sanfins, Freguesia de 

Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 424.05; --------------------------------------------------------------

----- JOÃO MARQUES FERREIRA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 40m2, que pretende levar a efeito no Bairro de Nossa Senhora de Fátima, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 425.05; ---------------------------------- 

----- ANTÓNIO BERNARDO FERNANDES, para construção de uns arrumos agrícolas, 

com a área de 45 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Fundo da 

Figueira", na localidade e Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 426.05; --------- 

-----JOSÉ DIAS GOMES, para construção de uma vedação com 40 metros, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Alto de São Francisco",  Freguesia de 
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Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 427.05; -------------------------------------------------------- 

----- MARIA RITA DUARTE GOMES, para pintura da sua casa de habitação, sita na 

Quinta da Colina, na localidade do Senhor dos Aflitos, Freguesia de Caria, a que se 

refere o Proc.º n.º 428.05; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- AMADEU GOMES FERREIRA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 20 m2, que pretende levar a efeito na Sede da Freguesia de Ariz, a que se 

refere o Proc.º n.º 431.05. ----------------------------------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES COM CONDICIONANTES: =========================== 

----- MARIA EULÁLIA DA FONSECA JUBILADO, para reconstrução de um telhado da 

sua casa de habitação, com a área de 100m2, que pretende levar a efeito na Rua 

Deserta, Freguesia de Cabaços, devendo a requerente salvaguardar a normal circulação 

do trânsito e dos peões, a que se refere o Proc.º n.º 405.05; -------------------------------------- 

----- CELSO CORREIA CARDOSO, para construção de um muro de vedação com 20 

metros, que pretende levar a efeito no Bairro dos Andinhos, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, devendo o requerente solicitar o alinhamento à Fiscalização Municipal, a que se 

refere o Proc.º n.º 429.05. ----------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO:=============================== 

----- DIAMANTINO SANTOS RAMOS, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Carril", na Freguesia do Cabaços, a que se 

refere o Proc.º n.º 208.05. ----------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA DEFERIDO COM CONDICIONANTES: ========== 
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----- ALBERTO DE PAIVA, para construção de uma moradia unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado "Oliveira", Freguesia de Paçô, condicionado à 

apresentação do documento de legitimidade, devidamente rectificado, aquando da 

entrega dos projectos de especialidades, a que se refere o Proc.º n.º 337.05. --------------- 

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

009 – 360/338/235.97 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar - Loteamento "Beira de Paradinha" - Visita ao local ================ 

========== Oriundo da Técnica Superior de 2.ª Classe, SILVIA ALEXANDRA VIEIRA 

DE OLIVEIRA, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

presente à reunião o processo, pertencente ao Senhor ANTÓNIO MANUEL SOARES 

LOUREIRO, acompanhado da informação técnica n.º 277-SV/DPOM/05, datada de 16 

de Dezembro de 2005, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, dá conta de várias anomalias 

relativas à construção de uma habitação unifamiliar, sita no lote n.º 10, no loteamento a 

que se refere o alvará n.º 01/96, sito no lugar denominado "Beira de Paradinha", 

Freguesia de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, suspender todas as obras até 

que o requerente  apresente o respectivo projecto de alterações, eventualmente 

integrado numa alteração à operação de loteamento. ----------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, solicitar ao Senhor Presidente que 

mande efectuar uma vistoria dado que se comprova, por visita à obra, que o projecto 
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não foi cumprido, bem como notificar  o técnico que emitiu o Termo de Responsabilidade 

pela Direcção Técnica da Obra. ===========================================    

010 – 360/338/365.97 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar - Loteamento "Beira de Paradinha" - Visita ao local ================ 

========== Oriundo da Técnica Superior de 2.ª Classe, SILVIA ALEXANDRA VIEIRA 

DE OLIVEIRA, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

presente à reunião o processo, pertencente ao Senhor ANTÓNIO DE JESUS DA SILVA 

COSTA, acompanhado da informação técnica n.º 274-SV/DPOM/05, datada de 16 de 

Dezembro de 2005, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, informa de várias anomalias 

relativas à construção de uma habitação unifamiliar, sita no lote n.º 5, no loteamento a 

que se refere o alvará n.º 01/96, sito no lugar denominado "Beira de Paradinha", 

Freguesia de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, suspender todas as obras até 

que o requerente apresente o respectivo projecto de alterações, eventualmente 

integrado numa alteração à operação de loteamento. ===========================       

011 – 360/338/518.02 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar - Loteamento "Beira de Paradinha" - Visita ao local ================ 

========== Oriundo da Técnica Superior de 2.ª Classe, SILVIA ALEXANDRA VIEIRA 

DE OLIVEIRA, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

presente à reunião o processo, pertencente ao Senhor CARLOS ALBERTO 
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RODRIGUES ALEXANDRE, acompanhado da informação técnica n.º 276-SV/DPOM/05, 

datada de 16 de Dezembro de 2005, que nesta acta se considera integralmente 

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

de várias anomalias relativas à construção de uma habitação unifamiliar, sita no lote n.º 

16, no loteamento a que se refere o alvará n.º 01/96, sito no lugar denominado "Beira de 

Paradinha", Freguesia de Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, suspender todas as obras até 

que o requerente apresente o respectivo projecto de alterações, eventualmente 

integrado numa alteração à operação de loteamento. ===========================     

012 – 360/338/449.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração e ampliação do complexo verdeal =============================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar parecer ao Delegado de Saúde, 

relativamente à alteração e ampliação do complexo verdeal, requerida pela Firma DIAS 

& FILHOS, LD.ª - Empreendimentos Turísticos, Ld.ª,  sito no lugar denominado 

"Verdeal", Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o processo, acompanhado do 

referido parecer. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 200-

RJ/DPOM/2005, datada de 14 de Dezembro de 2005, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao 

projecto. ============================================================ 

013 – 360/338/352.04 – OBRAS PARTICULARES – Reconstrução e ampliação de um 

edifício destinado a habitação colectiva e comércio ========================= 

========== No seguimento dos Despachos dos Senhores Presidente e do Vereador 

em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, exarados nas informações 

n.ºs 112/DPOM/05 e n.º 273/DPOM/05, datadas de 12 de Maio e 14 de Dezembro de 

2005, relativamente à reconstrução de um edifício destinado a habitação colectiva e 

comércio, que o Senhor MANUEL LUCENA pretende levar a efeito na Avenida 25 de 

Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, acompanhado de 

novos elementos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 279-

SV/DPOM/2005, datada de 20 de Dezembro de 2005, que nesta acta se considera 

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

descritos, aponta para o deferimento. --------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Para uma melhor reanálise do processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1.  Solicitar ao requerente, com carácter urgente, os seguintes elementos: ------------- 

----- a) Documento de legitimidade, ainda que provisório, que comprove a efectiva área 
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do lote; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- b) Levantamento topográfico com a implantação da edificação existente; ---------------

----- c) Planta de implantação cotada, garantindo os afastamentos regulamentares; --------

----- 2. Notificar o requerente  no sentido de que deverá apresentar os elementos atrás 

identificados, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da notificação, período até ao 

qual deverá ser suspensa a construção. ---------------------------------------------------------------- 

----- 3. Caso não seja cumprida esta determinação,  recomendar ao Senhor Presidente o 

Embargo da obra. ===================================================== 

014 – 360/338/490.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um lar de apoio à 3.ª idade =================================  

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

23 de Novembro de 2005, exarada a folhas 114, ponto 126, do livro de actas n.º 123, em 

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

DIA, UNIPESSOAL, LD.ª, a reformulação do estudo, confirmando, inclusivé, a 

titularidade dos terrenos objecto de intervenção, relativamente à construção de um lar de 

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

Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, acompanhado de novos elementos.   

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 281-

SV/DPOM/2005, datada de 21 de Dezembro de 2005, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a solução proposta 

para o acesso ao local onde se situa aquele equipamento. ======================= 

015 – 360/338/66.05 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar - Loteamento "Beira de Paradinha" - Visita ao local ================ 

========== Oriundo da Técnica Superior de 2.ª Classe, SILVIA ALEXANDRA VIEIRA 

DE OLIVEIRA, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

presente à reunião o processo, pertencente ao Senhor RUI JORGE DE JESUS SILVA, 

acompanhado da informação técnica n.º 275-SV/DPOM/05, datada de 16 de Dezembro 

de 2005, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante em que, pelos motivos alí descritos, informa de várias anomalias relativas à 

construção de uma habitação unifamiliar, sita no lote n.º 11, no loteamento a que se 

refere o alvará n.º 01/96, sito no lugar denominado "Beira de Paradinha", Freguesia de 

Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, suspender todas as obras até 

que o requerente  apresente o respectivo projecto de alterações, eventualmente 

integrado numa alteração à operação de loteamento. =========================== 

016 – 360/338/247.05 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar - Loteamento "Beira de Paradinha" - Visita ao local ================ 

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

09 de Novembro de 2005, exarada a folhas 82, ponto 090, do livro de actas n.º 123, em 
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que foi deliberado submeter o processo ao Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, para verificar a existência de situações análogas, 

relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que o  Senhor JOSÉ ANTÓNIO 

SANTOS ANTUNES, pretende levar a efeito no lote n.º 8, no loteamento a que se refere 

o alvará n.º 01/96, sito no lugar denominado "Beira de Paradinha", Freguesia de 

Moimenta da Beira, presente de novo à reunião o processo, acompanhado da 

informação técnica n.º 278-SV/DPOM/2005, datada de 20 de Dezembro de 2005, da 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta se 

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

motivos alí descritos, refere as anomalias existentes no respectivo loteamento ------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, suspender todas as obras até 

que o requerente apresente o respectivo projecto de alterações, eventualmente 

integrado numa alteração à operação de loteamento. ===========================    

017 – 360/338/377.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura -

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar  parecer ao EP- Estradas de 

Portugal, E.P.E., relativamente à construção de uma habitação unifamiliar que o Senhor 

DANIEL PAUL YVES DOUTRE, pretende levar a efeito no lugar denominado "Horta do 

Largo ou Gandra", na localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, presente à reunião 

o processo,  acompanhado da resposta do requerente, por escrito,  ao indeferimento da 
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EP- Estradas de Portugal, E.P.E,  que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, solicita a 

aprovação do projecto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 01-

SV/DPOM/2006, datada de 2 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do Parecer da EP- Estradas de 

Portugal, E.P.E. sobre a última proposta de implantação e, face ao recurso apresentado 

pelo requerente, a mesma deliberou, por unanimidade, considerar o seguinte: -------------- 

----- 1) Que a actual proposta de implantação se insere no perímetro urbano constante 

do PDM - Plano Director Municipal, em vigor; ---------------------------------------------------------

----- 2) Que a implantação proposta acompanha o alinhamento de outras moradias, já 

construídas na mesma zona, mesmo a uma distância inferior, relativamente ao traçado 

proposto para o IC 26; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3) Que a orientação do traçado projectado para o IC 26 se afasta do aglomerado 

urbano, garantindo um afastamento de cerca 200 metros; ----------------------------------------- 

----- 4) Que a indefinição sobre o traçado definitivo do IC 26, relativamente a este 

aglomerado, o qual prevê 2 (dois) corredores limitando estes a expansão a Norte e a 

Sul, restringe de forma gravosa qualquer tipo de ocupação e expansão urbana daquele 
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aglomerado; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Face às considerações supra referidas, a Câmara entende que a E.P.- Estradas de 

Portugal, E.P.E., deve reconsiderar a decisão tomada sobre este caso concreto,  por se 

considerar que esta construção não colidirá com a área de salvaguarda do futuro 

traçado. Neste contexto, e atendendo a outras situações similares, sugerimos que   E.P- 

Estradas de Portugal, E.P.E., defina o mais rápido possível o traçado escolhido, para 

que este aglomerado possa também ter perspectivas de expansão urbana. ========== 

018 – 360/347/4.99 – LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Desenvur - 

Pedido de Indemnização =============================================== 

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

23 de Novembro de 2005, exarada a folhas 120, ponto 133, do livro de actas n.º 123, em 

que foi deliberado incumbir o Senhor Presidente da Câmara para saber do ponto da 

situação do processo, relativamente à Firma DESENVUR - Empreendimentos de 

Desenvolvimento Urbanístico, Ld.ª, accionando eventual negociação que vise a plena 

resolução do problema, presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, por 

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

integrante em que, pelos motivos alí descritos, propõe uma nova solução sem ser 

necessário ao  recurso à indemnização. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara se mostre receptiva à proposta apresentada,  a 

mesma deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores LUIS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, solicitar à Divisão de Obras 
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Municipais uma urgente avaliação dos custos que a intervenção proposta implica, com 

vista à tomada de decisão definitiva. ======================================= 

019 – 360/347/11.05 – OBRAS PARTICULARES - Pedido de destaque de parcela == 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DA SILVA MATIAS, presente à reunião um 

pedido de certidão de destaque de uma parcela de terreno com a área de 1.160 m2 de 

um prédio com 2.464 m2, sito no lugar denominado "Treleira", Freguesia de Ariz. ---------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 153-

LS/DPOM/2005, datada de 23 de Dezembro de 2005, que nesta acta se considera 

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

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

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

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

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

de 04 de Junho, devendo ser emitida a certidão em conformidade. ================ 

020 – 360/991/140.05 – OBRAS PARTICULARES - Pedido de certidão de 

emparcelamento ===================================================== 

========== Oriundo do Senhores FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA 

MARCELINO e LUIS MIGUEL DE SOUSA BASTOS, presente à reunião um 

requerimento, em que requerem certidão em como dois prédios contíguos, sitos no lugar 

denominado "Lage do Vale", Freguesia de Ariz, podem ser anexados sem que o 
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processo tenha de ser objecto de qualquer operação de loteamento. -------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 150-

LS/DPOM/2005, datada de 16 de Dezembro de 2005, que nesta acta se considera 

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

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

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

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

021 – 360/991/146.05 – OBRAS PARTICULARES - Pedido de certidão da 

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

========== Oriundo da Senhora ETELVINA DE JESUS, presente à reunião um pedido 

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

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 153-

LS/DPOM/2005, datada de 22 de Dezembro de 2005, que nesta acta se considera 

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

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

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

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

022 – 360/995/2.05 – OBRAS PARTICULARES - Pedido de parecer sobre  instalação 
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de armazenagem de combustíveis - Parecer favorável ======================= 

========== Oriundo do MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO - Direcção 

Regional da Economia do Norte, presente à reunião um pedido de parecer referente a 

uma instalação de armazenagem de combustíveis, que o Senhor JOSÉ DA 

CONCEIÇÃO PINTO RÉIS, pretende instalar no lugar denominado "Fieitais", Freguesia 

de Paradinha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 202 - 

RJ/DPOM/2005, datada de 15 de Dezembro de 2005, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer favorável desde que cumpra o mencionado na referida 

informação.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que o equipamento a instalar é do interesse municipal, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à sua instalação. ==============  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente distribuída, 

fotocópia, a todos os  membros da Câmara.----------------------------------------------------------- 
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---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

12H45.============================================================== 

 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

 


