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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM ONZE DE JULHO  DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 15/05 

========== Aos  onze dias  do mês de Julho do ano de dois mil e cinco, nesta Vila de 

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

Municipal, comigo, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, Director do Departamento 

Municipal de Administração e Finanças  (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, 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, de 18 de Setembro. ================================= 

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

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

aberta a reunião, quando eram  09H50. ===================================== 

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

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

JUSTIFICAR a falta de hoje da Senhora Vereadora, ELVIRA DA COSTA BERNARDINO 

DE MATOS FIGUEIREDO, por razões que se prendem com a sua actividade 

profissional. ========================================================== 

02.02 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

284 – 120/131/107 – DISCIPLINA – Processo Disciplinar  ====================== 

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

24 de Janeiro, último, exarada a folhas 194 a 209, pontos 190, 191 e 192 do livro de 

actas nº. 119, em que foi deliberado instaurar processo disciplinar contra o funcionário, 

Técnico-Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, nos termos do nº. 1, 

artº. 50º, do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, 

Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, e nomear como 

Instrutor do processo, nos termos do nº. 1, do artº. 51º, do referido diploma legal, o 

Chefe de Divisão Administrativa desta Câmara Municipal, LUIS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, novamente presente à reunião o referido processo, acompanhado do respectivo 

relatório, para efeitos de decisão. -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- “RELATÓRIO ------------------------------------------------

------ 1. Por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal datado de 20 de 

Dezembro de 2004, foi mandado instaurar processo de averiguações contra o Técnico 
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Superior Assessor Principal, João Pinto Cardoso, nos termos do n.º1 do artigo 88.º, do 

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 

Local, aprovado pelo Decreto-lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.-------------------------------------

----- 2. Foi nomeado Instrutor do processo de averiguações, nos termos do n.º 1, do 

artigo 51.º, e do n.º 1 do artigo 88.º, do referido diploma legal, o Chefe de Divisão de 

Obras Municipais, Eduardo Manuel Martins da Silva.------------------------------------------------

----- 3. Instaurado o processo de averiguações concluiu o Senhor. Instrutor no sentido 

“…da instauração do competente processo disciplinar.”---------------------------------------------

----- 4. Por deliberação da Câmara Municipal tomada em sua reunião ordinária realizada 

em 24 de Janeiro 2005, a que se refere o ponto 190 da acta respectiva, foi mandado 

instaurar processo disciplinar contra o funcionário, Técnico Superior Assessor Principal, 

João Pinto Cardoso, nos termos do artigo 50.º, n.º 1, do referido Estatuto Disciplinar.----- 

----- 5. Na referida reunião ordinária de 24 de Janeiro de 2005, no ponto 191 da acta 

respectiva, foi, também, mandado instaurar novo processo disciplinar contra o arguido 

acima identificado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 6. Ainda na dita reunião de 24 de Janeiro de 2005, como resulta do ponto 192 da 

cata respectiva, foi, igualmente, mandado instaurar um terceiro processo disciplinar ao 

mesmo arguido.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 7. Na reunião ordinária referida nos pontos 4, 5 e 6 deste relatório, a mesma 

Câmara Municipal deliberou nomear, nos termos do artigo 51.º, nº. 1, do Estatuto 

Disciplinar, como Instrutor do processo o signatário deste.-----------------------------------------



 FlFlFlFl.267 
______________ 

 
                                                           05.07.11 

 
Liv º .  121L iv º .  121L iv º .  121L iv º .  121     

                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 

                                                                   

 

----- 8. Em 10 de Fevereiro de 2005, por se afigurar ao Instrutor do processo disciplinar 

n.º 1/2005 haver conexão subjectiva e objectiva entre este referido processo e os 

processos números 2/2005 e 3/2005, fez-se a apensação destes últimos dois processos 

àquele primeiramente indicado, nos termos do diploma referido no artigo 3.º da 

acusação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 9. O arguido, como consta do artigo 1.º da acusação, exerce as funções de Técnico 

Superior Assessor Principal, da Câmara Municipal de Moimenta da Beira.-------------------- 

----- 10. O processo disciplinar n.º 1/2005 teve a sua génese nas informações do arguido 

datadas de, respectivamente, 5 de Julho de 2004 e 29 de Novembro de 2004.-------------- 

----- 11. O processo n.º 2/2005 foi motivado pela informação da responsabilidade do 

arguido datada de 29 de Novembro de 2004.----------------------------------------------------------- 

----- 12. O processo n.º 3/2005 teve como fundamento as exposições do arguido datadas 

de, respectivamente, 13 de Novembro de 2003 e 14 de Abril de 2004, bem como os 

esclarecimentos do arguido datados erroneamente de 23 de Novembro de 2004, mas 

entrados nos Serviços Administrativos, da Divisão Administrativa, em 23 de Dezembro 

de 2004 e, também, a proposta do Senhor Presidente da Câmara apresentada na 

sobredita reunião de 24 de Janeiro de 2005.----------------------------------------------------------- 

----- 13. Nos processos disciplinares n.ºs 1/2005, 2/20005 e 3/2005 é visada sempre a 

pessoa do Senhor Presidente da Câmara, José Agostinho Gomes Correia.-------------------

----- 14. Nas exposições de 5 de Julho de 2004 e 29 de Novembro de 2004, o arguido 

elegeu como seu alvo de acusação o Órgão Executivo - Câmara Municipal de Moimenta 
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da Beira -  o que, para todos os efeitos legais, vale por dizer que pretendia atingir o seu 

mais lídimo representante, isto é, o seu Presidente (cf. artigo 68.º, n.º 1, alínea a), do 

Decreto-lei 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

rectificado pela declaração de rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro).---------------------

----- 15. Se dúvidas houvesse a este respeito, e não nos parece que alguém de boa fé as 

pudesse sustentar, é o próprio arguido que as tira quando escreve ipsis verbis no n.º 3, 

do ponto 3, da sua informação datada de 29 de Novembro de 2004 que “É evidente que 

os referidos funcionários recebem ordens superiores (…) do Sr. Presidente em última 

instância”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 16. A terminar a sua informação datada de 24 de Novembro de 2004, mesmo no 

último ponto da mesma, isto é, no ponto 8, escreve o arguido “…o Senhor Presidente 

tem a obrigação ética e moral de proceder em conformidade com o referido nesta 

informação, que é complementar da informação de 5 de Julho de 2004” ( sublinhado 

nosso).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 17. As informações, as exposições e os esclarecimentos atrás referidos, da 

responsabilidade do arguido, foram calorosa e publicamente debatidas nas reuniões da 

Câmara Municipal e são todas da responsabilidade do arguido.---------------------------------- 

----- 18. O arguido, como consta do artigo 16.º da acusação, refere-se ao Senhor 

Presidente da Câmara como responsável, em última análise, da não instalação no seu 

computador do acesso electrónico às actas.------------------------------------------------------------ 

----- 19. O arguido, a propósito do que se referiu no ponto que antecede, vai ao ponto de 
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qualificar o pretenso comportamento do Senhor Presidente da Câmara, apodando-o de 

discriminatório e que o impede de conhecer o que se está a passar no Município, 

nomeadamente em assuntos que dizem respeito ao arguido.------------------------------------- 

----- 20. No ponto 5 da sua informação de 29 de Novembro de 2004, o arguido, como a 

querer tirar todas as dúvidas a respeito da pessoa que visava nas suas informações, 

escreve “O Senhor Presidente, como responsável máximo da organização, (sublinhado 

nosso), tem o dever de fazer com que o conhecimento dentro da organização seja 

difundido por todos os funcionários (…)”.----------------------------------------------------------------

----- 21. O arguido, ao terminar o ponto 4 da sua informação de 29 de Novembro de 

2004, refere que “A falta de transparência numa organização (o responsável máximo da 

organização para o arguido é o Senhor Presidente, ver ponto 5 da mesma informação de 

29 de Novembro de 2004) é gravemente prejudicial à mesma e só aproveita a quem a 

quer prejudicar”.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 22. Resulta daquilo que se expôs no ponto que antecede que, no entender do 

arguido, o Senhor Presidente da Câmara quer prejudicar o seu Município.-------------------- 

----- 23. O arguido afirma na sua informação de 29 de Novembro de 2004, contida no 

processo n.º 2/2005, que o Senhor Presidente da Câmara tinha o dever de chamar “ o 

arguido” às reuniões da Câmara para que este pudesse esclarecer todos os elementos 

do Órgão Executivo, de modo a transformar a informação em conhecimento/saber.--------

----- 24. Pelo que se referiu no ponto que antecede, o arguido refere que a atitude do 

Senhor Presidente “traduz-se numa forma de censura”.---------------------------------------------
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----- 25. O mesmo arguido (por entender que a censura é uma prática incorrecta e 

prejudica o interesse público), responsabiliza o Senhor Presidente da Câmara por fazer 

censura no Município.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 26. O arguido, proclamando-se responsável pela coordenação e fiscalização das 

obras adjudicadas pela Firma “Jeremias de Macedo & Comp.ª Lda”, pondo em causa os 

responsáveis da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, afirma que é ele quem 

defende com eficácia o interesse e o erário público.--------------------------------------------------

----- 27. Consigna-se que a Câmara Municipal, relativamente ao que não é reconhecido, 

por indicação do arguido, na qualidade de fiscal das obras adjudicadas à Firma 

“Jeremias de Macedo & Comp.ª Lda”, não pagou qualquer quantia, estando, por isso, a 

correr diversas acções judiciais para decisão dos diversos conflitos existentes entre 

essas partes.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 28. As afirmações imputadas ao arguido nos artigos nº.s 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º 

14.º e 15.º, da acusação, não correspondem à realidade dos factos e, por isso, não são 

verdadeiras. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 29. Resulta dos depoimentos de algumas testemunhas de acusação que o arguido 

levava para casa dele alguns Diários da República e que se esqueceu deles na mala do 

seu carro e só ao fim de muito tempo os devolveu, o que implicou a aquisição de novos 

exemplares à Imprensa Nacional Casa da Moeda, a fim de se proceder à respectiva 

encadernação.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 30. Foi o facto causado pelo arguido que motivou que os Diários da República 
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deixassem de circular e se tivesse optado por centralizar, na Secção de Expediente 

Geral e de Recursos Humanos, da Divisão Administrativa, a consulta dos mesmos.-------- 

----- 31. Consigna-se que o acesso à Internet e o acesso electrónico ao Diário da 

República já esta assegurado, nestes Serviços Municipais, desde há alguns anos a esta 

parte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 32. As afirmações imputadas ao arguido na acusação revelam, por parte do mesmo, 

uma falta de relacionamento correcto e cordial com os seus superiores hierárquicos, com 

a grande maioria dos funcionários da Câmara Municipal, o que é atentatório do espírito 

de equipa e de um forte espírito de colaboração com os ditos superiores hierárquicos e 

os referidos funcionários.------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 33. As afirmações constantes nos artigos 16.º, 17.º, 18.º, 19.º e 20.º da acusação, 

também imputadas ao arguido, são de molde a ofender a honra e consideração do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------

----- 34. As afirmações feitas pelo arguido nos artigos 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 

27.º, 28.º, 29.º, 30.º e 31.º da acusação, revelam, por parte do arguido, desconhecimento 

das normas legais regulamentares e das instruções dos seus superiores hierárquicos, 

concretamente do Senhor Presidente da Câmara.---------------------------------------------------- 

----- 35. O arguido, ao proferir as afirmações constantes dos artigos 21.º a 31.º da 

acusação, desrespeitou grosseiramente o Senhor Presidente da Câmara Municipal.------- 

----- 36. O arguido quis atingir a honra e a consideração do Senhor Presidente da 

Câmara o que, aliás, conseguiu.--------------------------------------------------------------------------- 
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----- 37. O arguido, ao proferir as afirmações citadas nos artigos 33.º e 34.º deste 

relatório, formulou sobre a pessoa do Senhor Presidente da Câmara juízos ofensivos da 

sua honra e consideração e atentou gravemente contra a sua dignidade e prestigio, bem 

como ofendeu também a sua credibilidade e confiança.---------------------------------------------

----- 38. O arguido, ao pretender que a Câmara Municipal mude os seus processos de 

trabalho e corrija algumas das suas medidas, não está a desempenhar as suas funções 

em subordinação aos objectivos do Serviço que lhe está confiado e, com a sua atitude 

de querer abraçar este mundo e o outro, não visa, seguramente, a prossecução do 

interesse público.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- 39. O arguido, ao afirmar que não permitirá que algo seja feito para lesar o erário da 

autarquia, formulou uma afirmação que atenta gravemente contra a dignidade e prestigio 

do Senhor Presidente da Câmara, bem como a de todos os elementos do Órgão 

Executivo, como organização, no dizer do arguido.---------------------------------------------------  

----- 40. O arguido conhece bem o Senhor Presidente da Câmara, enquanto Presidente e 

também como pessoa, pelo que sabe que o mesmo não desejaria, em circunstância 

alguma, lesar os interesses da autarquia e defender os interesses particulares de 

qualquer empreiteiro.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 41. O arguido sabia e sabe perfeitamente que eram falsos os juízos que formulou, 

quer quanto ao Senhor Presidente da Câmara, enquanto autarca e enquanto pessoa, 

quer quanto à Câmara Municipal, os quais quis atingir directamente.--------------------------- 

----- 42. Os factos articulados pelo arguido na sua defesa não são relevantes.--------------- 
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----- 43. As testemunhas arroladas pelo arguido, quanto à matéria do processo disciplinar 

sub judice não sufragaram, nem de perto nem de longe, a bondade das teses por ele 

propugnadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 44. Como já acima se referiu, no ponto 34 deste relatório, as afirmações proferidas 

pelo arguido, contidas nos artigos 21.º a 31.º, da acusação, revelam, por parte do 

mesmo, desconhecimento das normas legais regulamentares e das instruções dos seus 

superiores hierárquicos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 45. Não relevam as razões do arguido ínsitas no artigo 48.º, da sua defesa, as quais 

denotam tão somente ser um processo de intenções, que não encontram acolhimento 

em quaisquer normas legais regulamentares pela razão simples de estarem a violar 

directamente estas mesmas.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- 46. Como se escreve no ponto 38 deste relatório e a propósito da afirmações 

proferidas pelo arguido e contidas no artigo 28.º da acusação, o arguido, com a sua 

atitude, traduzida nos vários documentos acima referidos, que serviram de base aos 

diversos processos disciplinares em análise, não desempenhou as suas funções em 

subordinação aos objectivos do Serviço e na perspectiva da prossecução do interesse 

público.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 47. O que se escreveu nos pontos 16, 24 e 25 deste relatório é bem evidente da 

falta de respeito que o arguido patenteou relativamente aos seus superiores hierárquicos 

e com os colegas (a asserção referida na parte final deste ponto resulta, 

inequivocamente, também, dos depoimentos de algumas testemunhas arroladas pelo 
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arguido).----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 48. Como já se referiu, o arguido, com a sua conduta, desrespeitou o Senhor 

Presidente da Câmara e a Câmara Municipal de Moimenta da Beira.--------------------------- 

----- 49. O arguido agiu livre, voluntária e conscientemente, e, com a sua conduta, atingiu 

a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, bem como a honra e a consideração do 

Senhor Presidente da Câmara.-----------------------------------------------------------------------------

----- 50. O arguido, com a sua referida conduta, quis, também, atingir a dignidade, o 

prestígio, a credibilidade e a confiança do Senhor Presidente da Câmara.-------------------- 

----- 51. O arguido sabia que a sua conduta era contra a vontade da Câmara Municipal, 

mas não se incomodou de violar, relativamente a esta, os deveres especiais de 

dedicação e de solidariedade e cooperação, previstos na Carta Deontológica dos 

Serviços Públicos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 52. O arguido sabia, também, que a sua conduta era contra a vontade do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, mas não se incomodou em violar, relativamente a 

este, os deveres gerais de zelo, de lealdade e de correcção, previstos no artigo 3.º, n.º 4, 

alíneas b), d) e f), do Estatuto Disciplinar.--------------------------------------------------------------- 

----- 53. O arguido sabia que praticava factos proibidos pelo Estatuto Disciplinar e pela 

Carta Deontológica dos Serviços Públicos.-------------------------------------------------------------- 

----- 54. As testemunhas arroladas pelo arguido, como já acima se referiu, não 

confirmaram, na parte que interessa ao presente processo disciplinar, a bondade da tese 

apresentada pelo arguido, não conseguindo este, portanto, provar os factos 
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consubstanciados nos diversos documentos que deram origem aos processos, e que, 

em última análise, se consubstanciam nas afirmações imputadas ao arguido nos artigos 

9.º, 10.º, 11.º. 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20º, 21.º, 22.º, 23.º, 23.º, 25.º, 

26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º e 31.º da acusação.---------------------------------------------------------- 

----- 55. Os factos descritos na acusação e referenciados na parte final do ponto que 

antecede, constituem infracção disciplinar, nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 1, do 

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 

Local, aprovado pelo Decreto-lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, por violação dos deveres 

referidos nas alíneas b), d) e f), do n.º4, do dito artigo 3.º, os quais vêm expressos nos 

n.ºs 6, 8 e 10, do referido artigo 3.º, punível com as penas de aposentação compulsiva e 

demissão previstas no artigo 26.º, n.ºs 1 e 2, alínea a), todos do mencionado Estatuto 

Disciplinar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 56. Contra o arguido militam as circunstâncias agravantes especiais previstas no 

artigo 31.º, n.º 1, alíneas a) e e), do referido Estatuto Disciplinar.---------------------------------

-------------------------------------------------- PROPOSTA -------------------------------------------------- 

----- Proponho, em face de tudo quanto acima ficou exarado e do enquadramento das 

infracções cometidas pelo arguido, que ao mesmo seja aplicada a pena de aposentação 

compulsiva, prevista no artigo 26.º, nos n.ºs 1, 2, alínea a) e 3, do Estatuto Disciplinar 

dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo , 

Decreto-lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, porém, atento o estatuído no n.º 5 do artigo 26.º, 

do referido Estatuto Disciplinar, a pena de aposentação compulsiva só será aplicada 
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verificado o condicionalismo exigido pelo Estatuto de Aposentação, na ausência do qual 

será aplicada a pena de demissão, que proponho.---------------------------------------------------- 

----- V. Ex.as, no entanto, decidirão como acharem mais conveniente.-------------------------- 

----- Moimenta da Beira, 5 de Julho de 2005. ----------------------------------------------------------

----- O Instrutor,”------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando a complexidade deste processo, a sua extensão e 

eventuais consequências, a Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo possa 

ser devidamente analisado pelos seus membros, devendo a decisão ser tomada em  

reunião extraordinária a realizar no próximo dia 18, pelas 14H30 horas. ============= 

"Secção de Taxas e Abastecimento Público" 

285 – 150/160/000 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM ESPLANADA “QUIOSQUE” 

DA PRACETA COMANDANTE JOSÉ REQUEIJO ============================    

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

30 de Maio último, exarada a folhas 136, ponto 143, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar ao Senhor JOSÉ MANUEL GOMES SOARES, residente na Quinta 

do Salvador, nesta Vila, qual a área que pretende ocupar para a instalação de uma 

esplanada, junto ao Quiosque, sito na Praceta Comandante José Requeijo,  presente à 

reunião um ofício, datado de 13 de Junho último, no qual informa a Câmara Municipal  

que a área pretendida é de 15 m2. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto á apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL a mesma 

prestou a informação n.º  287/FISC., datada de 27 de Junho, último, do seguinte teor:----
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----- “Em cumprimento do despacho de V. Ex.ª, Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

datado de 15 do corrente mês, informam estes Serviços não haver inconveniente na 

concessão da licença requerida, devendo o requerente salvaguardar a normal circulação 

de pessoas na via em questão, bem como o estipulado na clausula nº. 7, do contrato 

celebrado entre o requerente e esta entidade, onde refere que se destina 

"exclusivamente à venda de artigos de livraria, jornais e outros artigos similares, 

papelaria a tabacaria, não lhe podendo ser dado outro fim sem autorização expressa e 

dada pelo Primeiro Outorgante" .--------------------------------------------------------------------------- 

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

respectiva licença, nos termos informados. ==================================  

286 - 150/158/000 – PUBLICIDADE – PEDIDO DE LICENÇA PARA COLOCAÇÃO DE 

PLACA INFORMATIVA ================================================= 

========== Oriundo da Firma "Nesttus – Informática & Serviços, Lda.", com sede na 

Avenida Calouste Gulbenkien,  Praceta, Bloco 2, Loja 5, nesta Vila, presente à reunião 

um requerimento, datado de 9 de Maio último, a solicitar autorização para colocação de 

uma placa informativa. --------------------------------------------------------------------------------------- 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MANUEL GOMES SOARES, explorador do 

Quiosque da Praceta, residente na Quinta do Salvador, nesta Vila, presente à reunião 

um requerimento, datado de 18 de Maio último, a solicitar autorização para colocação de 

uma placa informativa. --------------------------------------------------------------------------------------- 

========== Oriundo da Doutora MARIA DA CONCEIÇÃO EUSÉBIO MARQUES, 
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Notária do Cartório Notarial de Moimenta da Beira, sito na Rua Professor Cardoso 

Inácio, Bloco B, Loja 5, nesta Vila, presente à reunião um requerimento datado de 9 de 

Maio último, a solicitar autorização para colocação de uma placa informativa. --------------- 

-------- Submetidos os assuntos à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou as informações n.º 216/FISC, n.º 217/FISC.,datadas de 20 de Maio último, e a 

informação n.º 220/FISC, datada de 25 de Maio último, referindo que o parecer deve ser 

dado pelo Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico, o qual prestou 

informação nº. 3-LS/DEPE/2005, datada de 23 de Junho último, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual,  e 

pelas razões nela descritas, emite parecer desfavorável às pretensões atrás referidas.--- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à audiência dos 

interessados, nos termos e para efeitos de cumprimento no disposto no artº. 100º. e 

101º, do Código de Procedimento Administrativo, relativamente aos pedidos da Firma 

“Nesttus - Informática & Serviços Lda.”, e do Senhor José Manuel Gomes Soares, dado 

que se inclina para o indeferimento dos pedidos, com fundamento na informação dos 

Serviços Técnicos. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- No que se refere ao pedido da Senhora Notária do Cartório Notarial de Moimenta da 

Beira, ainda que se trate de uma actividade privada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, viabilizar o pedido dado que a mesma presta um Serviço Público único, 

pelo que deverá ser estudada pela Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico 

sinalização adequada. ==================================================    
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287 - 150/167/500 – PROVA DESPORTIVA -  67ª. VOLTA A PORTUGAL EM 

BICICLETA – EDP – PEDIDO DE PARECER ================================ 

========== Oriundo da PAD – Produção de Actividades Desportivas, com escritório na 

Rua Fernão Mendes Pinto, nº. 42 – Lisboa, Empresa Organizadora da 67ª. Volta a 

Portugal em Bicicleta – edp, presente à reunião um requerimento, datado de 14 de 

Junho último, a solicitar PARECER FAVORÁVEL à realização da prova velocipédica 

denominada "67.ª Volta a Portugal em Bicicleta edp", informando não haver 

inconveniente na passagem nos percursos da jurisdição desta Entidade.---------------------- 

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

prestou a informação nº. 284/FISC., datada de 23 de Junho último, do seguinte teor: ----- 

----- “Em cumprimento do despacho de Vª. Exª., Senhor Presidente, datado de 17 de 

Junho último, informam estes Serviços não haver inconveniente na passagem da prova 

de ciclismo, "67.ª Volta a Portugal em Bicicleta edp", que a P.A.D.- Produção de 

Actividades Desportivas, com sede na Rua Fernão Mendes Pinto, n.º 42, em Lisboa, 

pretende levar a efeito de 5 a 15 de Agosto do corrente ano, com passagem neste 

Município." ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O referido assunto vem acompanhado da informação nº. 19/2005, datada de 08 do 

corrente mês, do Chefe da Secção de Taxas e Abastecimento Público, em Regime de 

Substituição, ANTÓNIO DOS SANTOS PEREIRA, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, na qual propõe a emissão do 

competente parecer, nos termos do disposto no nº. 6 do artigo 66º., do Regulamento do 
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Licenciamento e Fiscalização de Actividades Diversas do Município de Moimenta da 

Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao teor das informações favoráveis dos Serviços técnicos e 

administrativos, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

passagem da 67ª. Volta a Portugal em Bicicleta – EDP, por este Município, nos termos 

do disposto no nº. 6 do artigo 66º., do Regulamento do Licenciamento e Fiscalização de 

Actividades Diversas do Município de Moimenta da Beira.======================= 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

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

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

Senhora Vereadora ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, familiar esse que faz 

parte dos órgãos dirigentes da Associação Rockdemo, a mesma ausentou-se da 

reunião. ============================================================ 

288 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO ROCKDEMO - Pedido de  Subsídio ==========  

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

ofício, datado e registado nesta Câmara Municipal em 28 de Junho último, sob o n.º  

4545, solicitando a atribuição de um subsídio, destinado à realização da 3ª Edição do 

Festival Rockdemo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Financeira, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico 
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– económica 04/040701, onde, em 29 de Junho último, existia um saldo disponível de € 

6.555,60 (seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros e sessenta cêntimos). ------------ 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara se mantenha disponível para continuar a 

patrocinar este evento, podendo subsidia-lo até ao valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), 

a mesma deliberou, por unanimidade, solicitar à "Associação Rockdemo" mais 

pormenores sobre o programa, a previsão sobre outras receitas, medidas de segurança, 

formas de promoção externa, etc. =========================================  

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

========== Resolvido o assunto precedente, a Vereadora, ISABEL MARIA SOARES 

PINTO ZACARIAS, regressou à reunião. ==================================== 

289 – 210/207/000 – LEÕES DO TÁVORA - NÚCLEO SPORTINGUISTA - Pedido de  

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

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

ofício, datado de 20 de Junho último e registado nesta Câmara Municipal em 22 do 

mesmo mês, sob o n.º 4370, solicitando a atribuição de um subsidio no montante de € 

2.000,00 (dois mil euros), destinado ao lançamento de uma marca própria de vinho de 

excelência com parceria da Cooperativa Agrícola do Távora. ------------------------------------

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

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

– económica 04/040701, onde, em 22 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

6.555,60 (seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros e sessenta cêntimos). ------------ 



 FlFlFlFl.282 
______________ 

 
                                                           05.07.11 

 
Liv º .  121L iv º .  121L iv º .  121L iv º .  121     

                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 

                                                                   

 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma iniciativa original, criativa e 

arrojada, para promover o nosso vinho, na referência de melhor qualidade, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, patrocinar esta acção com a atribuição ao Núcleo 

Sportinguista "Leões do Távora", de Moimenta da Beira, de um subsídio de € 2.000,00 

(dois mil euros). ====================================================== 

290 – 210/207/000 – CLUBE RECREIO E CULTURA DE PARADUÇA -  Pedido de  

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

========== Oriundo do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião um ofício, 

sem data e registado nesta Câmara Municipal em 16 de Junho último, sob o n.º  4244, 

solicitando apoio financeiro no montante de € 6.000,00 (seis mil euros),  para a 

aquisição de terreno destinado à construção da sede daquela Associação. ------------------  

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

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

– económica 04/080701, onde, em 30 de Junho último, existia um saldo disponível de € 

37.160,11 (trinta e sete mil, cento e sessenta euros e onze cêntimos), estando o mesmo 

previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.5.1., código 0104 e projecto 

nº. 37/2004, no montante de € 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta euros ).----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao  Clube Recreio e 

Cultura de Paraduça, um subsídio  de € 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta 

euros), destinado à construção da sede desta Associação. ---------------------------------------

----- Mais foi deliberado, igualmente por unanimidade, criar condições financeiras para 
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atribuição  mais € 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta euros), após o que este assunto 

virá novamente à reunião para decisão. ==================================== 

291 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL -  Pedido de  Subsídio === 

========== Oriundo da Junta de Freguesia referenciada em epígrafe, presente à 

reunião um ofício, datado e registado nesta Câmara em 16 de Junho último, sob o n.º  

4322, solicitando atribuição de um subsídio no montante de € 6.250,00 (seis mil, 

duzentos e cinquenta euros),  para a aquisição de terreno destinado à requalificação da 

área do Vidual e sua adaptação futura à praia fluvial, para que no mesmo possa ser 

criada uma área de apoio e lazer dos banhistas ou de quem por lá queira recrear-se.  --- 

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

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

– económica 0303/08050102, onde, em 30 de Junho último, existia um saldo disponível 

de € 67.576,38 (sessenta  e sete mil, quinhentos e setenta e seis euros e trinta e oito 

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

2.4.6., código 03 e projecto nº. 32/2004, no montante de € 3.753,01 (três mil, setecentos 

e  cinquenta e três euros e um cêntimo).---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia 

de Leomil, um subsídio  de € 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta euros), 

destinado à aquisição de terreno para a requalificação da área do Vidual e sua 

adaptação futura à praia fluvial, para que no mesmo possa ser criada uma área de apoio 

e lazer dos banhistas ou de quem por lá queira recrear-se.  --------------------------------------
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----- Mais foi deliberado, igualmente por unanimidade, criar condições financeiras para 

atribuição de mais € 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta euros), após o que este 

assunto virá novamente à reunião para decisão. ============================== 

292 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO 

PERIMETRO DE LEOMIL -  Pedido de  Subsídio ============================ 

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

ofício, datado de 29 de Junho último e registado nesta Câmara em 01 do corrente mês 

de Julho, sob o n.º  4667, solicitando a transferência  de uma verba de € 10.000,00 (dez 

mil euros), destinada à vigilância de fogos florestais, prestada pela Equipa de 

Sapadores Florestais, sendo este o acordo estabelecido, através de um protocolo de 

colaboração entre a Associação acima mencionada e a extinta Comissão Especializada 

de Fogos Florestais - CEFF de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------- 

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

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

– económica 0303/080701, onde, em 05 do corrente mês de Julho, existia um saldo 

disponível de € 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos euros), estando o mesmo previsto 

no Plano de Actividades Municipais no objectivo 1.2.1., código 05 e projecto nº. 06/2005, 

no montante de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros).------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando os compromissos já assumidos pela Câmara Municipal, 

relativamente à manutenção desta Equipa de Sapadores Florestais, a mesma deliberou, 

por unanimidade, conceder à Associação de Produtores Florestais do Perímetro de 
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Leomil um subsídio de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), destinado a 

comparticipar os trabalhos de silvicultura preventiva e serviços de vigilância efectuados 

pela referida equipa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, igualmente por unanimidade, criar condições financeiras para 

atribuição de mais € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), após o que este assunto 

virá novamente à reunião para decisão. ==================================== 

293 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2005 - 

8ª Alteração ========================================================= 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara foi presente à reunião a 8ª. Alteração 

ao Orçamento no  montante  de €  578.950,00 (quinhentos e setenta e oito mil e 

novecentos e cinquenta euros), a que corresponde, igualmente, a 8ª. Alteração às 

Opções do Plano no montante de € 594,600,00  (quinhentos e noventa e quatro mil 

seiscentos euros), quer na coluna de inscrições/reforços, quer na coluna das 

diminuições/anulações, de acordo  com as notas sobre  o processo orçamental e 

respectiva execução na parte relativa às modificações ao Orçamento, previstas no ponto 

8.3.1., e na parte relativa às modificações do Plano Plurianual de Investimentos, 

previstas no ponto 8.3.2., das considerações técnicas a que se refere o art.º 3º.,  do 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, as quais se consideram integralmente 

transcritas nesta acta e dela ficam a fazer parte integrante.---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 8.ª alteração ao 

Orçamento e Opções do Plano. ========================================== 
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294 – 230/270/000 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ========================== 

========== Por iniciativa do Senhor Presidente da Câmara Municipal, presente à 

reunião a relação de  todos os pagamentos autorizados durante o  mês de Junho último, 

que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela ficam a fazer parte 

integrante, no montante de € 809.311,72 (oitocentos e nove mil, trezentos e onze euros 

e setenta e dois cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

295 – 210/211/000 – CONCILIAÇÃO DA CONTA CORRENTE DA OBRA 

“BENEFICIAÇÃO DA EM – 514” ========================================= 

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

07 de Fevereiro último, exarada a folhas 19, ponto 20, do livro de actas 120, em que foi 

deliberado proceder à audiência do Fiscal da obra referenciada em epígrafe, o Técnico 

Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, sobre o compromisso não 

assumido perante o Conselho Superior de Obras Públicas, presente à reunião o 

respectivo processo, acompanhado do Parecer 06.05, datado de 31 de Maio último, que 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, determinar que o Técnico-

Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, caso as circunstâncias de 

avaliação da obra não se tenham alterado, proceda em conformidade com o que a 

mesma assumiu no Conselho Superior de Obras Públicas.======================= 
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296 – 0130/148/000 – 710/708/100 – CASA REGIONAL DOS TRANSMONTANOS E 

ALTO-DURIENSES DO PORTO – Aquisição de Livros  ======================= 

========== Oriundo  da Casa Regional referenciada em epígrafe, presente à reunião 

um ofício sem número e sem data, registado nesta Câmara Municipal em 27 de Junho 

último, sob o n.º 4499, informando que o jovem arqueólogo JOSÉ CARLOS JESUS 

SANTOS, natural deste Concelho, realizou um trabalho de descoberta, rico e 

diversificado, nas bacias hidrográficas dos rios Távora, Tedo e Varosa, o qual obteve  o 

apoio da TRASALD – Cooperativa dos Criativos e Produtores de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, CRL., para a edição em livro de todo o trabalho efectuado, pelo que solicita a 

esta Câmara Municipal a compra de uma pequena quantidade do livro referido, cujo 

preço de capa é de € 12,50 (doze euros e cinquenta cêntimos).---------------------------------- 

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

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

– económica 04/020225, onde, em 11 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

11.908,97 (onze mil, novecentos e oito euros e noventa e sete cêntimos).-------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a proposta apresentada, 

com a aquisição de 50 exemplares do livro referenciado, ao preço unitário de € 12,50 

(doze euros e cinquenta cêntimos), num total de € 625,00 (seiscentos e vinte e cinco 

euros).==============================================================  

297 – 130/148/000 – DO IMPENSÁVEL – PROJECTO DE ATITUDES CULTURAIS, 

LDª - Aquisição de Livros ============================================== 
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========== Oriundo da Firma referenciada em epígrafe, presente à reunião um ofício 

sem número e sem data, registado nesta Câmara Municipal em 08 do corrente mês, sob 

o n.º 4857, apresentando uma proposta de parceria na edição da obra “Nihil Obstat”, do 

autor Dr. Octávio Abrunhosa, cuja tabela segue em anexo.---------------------------------------- 

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

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

– económica 04/020225, onde, em 11 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

11.908,97 (onze mil, novecentos e oito euros e noventa e sete cêntimos).-------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir 100 exemplares da 

obra “NIHIL OBSTAT”, ao preço unitário de € 19,95 (dezanove euros e noventa e cinco 

cêntimos), totalizando a importância de € 1.995,00 (mil, novecentos e noventa e cinco 

euros).============================================================== 

298 – 130/151/700 – CONCURSO PÚBLICO PARA O ARRENDAMENTO DO 

PAVILHÃO DO LUGAR DAS QUEIMADAS – Barragem do Vilar – Abertura e Análise 

das propostas ======================================================= 

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

02 de Maio último, exarada a folhas 19, ponto 20, do livro de actas 121, em que foi 

deliberado promover um processo de oferta pública nos termos propostos, presente à 

reunião a ACTA DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS, datada de 17 de Junho 

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

integrante, propondo, pelas razões ali expostas, que o respectivo arrendamento seja 
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efectuado ao Senhor BRUNO ALEXANDRE XAVIER, LDª, pelo valor de € 426,37 

(quatrocentos e vinte e seis euros, e trinta e sete cêntimos) mensais.-------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o arrendamento do 

Pavilhão do Lugar das Queimadas, Barragem do Vilar, ao Senhor BRUNO ALEXANDRE 

XAVIER, LDª, pelo valor proposto, ou seja, € 426,37 (quatrocentos e vinte e seis euros e 

trinta e sete cêntimos), por mês, devendo, para o efeito, ser celebrado o respectivo 

contrato de arrendamento.=============================================== 

299 – 130/152/100 – SEGURO DE VIATURAS 73-34-GM e 68-34-IU ============== 

========== Oriundo da Firma "JEREMIAS DE MACEDO & Cª LDª," presente à reunião 

um Fax datado de 27 de Junho último, relativamente ao assunto em epígrafe, 

manifestando a vontade de transferir para as entidades correspondentes, as viaturas 

acima mencionadas, desde que sejam liquidados os encargos com as mesmas.-----------  

----- O referido Fax, vem acompanhado por uma informação do  Técnico Superior de 2ª 

Classe, PAULO ALEXANDRE DE MATOS FIGUEIREDO com o seguinte teor:--------------

----- "Ao analisarmos os seguros das viaturas Nissan e Suzuki com as matriculas 73-34-

GM e 68-34-IU respectivamente afectas aos serviços da DOM, constata-se o seguinte:-- 

----- As viaturas foram disponibilizadas à Câmara Municipal pelo facto de estarem 

contempladas no caderno de encargos das obras “EN 323 – Beneficiação entre Tabuaço 

e Moimenta” e “Beneficiação da EM 514, entre Moimenta e Peravelha”. ----------------------- 

-----  As viaturas possuem 2 seguros, um efectuado pela Câmara Municipal em 2005 e 

outro pela empresa Jeremias de Macedo a vigorar desde 1998.---------------------------------- 



 FlFlFlFl.290 
______________ 

 
                                                           05.07.11 

 
Liv º .  121L iv º .  121L iv º .  121L iv º .  121     

                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 realização do seguro no ano 2005 pela Câmara Municipal deve-se ao facto de a 

empresa JM não ter disponibilizado o respectivo seguro à Câmara Municipal.---------------- 

-----  O registo de propriedade das viaturas está em nome da empresa JM.------------------- 

----- A empresa reclama o pagamento dos prémios de seguro das viaturas desde os 

anos de 1998 até 2005, cujo o valor ascende a 6.492,07 € referente à viatura Nissan e 

1.637,91 € referente à viatura Suzuki, totalizando assim 8.129,98 €.---------------------------- 

----- De acordo com o caderno de encargos das obras os mesmos mencionam que “ o 

veículo será previamente submetido à apreciação da fiscalização sendo entregue ao 

dono da obra no acto da recepção provisória da obra”.---------------------------------------------- 

----- Informa-se também que as obras em causa foram recepcionadas parcialmente.------- 

----- De acordo com informações obtidas junto da Empresa Jeremias Macedo, 

transmitiram-nos que não haverá qualquer problema quanto à entrega e registo das 

viaturas,  Câmara Municipal e à ARMVT, desde que sejam liquidados os prémios de 

seguro pagos pela empresa nos anos anteriores.----------------------------------------------------- 

----- Solicita-se uma opinião sobre a decisão a tomar.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a viatura matricula 73-34-GM, marca “Nissan”, tem 

sido praticamente utilizada pela Câmara Municipal, esta deliberou, por unanimidade, 

transferir para a Firma “JEREMIAS DE MACEDO, LDª”, o valor global referido de € 

8.129,98 (oito mil, cento e vinte e nove euros e noventa e oito cêntimos), sendo que a 

importância de € 6.492,07 (seis mil, quatrocentos e noventa e dois euros e sete 
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cêntimos), diz respeito a valores pagos com o seguro daquela viatura e a importância de 

€ 1.637,91 (mil, seiscentos e trinta e sete euros e noventa e um cêntimos), diz respeito à 

viatura matricula 68-34-IU, marca “SUZUKI”, devendo ser solicitada, à Associação 

Regional de Municípios do Vale do Távora, a transferência  da primeira viatura indicada 

para a propriedade da Câmara Municipal de Moimenta da Beira.-------------------------------- 

----- Assim, tendo em conta que já se procedeu à recepção provisória das obras em 

questão às quais as viaturas estavam afectas, e tendo, ainda, em conta a 

operacionalidade das referidas viaturas, ao Serviço desta Câmara, deverão ser 

encetadas as diligências que visem a transferência do registo de propriedade das 

referidas viaturas para esta Autarquia.======================================  

“Tesouraria” 

300 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 08, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 123.463,54  (cento e 

vinte e três mil quatrocentos e sessenta e três euros e cinquenta e quatro cêntimos), 

assim  discriminado:------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                        a) Dotações Orçamentais .................................... €    27.238,70 

                                        b) Dotações Não Orçamentais............................. €    96.224,84    

                                                                               TOTAL  ........................ €   123.463,54 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 
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03.01 – Divisão de Obras Municipais 

 “Vias de Comunicação e Transporte” 

301 - 310/301/118 - E.N. 323 - BENEFICIAÇÃO ENTRE TABUAÇO E MOIMENTA DA 

BEIRA -  Acção Administrativa Comum - Forma Ordinária - Procº. 720/05.3BEVIS == 

========== Oriundo do TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU, presente 

à reunião um ofício, datado de 19 de Maio último, que acompanha a acção 

administrativa apresentada pela firma JEREMIAS DE MACEDO & Cª. LDA., contra a 

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO TÁVORA, que nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante. --------------------- 

----- A referida acção vem acompanhada da contestação  elaborada pelos Técnicos 

JOÃO PINTO CARDOSO, desta Câmara Municipal, e ALCINO LOUREIRO, da Câmara 

Municipal de Tabuaço, e pelo Gabinete Jurídico também desta Câmara Municipal, que 

nesta acta igualmente considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

302 - 310/301/118 - E.N. 323 - BENEFICIAÇÃO ENTRE TABUAÇO E MOIMENTA DA 

BEIRA - Carta do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, 

datada de 5 de Novembro de 2004 =======================================                                                                                         

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 

CARDOSO, presente à reunião uma carta, sem referência, datada de 5 de Novembro de 

2004, com o seguinte teor:-----------------------------------------------------------------------------------
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----- “Em resposta ao ofício n.º 02636 de 26. OUT. 2004, com o Proc.º 2.2.11.10 – T – 

2139 do Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes, deve o Sr. Presidente 

dar resposta tendo em conta a exposição anexa, a qual deu entrada nos Serviços 

Administrativos do Município em 05.NOV.2004 e ainda de acordo com a realidade do 

processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Sr. Presidente, na dupla qualidade de Presidente do Conselho de 

Administração e de Presidente da Câmara de Moimenta da Beira, deve proceder de 

acordo com as leis em vigor, nomeadamente o n.º 2 do artigo 266.º da Constituição da 

República Portuguesa, considerando as participação que tem o dever de efectuar, 

tendo em conta o crime de burla efectuado por esta firma e ainda a inclusão de 

trabalhos não existentes no mapa do empreiteiro. ----------------------------------------------- 

----- A resposta a dar ao CSOPT deve espelhar a verdade do processo em causa, 

de acordo com as leis em vigor. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Anexa-se: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 – Informação datada de 5 de Novembro que é composta de 10 páginas; -------- 

----- 2 – Relatório da medição global dos trabalhos da empreitada composto de 105 

páginas.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A referida carta vem acompanhada de uma outra carta, datada de 2 de Fevereiro do 

corrente ano, também do mesmo Técnico, com o seguinte teor:----------------------------------

----- “No dia 05-11-2004 deu entrada nos serviços deste Município, um ofício do 

signatário que apresentava em anexo uma informação da mesma data, relativa à obra 
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em epígrafe e o relatório da medição global dos trabalhos da empreitada da mesma 

obra, elaborado pelo signatário por parte do Município de Moimenta da Beira e pelo 

Eng.º Alcino Loureiro do Município de Tabuaço. ---------------------------------------------------- 

----- Quero esclarecer que o Sr. Presidente tem o dever de fazer a participação 

referida ao Ministério Público, na tripla qualidade de Presidente da Associação dos 

Municípios do Vale do Távora, Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira e 

também como cidadão. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Não é necessária qualquer reunião com elementos do Município de Tabuaço, 

ao contrário do que V. Ex.ª afirmou na reunião de 24-01-2004, pois foi a CMMB que 

conduziu todo o processo da empreitada em causa. -------------------------------------------- 

----- Gostaria de ser informado sobre a posição que o Sr. Presidente pretende tomar, 

para assim proceder em conformidade, mais uma vez na defesa do interesse 

público.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre este assunto o Gabinete Jurídico emitiu o Parecer n.º 05.05, datado de 10 de 

Maio do corrente ano, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica  a 

fazer parte integrante,  segundo o qual só seria dever da Associação de Municípios do 

Vale do Távora participar ao Ministério Público o facto do empreiteiro inscrever no seu 

mapa, trabalhos não efectuados se este procedesse dolosamente. ----------------------------- 

----- Ainda sobre este assunto, o Presidente da Câmara de Tabuaço, Senhor JOSÉ 

CARLOS PINTO DOS SANTOS, enviou um ofício, sem referência, datado de 27 de 

Junho último, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------
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----- “No conteúdo da Informação Técnica, em referência, não houve qualquer 

intervenção do Chefe de Divisão das Obras Municipais desta Câmara Municipal, Eng. 

Alcino Loureiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considera-se estranha a forma de relatar e descrever os factos e os números, 

sabendo-se que, muitos deles, constam de autos assinados pelo próprio autor da 

Informação, aquando da sua elaboração. --------------------------------------------------------------- 

----- Aquilo que o autor da Informação apelida de «burla», «burla inqualificável», «valores 

inexistentes», «valores debitados», «valores recebidos», «dados do existente», «dados 

do empreiteiro», são elementos que devem ser formalmente corrigidos, a fim de se 

chegar ao acerto final da conta da obra. ---------------------------------------------------------------- 

----- É o próprio autor da informação, através do relatório final da obra, que 

expressamente refere ter a agora denunciada um saldo a seu favor, após a 

contabilização dos trabalhos a mais realizados e não processados e dos trabalhos a 

menos eventualmente pagos em autos. ----------------------------------------------------------------- 

----- Impõe-se, por isso, a correcção que a própria lei prevê, a fim de se repor a verdade, 

num, clima «civilizado» de relacionamento humano e de íntegro respeito pelo erário 

público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não ao contrário, de permanente clima de suspeição e de ataque à honorabilidade 

da firma adjudicatária, como aliás, se depreende dos termos repetidamente utilizados 

pelo autor da Informação. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Julgamos que muito do que possa ser hoje, a vários anos da execução da obra, erro 
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e confusão, se ficou a dever também a inacção e omissão de uma fiscalização eficaz e 

atempada, da responsabilidade directa daquele Técnico. ------------------------------------------ 

----- Assim, a Câmara Municipal de Tabuaço solidariza-se com as posições assumidas 

pelo senhor Presidente do Conselho de Administração da Associação Regional dos 

Municípios do Vale do Távora, não concorda com as insinuações feitas de forma pessoal 

e unilateral, constantes da referida informação, e defende o apuramento da verdade, 

reflectida em eventuais correcções de autos, de forma a chegar-se, definitivamente, à 

compensação final dos trabalhos a mais medidos e ainda não processados”. ---------------- 

----- Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara informou que foi recentemente 

ouvido pelo Tribunal Judicial da Comarca de Moimenta da Beira, no âmbito de uma 

queixa apresentada pelo Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, 

junto do Ministério Público. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e, no respeito pelo parecer do seu 

Gabinete Jurídico, que é inequívoco, deliberou, por unanimidade, aguardar o 

desenvolvimento deste processo judicial em curso, retirando daí todas as 

consequências. ======================================================= 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

303 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL 

- Auto de Posse Administrativa - Parcela n.º 1 - Despacho - Delegação de 

Competências ======================================================= 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião um 
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despacho, datado de 30 de Junho do corrente ano, que nesta acta se considera 

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

motivos ali apontados, delega a competência no Vereador em regime de tempo inteiro,  

ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, para representar esta Câmara Municipal no 

auto de posse administrativa, da parcela de terreno n.º 1, tendo em conta o disposto na 

alínea a), do n.º 1, do art.º 68.º, n.ºs 1 e 2, do art.º 69.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, conjugado com o disposto na Secção IV, do Capítulo I, da Parte II, do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 

Novembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. ------------------ 

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

304 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL 

- Expropriações - Auto de Posse Administrativa - Parcela 1 =================== 

========== No seguimento da declaração de utilidade pública e posse administrativa, 

autorizada por despacho do Secretário de Estado da Administração Local, datada de 3 

de Fevereiro do corrente ano e publicada no Diário da República, n.º 44, II Série, de 3 de 

Março do mesmo ano, presente à reunião o AUTO DE POSSE ADMINISTRATIVA, da 

parcela de terreno n.º 1, sita no lugar denominado Lagoa, Freguesia e Concelho de 

Moimenta da Beira, com a área de 4.070 m2, cujos proprietários são os Senhores 

António da Silva, Sílvia Rebelo da Silva Duarte e Maria Suzel Rebelo da Silva Teixeira, 

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

segundo o qual declara, em nome desta Câmara Municipal, a tomada de posse 
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administrativa da referida parcela, nos termos e para fins estabelecidos na Lei n.º 

168/99, de 18 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

305 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL 

- Auto de Posse Administrativa - Parcela n.º 2 - Despacho - Delegação de 

Competências ======================================================= 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião um 

despacho, datado de 30 de Junho do corrente ano, que nesta acta se considera 

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

motivos ali apontados, delega a competência no Vereador em regime de tempo inteiro,  

ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, para representar esta Câmara Municipal no 

auto de posse administrativa, da parcela de terreno n.º 1, tendo em conta o disposto na 

alínea a), do n.º 1, do art.º 68.º, n.ºs 1 e 2, do art.º 69.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, conjugado com o disposto na Secção IV, do Capítulo I, da Parte II, do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 

Novembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. ------------------ 

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

306 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL 

- Expropriações - Auto de Posse Administrativa - Parcela 2 =================== 

========== No seguimento da declaração de utilidade pública e posse administrativa, 

autorizada por despacho do Secretário de Estado da Administração Local, datada de 3 
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de Fevereiro do corrente ano, e publicada no Diário da República, n.º 44, II Série, de 3 

de Março do mesmo ano, presente à reunião o AUTO DE POSSE ADMINISTRATIVA, da 

parcela de terreno n.º 2, sita no lugar denominado Lagoa, Freguesia e Concelho de 

Moimenta da Beira, com a área de 2.700 m2, cujos proprietários são os Herdeiros de 

Manuel Ferreira (Maria Cândida da Costa Ferreira Antunes, Maria Helena da Costa 

Ferreira Fonseca, Adolfo da Costa Ferreira, José Ferreira, Fernando da Costa Ferreira, 

Alberto da Costa Ferreira e João da Costa Ferreira), que nesta acta se considera 

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

nome desta Câmara Municipal, a tomada de posse administrativa da referida parcela, 

nos termos e para fins estabelecidos na Lei n.º 168/99, de 18 Setembro. --------------------- 

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

307 – 500/501/100 - INVESTIMENTOS NÃO MUNICIPAIS - Protocolo de Colaboração 

- Comunicação da deliberação da Assembleia Municipal ===================== 

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

16 de Maio último, exarada a folhas 79, ponto 082, deste livro de actas, em que foi 

deliberado aprovar o projecto de protocolo de colaboração, bem como submete-lo à 

discussão e aprovação da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício n.º 15, 

datado de 29 de Junho último, da Assembleia Municipal, acompanhado da minuta da 

acta – parte respectiva, informando que a mesma deliberou aprovar o Protocolo do 

Parque Eólico da Serra de Leomil, nos precisos termos apresentados e aprovados pela 

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

308 - 310/308/000 - REDE ELÉCTRICA - Remodelação efectuadas e efectuar no 

Concelho de Moimenta da Beira ========================================= 

========== Oriundo da EDP – Distribuição, presente à reunião uma carta com a 

referência 117/05/ABRL, datada de 23 de Junho último, registada nesta Câmara sob o nº 

4638, em 30 do mesmo mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, a informar quais as remodelações concluídas e a efectuar e, 

ainda, que o investimento na área do Concelho até ao 1º. Trimestre do presente ano foi 

de € 174.850,00 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e cinquenta euros). ---------------- 

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

. 03.02 – Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico 

“Serviços Técnicos e de Fomento” 

309 - 340/323/300 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO - Estudos diversos - 

URBCOM - Regulamento do Urbanismo Comercial de Moimenta da Beira ======== 

========== Oriundo da ASSEMBLEIA MUNICIPAL, presente à reunião o ofício n.º 16, 

datado de 29 de Junho último, acompanhado da minuta da acta da sua Sessão 

Ordinária realizada em 29 de Junho, último, na qual se constata que aquele Órgão 

Deliberativo, aprovou, por unanimidade, o Regulamento de Urbanismo Comercial de 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, e deliberou, por unanimidade, 

accionar os respectivos procedimentos administrativos subsequentes. ============== 
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310 – 340/323/300 – SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO - URBCOM - Projecto de 

Urbanismo Comercial de Moimenta da Beira =============================== 

========== Oriundo  da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO DE VISEU, 

presente à reunião o ofício GT05026, datado de 23 do corrente mês, acompanhado de 

um Fax da Direcção-Geral da Empresa do MINISTÉRIO DA ECONOMIA E INOVAÇÃO, 

que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte 

integrante em que, pelos motivos alí descritos, o Estudo Global da URBCOM - Projecto 

de Urbanismo Comercial de Moimenta da Beira, teve parecer favorável pela DGE - 

Direcção-Geral de Empresa. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 102 - 

OS/DPOM/05, datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, terminado o prazo de consulta 

pública, e não tendo havido qualquer reclamação ou sugestão relativamente ao 

conteúdo do estudo Global do URBCOM,  o mesmo deverá ser objecto de parecer final 

favorável, após o qual deverá ser enviado ao IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e 

Médias Empresas e ao Investimento e DGE - Direcção Geral de Empresas. ----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer final favorável, 

devendo o mesmo ser enviado à Associação Comercial do Distrito de Viseu para, de 

acordo com o nº. 7 do artº. 6º., da Portaria nº. 118/2004, de 26 de Fevereiro, ser enviado 

ao IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento, e 
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DGE - Direcção Geral de Empresas, para efeitos de aprovação final. =============== 

311 - 340/323/500 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO - Plano Director Municipal 

- Concurso Público para a Revisão do Plano Director Municipal - Programa de 

Concurso e Caderno de Encargos ======================================= 

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

SANTOS, presente à reunião o Caderno de Encargos e o Programa de Concurso, que 

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

visando a Proposta de Revisão do Plano Director Municipal de Moimenta da Beira. ------- 

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

Encargos e o Programa de Concurso, accionando os devidos preceitos legais.======== 

INTERRUPÇÃO PARA ALMOÇO  ======================================== 

========== Quando eram 12H40, o Senhor Presidente da Câmara interrompeu a 

reunião para almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse 

pelas 14H30. ========================================================= 

03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

REABERTURA DA REUNIÃO  =========================================== 

========== Quando eram 14H50, pelo Senhor Presidente da Câmara foi reaberta a 

reunião. ============================================================= 

312 – 360/337/5.05 – OBRAS PARTICULARES -  Pedido de Informação Prévia – 

reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar ====================== 
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========== No seguimento do Despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

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

TEIXEIRA CORREIA, relativamente ao pedido de informação prévia para a reconstrução  

e ampliação de uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado "Carril", na 

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

à audiência, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, requer o deferimento da 

pretensão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- "Mantém-se, na integra, o teor da informação nº. 78-LS/DPOM/2005, datada de 

30/05/2005.", segundo a qual aponta para o indeferimento da pretensão. --------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que há, por parte do 

requerente, alguma legitimidade em solicitar à REN – Reserva Ecológica Nacional, a 

desafectação desta parcela, dado que existe, dentro dela, uma construção semi-

acabada há cerca de 30 anos. Assim porque a mesma está, ainda, localizada numa 

zona totalmente infra-estruturada, deve o requerente solicitar, nos termos legais, a 

desafectação da referida parcela.========================================== 

313 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

========== Oriundos dos munícipes abaixo referenciados, presentes à reunião os 

seguintes processos designados "simples", acompanhados da informação da 
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Fiscalização Municipal: --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 30 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Nozedo", Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 220.05; ---------------------------- 

----- MARIA ARLETE DE JESUS SANTOS PEREIRA, para pintura da casa de habitação, 

sita na estrada Municipal, Freguesia de Nagosa, a que se refere o Proc.º n.º 222.05; ----- 

----- JOSÉ DA FONSECA MOREIRA, para construção de arrumos agrícolas, com 20m2, 

que pretende levar a efeito na travessa D. Afonso Henriques, nº4, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 117.05; -------------------------------------------- 

----- NELSON GOMES, para construção de arrumos agrícolas, com 45m2, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado Fietal, na Freguesia de Baldos, a que se refere o 

Proc.º n.º 227.02; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- EDUARDO SOBRAL PEREIRA, para construção de um telheiro, com 22 m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Alto de Fornos, Freguesia de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 137.05; -------------------------------------------------------------- 

----- MARIA ROSINA DE JESUS FRIAS E SOUSA, para aumento de muro de vedação 

da casa de habitação, sita na Rua Dr. Sá Carneiro, nesta vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º 230.05. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetidos os processos à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação comum: ------------------------------------------------------------------ 

----- "... informa-se que não há inconveniente no deferimento da pretensão " . --------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos e emitir as 

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

314 – 360/338/535.98 – OBRAS PARTICULARES - Adaptação de um rés-do-chão 

para estabelecimento bancário ========================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que solicitou o documento de legitimidade à CAIXA DE 

CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO, relativamente à adaptação de um rés-do-chão para 

estabelecimento bancário, sito no Largo da Tulha, na Sede da Freguesia de Alvite, 

presente à reunião o referido processo acompanhado do respectivo documento de 

legitimidade, então solicitado. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 101-

OS/DPOM/05, datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

para o deferimento da pretensão. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

315 – 360/338/234.01 – OBRAS PARTICULAR - Reapreciação dos projectos de 

arquitectura e especialidades - Construção de uma oficina mecânica =========== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ FERNANDO BASTOS  FERREIRA, presente à 

reunião o pedido de reapreciação dos projectos de arquitectura e especialidades 
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relativos à construção de uma oficina mecânica, que pretende levar a efeito no lote n.º 

24 D, sito no Parque Industrial de Moimenta da Beira. --------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 151-

SV/DPOM/2005, datada de 29 de Junho último, 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: A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar o projecto de 

arquitectura e os projectos de especialidades, e emitir a respectiva licença de 

construção.==========================================================   

316 – 360/338/437.01 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação == 

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

14 de Junho de 2004, exarada a folhas 174, ponto 166, do livro de actas nº. 116, em que 

foi deliberado, relativamente ao projecto para alteração da construção de uma moradia 

unifamiliar, que a Firma DESENVUR pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Pedreguais", lote nº. 18,  do loteamento a que se refere o alvará nº. 02/2001, aguardar 

a decisão judicial do Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra, novamente presente 

à reunião o referido processo acompanhado da informação da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, com o n.º 103-OS/DPOM/05, 

datada de 07 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 
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favorável à pretensão.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

alterações, dispensando a requerente, de acordo com a informação técnica, da 

apresentação dos projectos de especialidades. =============================== 

317 – 360/338/440.01 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação == 

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

23 de Agosto de 2004, exarada a folhas 180, ponto 181, do livro de actas nº. 117, em 

que foi deliberado, relativamente ao projecto para alteração da construção de uma 

moradia unifamiliar, que a Firma DESENVUR pretende levar a efeito, no lugar 

denominado "Pedreguais",  lote nº. 14, do loteamento a que se refere o alvará nº. 

02/2001, aguardar a decisão judicial do Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra, 

novamente presente à reunião o referido processo acompanhado da informação da 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, n.º 104-

OS/DPOM/05, datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

parecer favorável.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

alterações, dispensando a requerente, de acordo com a informação técnica, da 

apresentação dos projectos de especialidades. =============================== 

318 – 360/338/441.01 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação == 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 
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23 de Agosto de 2004, exarada a folhas 180, ponto 181, do livro de actas nº. 117, em 

que foi deliberado, relativamente ao projecto para alteração da construção de uma 

moradia unifamiliar, que a Firma DESENVUR pretende levar a efeito, no lugar 

denominado "Pedreguais",  lote nº. 19, do loteamento a que se refere o alvará nº. 

02/2001, aguardar a decisão judicial do Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra, 

novamente presente à reunião o referido processo acompanhado da informação da 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, n.º 110-

OS/DPOM/05, datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

parecer favorável.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

alterações, dispensando a requerente, de acordo com a informação técnica, da 

apresentação dos projectos de especialidades. =============================== 

319 – 360/338/183.02 – OBRAS PARTICULARES – Legalização da reconstrução de 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar o documento de legitimidade à 

Senhora HIRONDINA TEIXEIRA BASÍLIO, relativamente à legalização da reconstrução 

de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da Capela, na Sede da 

Freguesia de Alvite, presente à reunião um documento do seguinte teor: --------------------- 

----- " (...)e não lhe tendo sido possível até à presente data proceder ao registo definitivo 
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do prédio onde pretende levar a efeito a reconstrução, pelo que ainda não poderá 

apresentar o documento de legitimidade solicitado, vem muito respeitosamente solicitar 

a V. Ex.ª, se digne providenciar no sentido de que lhe seja aprovado o processo e 

emitida a respectiva licença de construção com a máxima brevidade possível, 

comprometendo-se logo que possível a apresentar o referido documento" . ------------------  

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

especialidades e emitir a respectiva licença de construção, concedendo à requerente um 

prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data do levantamento da respectiva licença de 

construção, para apresentar o documento de legitimidade, sob pena de, em tempo, não 

ser emitida a respectiva licença de utilização.================================= 

320 – 360/338/340.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Alteração ao projecto de arquitectura ==================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar o projecto de segurança 

devidamente rectificado, relativamente à alteração de um edifico sito na Rua do Outeiro, 

Freguesia de Alvite, que o Senhor MANUEL JOÃO GERTRUDES FERNANDES, 

pretende levar a efeito, presente à reunião o referido processo, acompanhado do 

projecto de segurança devidamente rectificado com os elementos em falta. ------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 105-

OS/DPOM/05, datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 
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transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos,  emite 

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

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

arquitectura, aprovar os projectos de especialidades e emitir a respectiva licença de 

construção.========================================================== 

321 – 360/338/354.03 – OBRAS PARTICULARES – Reconstrução e ampliação de 

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

========== Oriundo do Senhor MÁRIO DOS SANTOS, residente na Rua da Presa, 

Freguesia de Alvite, presente à reunião um requerimento, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, requerendo, uma vez que 

está a tratar da legalização do terreno, que lhe seja concedido um prazo de 90 (noventa) 

dias para apresentação do documento de legitimidade, e que lhe seja emitida a 

respectiva licença de construção. -------------------------------------------------------------------------  

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

prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data do levantamento da respectiva licença de 

construção, para apresentar o documento de legitimidade, sob pena de, em tempo, não 

ser emitida a respectiva licença de utilização.================================= 

322 – 360/338/307.03 – OBRAS PARTICULARES – Alteração de uma moradia 

unifamiliar ========================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta  ao Senhor 
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FERNANDO DE JESUS RODRIGUES, relativamente à alteração de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Carvalhal", na localidade 

de Vila Chã, Freguesia de Caria, presente à reunião o processo, acompanhado da 

resposta, por escrito, trazendo inserta a informação técnica 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, aponta para o indeferimento. ----------------------------------------------------------------- 

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

entrega do projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica, em falta. ====== 

323 – 360/338/580.03 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação == 

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

14 de Junho de 2004, exarada a folhas 174, ponto 166, do livro de actas nº. 116, em que 

foi deliberado, relativamente ao projecto para construção de uma moradia unifamiliar, 

que a Firma DESENVUR pretende levar a efeito no lugar denominado "Pedreguais", lote 

nº. 31,  do loteamento a que se refere o alvará nº. 02/2001, aguardar a decisão judicial 

do Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra, novamente presente à reunião o 

referido processo, acompanhado da informação técnica da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, com o n.º 98-OS/DPOM/05, 

datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

favorável à pretensão.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

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

324 – 360/338/581.03 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação == 

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

14 de Junho de 2004, exarada a folhas 174, ponto 166, do livro de actas nº. 116, em que 

foi deliberado, relativamente ao projecto para construção de uma moradia unifamiliar, 

que a Firma DESENVUR pretende levar a efeito no lugar denominado "Pedreguais", lote 

nº. 29,  do loteamento a que se refere o alvará nº. 02/2001, aguardar a decisão judicial 

do Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra, novamente presente à reunião o 

referido processo, acompanhado da informação técnica da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, com o n.º 100-OS/DPOM/05, 

datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

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

325 – 360/338/582.03 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação == 

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

14 de Junho de 2004, exarada a folhas 174, ponto 166, do livro de actas nº. 116, em que 

foi deliberado, relativamente ao projecto para construção de uma moradia unifamiliar, 

que a Firma DESENVUR pretende levar a efeito no lugar denominado "Pedreguais", lote 
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nº. 30,  do loteamento a que se refere o alvará nº. 02/2001, aguardar a decisão judicial 

do Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra, novamente presente à reunião o 

referido processo, acompanhado da informação técnica da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, com o n.º 99-OS/DPOM/05, 

datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

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

326 – 360/338/02.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

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

DOS SANTOS, relativamente à reconstrução e ampliação de um edifício destinado a 

arrumações, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Outeiro", na localidade de 

Granja do Paiva, Freguesia de Caria, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado da resposta em que, pelos motivos alí descritos, solicita o deferimento da 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 149-

SV/DPOM/2005, datada de 28 de Junho último, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar os elementos em falta, 

referidos na informação técnica.===========================================  

327 – 360/338/82.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

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

ALVES RODRIGUES, relativamente à reconstrução e ampliação de uma habitação, sita 

na Rua do Forno ou Rua Tomás Ribeiro, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à 

reunião o referido processo, acompanhado da resposta à audiência em que, pelos 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 165-

SV/DPOM/05, datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que, se o terreno possuir 

realmente a área total de 140,00m2, a pretensão será merecedora de parecer favorável.- 

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

arquitectura, condicionado à confirmação da área total da parcela.=================  

328 – 360/338/189.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades- 

Construção de um aviário - Legalização =================================== 
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========== Oriundo do Senhor ARISTIDES RAMOS, presentes à reunião os projectos 

de especialidades relativos à legalização de uma construção de um aviário, que 

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

Peva.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 154-

SV/DPOM/2005, datada de 29 de Junho último, 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 os projectos de 

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

329 – 360/338/244.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

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

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

PAULO SÉRGIO LOPES FERNANDES, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Outeiro", na localidade e 

Freguesia de Alvite, presente à reunião o processo, acompanhado dos elementos em 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 82 -
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RJ/DPOM/2005, datada de 23 de Junho último, que nesta acta se considera 

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

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença de construção, condicionada à apresentação 

do termo de responsabilidade do  projecto de estabilidade, assim como, do documento 

de legitimidade.======================================================= 

330 – 360/338/298.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor ACÁCIO NUNES FERREIRA, presentes à reunião os 

projectos de especialidades relativos à construção de uma habitação, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado "Tapada Grande", Freguesia de Segões. ------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 152 -

SV/DPOM/2005, datada de 29 de Junho último, 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 os projectos de 

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

331 – 360/338/360.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Firma URBE 96 - 

Urbanização, Construções e Projectos da Nave, Ld.ª, relativamente à construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 19, a que se refere o alvará 

de loteamento n.º 02/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila de Moimenta da 

Beira, presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito, que nesta 

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

pelos motivos alí descritos, solicita a aprovação do projecto de arquitectura. ----------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 84-

RJ/DPOM/2005, datada de 23 de Junho último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Face ao teor da informação técnica e ao conteúdo da informação do 

requerente, a Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo seja reavaliado sob a 

coordenação do Senhor Vereador do Urbanismo, tendo em conta que a Câmara terá 

licenciado outros projectos idênticos, nas áreas adjacentes. ====================== 

332 – 360/338/562.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

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

18 de Abril, último, exarada a folhas 261, ponto 261, deste livro de actas, em que foi 
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deliberado aprovar o projecto de arquitectura para construção de uma moradia 

unifamiliar, que o Senhor JOSÉ MANUEL PANCHO ABRANTES pretende levar a efeito 

no lugar denominado "Areal", na Freguesia de Alvite, novamente presente à reunião o 

referido processo, acompanhado dos projectos de especialidades. ----------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 157-

SV/DPOM/05, datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

parecer favorável.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

333 – 360/338/30.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

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

DA SILVA CARDOSO, relativamente à reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita 

na Rua do Salgueiro, Freguesia de Nagosa, presente à reunião o processo, 

acompanhado da resposta à audiência em que, pelos motivos alí descritos, requer o 

deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação, datada de 
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04 do corrente mês:--------------------------------------------------------------------------------------------

----- "Com os elementos entregues informa-se favoravelmente a pretensão."----------------- 

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

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

334 – 360/338/94.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um Edifício destinado a habitação multifamiliar e comércio ====== 

========== No seguimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, em que 

decidiu proceder à audiência da Firma CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LDA,  

relativamente à construção de um edifício destinado a habitação multifamiliar e 

comércio, que pretende levar a efeito  no lugar denominado "Lagoa", nesta Vila de 

Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, acompanhado da resposta à 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 90-

RJ/DPOM/2005, datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

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

correcção das plantas desenhadas, designadas pelos nsº. 5 e 6, e a entrega/correcção 

dos restantes elementos referidos na informação técnica. ======================= 

335 – 360/338/107.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 
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Legalização de uma habitação unifamiliar e comércio ======================= 

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

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

DO CÉU DE JESUS LOUREIRO, relativamente à legalização de um edifício destinado a 

habitação unifamiliar e comércio, sito na Av. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, presente à reunião o referido processo, acompanhado da resposta em que, pelos 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 91-

RJ/DPOM/2005, datada de 11 de Junho último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Dado que se trata da legalização de uma situação de facto, existente 

há mais de 30 anos, em tudo semelhante às existentes na mesma avenida, a Câmara 

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

apresentar os documentos em falta referidos no ponto 1, aquando da entrega dos 

projectos de especialidades. =============================================  

336 – 360/338/152.05 – 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 proceder à audiência da Senhora ANNA 
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CIECKO SILVA, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende 

leva a efeito no lugar denominado “Lavradeira”, lote nº.2, Freguesia de Sever, presente à 

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

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

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

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

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

SV/DPOM/05, datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que a pretensão não poderá 

ser devidamente analisada, uma vez que, da mesma, não consta o documento de 

legitimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a  Câmara já aprovou a operação de loteamento, a 

mesma deliberou, por unanimidade, solicitar aos técnicos da DPOM – Divisão de 

Planeamento e Ordenamento do Município, a apreciação do projecto de arquitectura. ==  

337 – 360/338/156.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

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

ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVA, relativamente à construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Beira de Paradinha", lote 

14, do loteamento a que se refere o alvará nº. 06/92, Freguesia de Moimenta da Beira, 
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presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito, em que, pelos 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 89-RJ/DPOM/05, 

datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à audiência do 

interessado, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

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

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, solicitando a 

apresentação dos elementos em falta. ====================================== 

338 – 360/338/177.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um armazém - Legalização================================= 

========== Oriundo da CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO, com Sede na Av. 

25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião um projecto para 

legalização de um armazém, sito no lugar denominado "Cardal", na localidade de Arcas, 

Freguesia de Sever.-------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 158 -

SV/DPOM/05, datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 
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transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos,  emite 

parecer desfavorável.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à audiência do 

interessado, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

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

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. ================ 

339 – 360/338/182.05 – OBRAS PARTICULARES – Substituição de telha e armação 

da casa de habitação e anexo =========================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS REBELO, residente 

na Lourinhã, presente à reunião um pedido para substituição de telha e armação da sua 

casa de habitação e anexo, sita na localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Vila da 

Rua.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 97-OS/DPOM/05, 

datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

licença de construção, nas condições referidas na informação técnica.==============  

340 – 360/342/185.05 – OBRAS PARTICULARES – Emissão de licença de utilização 

========== Oriundo do Senhor AVELINO DA SILVA, residente em Almeirim, presente 
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à reunião um requerimento, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela 

fica a fazer parte integrante, requerendo que lhe seja emitida a licença de utilização, 

relativamente a  uma casa que possui na Rua do Forno, na localidade de Soutosa, 

Freguesia de Peva, comprometendo-se a apresentar o documento de legitimidade em 

falta, logo que lhe seja efectuado o respectivo registo na Conservatória. ============ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o prazo de 90 

(noventa) dias, para entrega do documento de legitimidade.====================== 

341 – 360/343/000 – Recuperação das fachadas resultantes da demolição de uma 

construção  no Largo da Igreja – Cabaços ================================= 

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

SANTOS, presente à reunião a informação nº. 109-OS/DPOM/05, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela ficam a fazer parte integrante, em que pelas 

razões ali descritas, propõe uma solução para a recuperação das fachadas em 

consequência da demolição de uma construção no Largo da Igreja, na Freguesia de 

Cabaços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao conteúdo da informação verbal prestada pelo Senhor 

Presidente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a solução urbanística 

proposta pela referida técnica, devendo ser dado conhecimento à Junta de Freguesia e 

ao proprietário do edifício em questão. ====================================== 

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

========== Tendo em conta que os assuntos a que se referem os pontos seguintes, 
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dizem directamente respeito ao Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, o 

mesmo ausentou-se da reunião. ========================================== 

342 – 360/344/151.03 – OBRAS PARTICULARES – Certidão de Propriedade 

Horizontal - Constituição de Propriedade Horizontal ========================= 

========== Oriundo da Firma PLACOBEIRA – Planeamento e Construções da Beira 

Lda., presente à reunião um pedido de constituição de propriedade horizontal, 

relativamente a um prédio destinado a habitação multifamiliar e comércio, sito no lugar 

denominado “Poça Nova” ou “Tapadinha”, lote nº. 1, do loteamento a que se refere o 

alvará nº. 01/2005, sito nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 98-LS/DPOM 

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

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

parecer favorável.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a informação favorável atrás referida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições 

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

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

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador JOSÉ EDUARDO 

LOPES FERREIRA,  regressou à reunião. =================================== 
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343 – 360/347/08.04 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela == 

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

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

CONCEIÇÃO SANTOS, relativamente ao pedido de destaque de uma parcela de terreno 

com a área de  quinhentos metros quadrados, a qual faz parte de um prédio rústico com 

a área de mil metros quadrados,  sito no lugar denominado "Penedo do Mosteiro", na 

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

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

integrante em que, pelos motivos alí descritos, requer o deferimento da pretensão. -------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação, datada de 

05 do corrente mês: -------------------------------------------------------------------------------------------

----- "Com a reformulação da pretensão aqui caracterizada, emite-se-lhe parecer 

favorável.",.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela 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 177/01, de 4 

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

344 – 360/347/2.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela === 

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

30 de Maio, último, exarada a folhas 161, ponto 175, deste livro de actas, em que foi 



 FlFlFlFl.327 
______________ 

 
                                                           05.07.11 

 
Liv º .  121L iv º .  121L iv º .  121L iv º .  121     

                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 

                                                                   

 

deliberado solicitar ao Senhor FILIPE RODRIGUES PESQUEIRA, relativamente ao 

pedido de  destaque de uma parcela de terreno, os elementos mencionados na 

informação técnica, novamente presente à reunião o referido processo acompanhado 

dos elementos solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação, datada de 

06 do corrente mês: "A esta reformulação da pretensão do requerente, emite-se parecer 

favorável. ".------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela 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 177/01, de 4 

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

345 – 360/347/5.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela === 

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

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

FERNANDO AMADO DE FRIAS CORREIA, relativamente ao pedido de destaque de 

uma parcela de terreno com a área de  1.160 m2, a qual faz parte do prédio misto 

composto por casa de habitação com dois pavimentos, com a superfície coberta de 130 

m2 e quintal com a área de 1.160m2, sito na Rua D. João II, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, presente à reunião o referido processo, acompanhado da resposta à audiência, 

que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante 
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em que, pelos motivos alí descritos, requer o deferimento da pretensão. ---------------------- 

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

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

----- "Mantém-se, na integra, o afirmado na informação nº. 82-LS/DPOM/2005, de 

06/06/2005.".----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente do 

conteúdo da referida informação técnica, para que o mesmo possa  alterar a pretensão, 

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

346 – 360/991/73.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão de 

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

========== Oriundo da Senhora HERMÍNIA FERREIRA PINA e Outros, presente à 

reunião um pedido de parecer, nos termos do art.º 54.º, do Decreto-Lei n.º 64/2003, de 

23 de Agosto, que alterou a Lei 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 96- 

LS/DPOM/2005, datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

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

certidão, em conformidade. ==============================================  
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347 – 360/991/75.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão acerca de 

substituição de janelas ================================================ 

========== Oriundo da Firma MOINHOS DA TIA ANTONINHA, Empreendimentos, 

com Sede na Vila de Leomil, presente à reunião um pedido de parecer, acerca de 

substituição de janelas e portas exteriores em madeira pintada, inicialmente previstas, 

para instalação de janelas e portas em PVC, com o mesmo desenho e cor. ---------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 107-

OS/DPOM/05, datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual e pelas razões ali 

descritas, alerta para o facto de tal substituição se inserir na definição de "obras de 

alteração". ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o termo responsabilidade da arquitecta projectista e a 

informação  da Técnica-Superior Assessora Principal, desta Câmara Municipal, OLGA 

MARINA DA FONSECA SANTOS,  a mesma deliberou, por unanimidade, emitir a 

declaração requerida.=================================================== 

348 – 360/991/81.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão de 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA ALCINA DA CRUZ GOMES, presente à 

reunião um pedido de parecer, nos termos do art.º 54.º, do Decreto-Lei n.º 64/2003, de 

23 de Agosto, que alterou a Lei 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de 
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Génese Ilegal - AUGI. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 97- 

LS/DPOM/2005, datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

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

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

349 - 360/992/000 - OBRAS PARATICULARES - Regulamentos - Regulamento 

Municipal de Inspecção de Ascensores, Monta Cargas, Escadas Mecânicas, 

Tapetes Rolantes e Taxas ============================================== 

========== Oriundo da ASSEMBLEIA MUNICIPAL, presente à reunião o ofício n.º 17, 

datado de 29 de Junho último, acompanhado da minuta da acta, a comunicar a este 

Órgão Executivo, que em Sessão Ordinária realizada em 29 de Junho último, na qual se 

constata que aquele Órgão Deliberativo, aprovou, o Regulamento Municipal de 

Inspecção de Ascensores, Monta Cargas, Escadas Mecânicas, Tapetes Rolantes e 

Taxas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, e deliberou, por unanimidade, 

accionar os respectivos procedimentos administrativos subsequentes. ============== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 
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350 – 710/726/000 – ARTENAVE ATELIÊR  - PISCINA MUNICIPAL - Programa Viv’ó 

Verão 2005 ========================================================== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião um ofício datado 

de 28 de Junho último, informando que, à semelhança do passado programa “Páscoa 

2005”, propõe para o próximo período de férias o programa “Viv’ó Verão/2005”.------------- 

----- Estes programas prevêem natação nos dias 05, 07, 12, 14, 19 e 21 de Julho e 09, 

11, 16, 18, 23 e 25 de Agosto, das 14:30h às 16:30h.------------------------------------------------ 

----- Atendendo aos encargos que a Associação terá que suportar, a natação só poderá 

ser incluída no plano de actividades se não representar custos acrescidos para a 

Instituição, devendo a Câmara informar se é possível a sua prática gratuita ou o seu 

financiamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que se trata de promoção de actividades de férias para 

jovens em colaboração com a Câmara, a mesma deliberou, por unanimidade, isentá-los 

do pagamento das respectivas taxas, pela utilização da piscina municipal.=========== 

351 – 710/726/000 – ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, RECREIO E SOLIDARIEDADE 

SOCIAL DE VILA DA RUA - PISCINA MUNICIPAL – Programas de actividades de 

verão – Utilização da Piscina Municipal =================================== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião um ofício, datado 

de 06 do corrente mês, solicitando autorização para os jovens frequentarem a Piscina 

Municipal, no âmbito do Programa de Férias em Movimento – Verão 2005, nas tardes 

dos dias 08, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 27 e 28 do mês de Julho e 2, 5, 9, 11, 17, 19, 22, 25 
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e 29 do mês de Agosto.--------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de promoção de actividades de férias para 

jovens em colaboração com a Câmara a mesma deliberou, por unanimidade, isentá-los 

do pagamento das respectivas taxas, pela utilização da piscina municipal.=========== 

352 – 710/708/000 – BIBLIOTECA MUNICIPAL – PRÉMIO LITERÁRIO “AQUILINO 

RIBEIRO”– Regulamento – Apreciação-Aprovação ========================== 

========== Oriundo da Técnica Superior de 2ª. Classe, PAULA ALEXANDRA AGUIAR 

PINTO, presente à reunião a informação nº. 01/Biblioteca/05, datada de 05 do corrente 

mês, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- “1. No seguimento de análise prévia do Projecto de Regulamento do prémio Literário 

AQUILINO RIBEIRO, pelo Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal, foi decidido 

considerar de interesse a atribuição do Prémio Literário “AQUILINO RIBEIRO”, cujas 

regras de atribuição dos prémios, para cada uma das modalidades – “Obras de 

Literatura para a Juventude (tema livre) e “Obras de Literatura para adultos (tema livre)” -

, constam do projecto do respectivo Regulamento anexo a esta informação.------------------ 

----- 2. Assim, nos termos e para efeitos do disposto na alínea a), do nº. 7, do artº. 64º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, submeto à apreciação e aprovação o referido 

projecto de Regulamento”.----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a iniciativa devendo o 

Regulamento do “ Prémio Literário Aquilino Ribeiro” ser reavaliado pelo Senhor Vereador 

da Cultura, Jorge de JORGE DE JESUS COSTA, incluindo a proposta de prémios que 
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deverão garantir o devido enquadramento financeiro.=========================== 

353 – 710/713/0600 – CULTURA E DESPORTOS POPULARES – PARQUES 

DESPORTIVOS E RECREATIVOS ======================================== 

========== Oriundo do Chefe de Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico, LUÍS 

MANUEL FILIPE DA SILVA, presente à reunião a informação 4-LS/DEPE/2005, datada 

de 29 de Junho último, a qual nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante, salientando o facto de que a Câmara Municipal deverá 

(re)nomear uma Comissão Técnica que possa ser responsabilizada pela fiscalização dos 

espaços de Jogo e Recreio existentes na área deste Município. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Delegado Regional 

de Saúde a sua integração nesta Comissão Técnica para fiscalização dos espaços de 

Jogo e Recreio, ou outro elemento por Lei designado, nos termos do artº. 31º. e 37º.,do 

Decreto-Lei nº. 379/97, de 27 de Dezembro.-----------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e tambem por unanimidade, que integre esta Comissão a 

Técnica de 2ª. Classe, SÍLVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA, e, em sua 

substituição, o Técnico Superior Principal, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, em 

representação desta Câmara  Municipal. ==================================== 

354 – 370/999/000 – HABITAÇÃO – Diversos =============================== 

========== Oriundo do Vice Presidente, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, 

presente à reunião uma proposta, datada de 07 do corrente mês, com o seguinte teor: --- 

----- “À solicitação da Junta de Freguesia de Baldos, há vários anos para a beneficiação 
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do caminho do Abrunheira (entre a E.N. 323 e o centro de Baldos), e uma vez que se 

verificou necessidade nessa beneficiação, constatou-se também a obrigatoriedade, para 

circulação automóvel, da demolição de parte de uma casa, para o alargamento do 

referido caminho.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Refira-se que a parte da casa demolida, oferecia perigo de ruína e é habitada por 

uma família carenciada, onde já haveria necessidade de intervenção, pelo que 

proponho, que o proprietário, Sr. Manuel Bernardo Batista, morador em Baldos, portador 

do B.I. n.º 11427635 e NIF 199622698, vive em união de facto com Alexandra Isabel 

Augusto Cardoso, seja indemnizado no valor de € 9.000,00 (nove mil euros) por 60 m2 

ao preço de € 150,00 (cento e cinquenta euros), para além do valor a apoiar através do 

Programa “Recupera”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Financeira, segundo o qual, em 08 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 € 37.160,11 (trinta e sete mil cento e sessenta euros e 

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

objectivo 2.3.2., código 0104 e projecto n.º 21/2004, com a dotação de €  22.500,00 

(vinte e dois mil e quinhentos euros).--------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Senhor MANUEL 

BERNARDO BATISTA um subsidio de € 9.000,00 (nove mil euros), pela ocupação do 

espaço a demolir, destinado ao alargamento do caminho do Abrunheira, em Baldos.=== 
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355 – 020/005/000 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – Marcação de data e 

convocatória  ======================================================== 

========== Sob proposta do Senhor Presidente, foi, verbalmente, referido que, 

considerando a necessidade de se avaliar os autos do processo disciplinar, para uma 

análise mais detalhada do referido processo com vista à decisão final, sugere-se a 

convocação de uma reunião extraordinária da Câmara, próximo dia 18, pelas 14H30. ----  

DELIBERAÇÃO: Face às razões invocadas pelo Senhor Presidente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, marcar uma reunião extraordinária para o próximo dia 18, 

pelas 14H30, sendo a mesma convocada nos termos do disposto no nº.1, do artº. 63º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. = 

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, 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 

17H10.============================================================== 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


