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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE JUNHO DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 18/03 

========== Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e três, nesta Vila de 

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

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

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

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

AGOSTINHO GOMES CORREIA, JORGE DE JESUS COSTA, ELVIRA DA COSTA 

BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, 

ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o 

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

realizarem a  presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada 

na reunião ordinária realizada no dia 09 de Janeiro de 2002, exarada a folhas  05, ponto 

005, do livro de actas 103, cuja ordem  do dia  havia sido previamente distribuída a todos 

os seus membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de18 de 

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

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H55. ===================================== 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTA  =============================================           

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

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

JUSTIFICAR a falta à reunião de hoje, do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro 

ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, em virtude de se encontrar de férias. ===== 

01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

210 - 020/023/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Protocolo celebrado entre a Associação e o Ministério das Finanças =========== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião  a Circular nº. 

76/2003, datada de 06 do corrente mês, acompanhada da cópia do Protocolo celebrado 

entre aquela Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Ministério das 

Finanças, solicitando a melhor atenção para a necessidade da colaboração dos 

Municípios, de acordo com o estipulado e previsto no ponto 7, desse documento. ---------- 

DELIBERAÇÃO:  No âmbito da cooperação aqui contratualizada, a Câmara deliberou 

por unanimidade, nomear o Técnico  Superior de 1ª Classe, LUÍS MANUEL FILIPE DA 

SILVA, Técnico de Gestão de Planeamento,  para servir de interlocutor junto dos 

Serviços Locais da Direcção Geral dos Impostos e os coadjuvar, incumbindo-o também 

de fornecer cartografia adequada, bem como participar na delimitação do zonamento 

urbano. ============================================================= 

211 - 020/023/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES –  

Toxicodependência =================================================== 
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========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião,  a Circular nº. 

80/2003, datada de 13 do corrente mês, versando sobre o problema da droga e das  

toxicodependências. Refere a referida circular que, não estando a participação municipal 

relativamente a tal temática, devida e legalmente  enquadrada, não deixa de ser uma 

das principais preocupações das populações a que os municípios são naturalmente 

sensíveis, pelo que, independentemente da posição da Associação Nacional de 

Municípios aquando da sugestão aos Municípios para que não subscrevessem os 

Protocolos que lhes estavam a ser propostos, e considerando que no passado dia 26 do 

corrente mês se celebrou o Dia Mundial do Combate à Droga, entendeu aquela 

Associação, que tal circunstância não deve impedir a participação pontual dos 

Municípios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

212 - 020/015/006 – MINISTÉRIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E AMBIENTE – Designação dos membros dos Conselhos Regionais das 

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)  ============= 

========== Oriundo do Ministério em epígrafe, presente à reunião o Ofício nº 5320 de 

09 do corrente mês, informando que, com a revogação  do Decetro-Lei nº. 104/2003, de 

23 de Maio, extinguiram-se as Comissões de Coordenação Regional e as Direcções 

Regionais  do Ambiente e do Ordenamento do Território, criando, em sua substituição, 

as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)  e que, nos termos 

da alínea a), do nº 2, do artº. 15º., daquele diploma legal, o Presidente da Câmara é, por 
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inerência, membro do Conselho Regional da CCDR, criada para a área geográfica  em 

que se situa o Município, estando em curso o procedimento atinente á designação dos 

restantes membros do Conselho Regional, em representação das entidades referidas 

nas alíneas b) a g), do citado preceito e diploma legais. --------------------------------------------

----- Informa ainda que, uma vez  concluído o referido procedimento, será convocada a 

primeira reunião do Conselho Regional , nos termos e para  os efeitos previstos no artº. 

27º., do mesmo diploma legal.------------------------------------------------------------------------------

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

213 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo da Senhor JOSÉ CARLOS MENDES ANGÉLICO, residente na 

localidade de Granjinha, Freguesia de Sever, presente à reunião um requerimento, 

datado de 06 do corrente mês, requerendo licença para a prática de jogos lícitos no seu 

estabelecimento, denominado de "CAFÉ BONS AMIGOS", sito na referida localidade. --- 

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

prestou a informação nº. 339/FISC, datada de 16 do corrente mês, do seguinte teôr: ------

----- "Em cumprimento do despacho de V. Exª., Sr. Presidente da Câmara, datado de 

12/06/2003, cumpre-nos informar que, o estabelecimento denominado “Café Bons 

Amigos” sito na localidade de Granjinha, freguesia de Sever, reúne as condições para 

ser licenciado para a prática de jogos lícitos com  máquinas de diversão, não podendo 
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ter mais  que três, pelo que, não há inconveniente em que lhe seja concedida a 

respectiva licença para a actividade acima referida". ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a licença requerida, 

condicionada ao número legal de máquinas a explorar, conforme informação dos 

Serviços da Fiscalização Municipal. ======================================== 

214 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo da Senhor ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA, residente na Avenida 

Dr. Sá Carneiro, nesta Vila,  presente à reunião um requerimento, datado de 16 do 

corrente mês, requerendo a  licença para a prática de jogos lícitos no seu 

estabelecimento, denominado de "MEXICANO", sito no referido local. -------------------------

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

prestou a informação nº. 424 /FISC, datada de 18 do corrente mês, do seguinte teor: -----

----- "Em cumprimento do despacho de V. Exª.,  datado de 18/06/2003, cumpre-nos 

informar que, o estabelecimento denominado “Mexicano” sito na localidade e freguesia 

de Moimenta da Beira, reúne as condições para ser licenciado para a prática de jogos 

lícitos com máquinas de diversão, não podendo Ter mais que três, pelo que, não há 

inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença para a actividade acima 

referida.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade,  conceder a licença requerida, 

condicionada ao número legal de máquinas a explorar, conforme informação dos 

Serviços da Fiscalização Municipal. ======================================== 
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215 - 120/131/171 - DISCIPLINA - Instauração de Processo Disciplinar =========== 

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

4  de Fevereiro, último, exarada a folhas 104 a 106, ponto 104, do livro de actas nº. 107, 

em que foi deliberado instaurar processo disciplinar contra o funcionário, Técnico-

Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, nos termos do artº. 50º., nº.1, do 

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

Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, bem como da deliberação 

tomada em reunião ordinária realizada em 19 de Maio, último, exarada a folhas 5 a 7, do 

livro de actas nº 109, em que foi nomeado 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, presente à reunião um ofício oriundo do 

instrutor do processo, datado de 26 do corrente mês, dirigido ao Presidente da Câmara, 

solicitando prorrogação, por mais 30 ( trinta ) dias, do prazo legal estabelecido no nº.1, 

do artº. 45º., do Estatuto Disciplinar, fundamentando este pedido de prorrogação com 

base no que se refere às dificuldades encontradas nas audiências dos queixosos e 

respectivas testemunhas de acusação.------------------------------------------------------------------ 

----- O referido ofício traz inserto um despacho do Senhor Presidente, da mesma data, 

remetendo o assunto à entidade que mandou instaurar o processo, ou seja, à Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face às razões invocadas pelo instrutor do processo, por se tratar de 

um processo com reconhecidas dificuldades de pesquisa processual, o que implica uma 
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disponibilidade de tempo adequado, a Câmara, deliberou, por unanimidade,  reconhecer 

o caso como de excepcional complexidade e, consequentemente, concordar com os 

fundamentos do instrutor, prorrogando o prazo para a instrução do processo por mais 30 

(trinta) dias, nos termos do nº.1, do artº. 45º., do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e 

Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 

24/84, de 16 de Janeiro.================================================= 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

216 –  130/151/700 – CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO SNACK/BAR DA PRAIA 

FLUVIAL DE SEGÕES – Realização de Hasta Pública  ======================== 

========== Na sequência da deliberação tomada em  reunião ordinária realizada em 2 

do corrente mês, sobre a Concessão de Exploração do Snack/Bar da Praia Fluvial de 

Segões, presente à reunião uma informação do Técnico Superior de 1ª. Classe, JOSÉ 

JOAQUIM ALVES CONDE, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

faz parte integrante, dando assim conhecimento à Câmara sobre o resultado da hasta 

pública levada a efeito no Salão Nobre dos Paços do Município em 18 do corrente mês, 

pelas 11 horas, realçando que, para aquela Concessão, a proposta mais vantajosa 

(preço mais elevado), foi a Senhora D. JUDITE DA COSTA FIGUEIREDO, residente em 

Vila Nova de Paiva, com o valor de € 559,00/mês (quinhentos e cinquenta e nove 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, que o 
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Gabinete Jurídico elabore adequado Contrato de Cessão de Exploração Comercial do 

“Snack-Bar” da Praia Fluvial de Segões, devidamente conjugado com o respectivo 

Regulamento em vigor. =================================================   

"Tesouraria" 

217 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário de tesouraria  do passado dia 27, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de  € 261.358,68 (duzentos 

e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e oito euros e sessenta e oito cêntimos), 

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

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€ 135.038,01 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€ 126.320,67 

                                                                                TOTAL  ................€ 261.358,68 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

218 - 310/300/149 - 310/300/236 - EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE 

SANEAMENTO E ETAR DE PAÇÔ - Minuta do contrato - Aprovação - Despacho - 

Ratificação ========================================================== 

========== Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 2 

do corrente, exarada a folhas 89, ponto 100, do presente livro de actas, em que foi 
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deliberado adjudicar a empreitada em epígrafe à firma ASCOP – Construção Civil e 

Obras Públicas, Lda, presente à reunião um Despacho do Senhor Presidente, datado de 

25 do mesmo mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, a aprovar a minuta do contrato administrativo, que vem 

acompanhado de um ofício da referida firma a manifestar concordância com o conteúdo 

da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor 

Presidente, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================== 

219 - 310/300/232 – INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES COMPACTAS PARA O 

TRATAMENTO DE ESGOTOS DE ALVITE – Auto de Recepção Provisória ======== 

========== Oriundo da Comissão de Recepção da obra em epígrafe, constituída pelo 

Engenheiro Civil Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, como representante 

desta Câmara e pelo Senhor JOSÉ GOMES DE SOUSA, como representante da firma 

JOSÉ MANUEL PINHEIRO MADALENO, presente à reunião o auto de recepção 

provisória, datado de 27 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual se verifica que os trabalhos 

se encontram executados de acordo com o inicialmente previsto e em condições de 

serem recebidos provisoriamente. ------------------------------------------------------------------------ 

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

----- a) Considerar a referida obra recebida provisoriamente; -------------------------------------- 
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----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do artigo 223.º e 

seguintes, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ------------------------------------------------- 

----- c) Que o Engenheiro Civil , Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, elabore a 

respectiva conta final, no prazo de 44 dias, nos termos do nº. 1, do artº. 220º., do 

Decreto-Lei acima referido. ============================================== 

220 - 310/300/237 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE ETAR´S - PARADUÇA, 

ARCOZELO DO CABO (LOBATO) E SEGÕES - Comissão de Análise de Propostas - 

Relatório Final - Aprovação - Adjudicação ================================= 

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

22 de Abril, último, exarada a folhas 155 a 157, ponto 132, do livro de actas n.º 108, 

presente à reunião o Relatório Final, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual e pela razões ali descritas, 

é proposta a adjudicação da referida obra à firma RODRIGUES CARDOSO & SOUSA, 

S.A., com sede em Baião, pelo valor de € 67.269,44 (sessenta e sete mil, duzentos e 

sessenta e nove euros e quarenta e quatro cêntimos). ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, face ao relatório final 

apresentado pela Comissão de Análise de Propostas, o seguinte: ------------------------------ 

----- a) Adjudicar a obra de construção das ETAR’S de Paraduça, Arcozelo do Cabo 

(Lobato) e Segões, à firma RODRIGUES CARDOSO & SOUSA, S.A., com sede em 

Baião, pelo valor de € 67.269,44 (sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e nove euros 

e quarenta e quatro cêntimos), com exclusão do IVA; ----------------------------------------------- 
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----- b) Que, nos termos do n.º 2, do art.º 110.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

a referida firma seja notificada para prestação de caução; ----------------------------------------- 

----- c) Que, nos termos do art.º 108.º, do mesmo diploma legal, seja enviada minuta do 

respectivo contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Que, nos termos do n.º 3, do atrás referido art.º 110.º, seja comunicada esta 

deliberação aos restantes concorrentes. ==================================== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

221 - 310/308/000 - REDE ELÉCTRICA - Rendas da EDP  ====================== 

========== Oriundo da Câmara Municipal de Montalegre, presente à reunião o ofício 

sem referência, datado de 11 do corrente mês, registado nesta Câmara com o número 

de entrada 4176, em 13 do mesmo mês, com o seguinte teor:------------------------------------

----- “A Câmara de Montalegre encetou uma luta contra a EDP por considerar injusta a 

comparticipação na energia produzida no concelho. ------------------------------------------------- 

----- Perante a realidade, todos os membros de sucessivos governos a quem foi 

apresentado o assunto, deputados e até a própria EDP e a Associação de Municípios 

nos deram razão. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Assembleia da República acaba de inscrever o assunto na Comissão de Poder 

Local, Ordenamento do Território e Ambiente. -------------------------------------------------------- 

----- Dado tratar-se de uma questão de grande interesse para os mais de cinquenta 

municípios com centros de produção hidroeléctrica que podem ver as suas receitas 

neste sector muito aumentadas, (basta ver o que o governo estipulou no caso das 
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eólicas), venho sugerir que esse município assuma também esta justa luta e que, entre 

outras diligências, solicite aos deputados da região o melhor apoio para esta matéria”.---- 

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

à DEF – Divisão Económica e Financeira, a indicação das rendas dos “centros 

electroprodutores”, bem como os parâmetros que os justificam. =================== 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

222 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples”  =========== 

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

processos designados de “simples”, com informação comum da Fiscalização Municipal:-- 

----- MANUEL TOMÁS MORGADO FONSECA, para acabamentos numa casa de 

habitação, sita no lugar denominado "Fragas da Forca", nesta Vila, a que se refere o 

Procº. nº. 286.03; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO LEONEL GARRIDO RUFO, para substituição do telhado da sua habitação, 

sita na Rua do Areal, nº.6 , na localidade e  Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Procº. nº. 289.03;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MAURÍCIO FERREIRA, para construção de um anexo com a área de 5,5m2, que 

pretende levar a efeito na Rua Direita nº. 34, na localidade de Sanfins, Freguesia de 

Paçô, a que se refere o Proçº. nº. 291.03; -------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ COUTINHO DE ANDRADE, para substituição de telha e armação da sua 

casa de habitação, sita na Rua do Stº. António, na localidade de Arcozelo da Torre, 
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Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Procº. nº. 295.03;-------------------------------------- 

----- MANUEL RIBEIRO TEIXEIRA, para substituição do telhado por placa  e construção 

de escadas com ocupação de uma via pública em 30 m2, sita na Rua do Soalheiro, na 

localidade e Freguesia de Alvite, a que se refere o Procº. nº.  299.03;-------------------------- 

----- ETELVINA DE JESUS FAJARDO, para ocupação da via pública com andaimes em 

5m2, que pretende levar a efeito na Rua do Paçô, nesta Vila, a que se refere o Procº. nº. 

304.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA IRENE RIBEIRO PENELA, para substituição de um telhado da sua casa de 

habitação, sita na localidade e Freguesia de Baldos, a que se refere o Proçº. nº. 311/03;  

----- CARMINDO DE JESUS PEDRICO, para reparação de um telhado e rebocos de 

uma parede da sua casa de habitação, sita na localidade de Paraduça, Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Procº. nº. 313.03; ------------------------------------------------------------ 

----- JOÃO DOS SANTOS RIBEIRO, para reconstrução de um telhado da sua casa de 

habitação e ocupação da via pública, sita na localidade e Freguesia de Baldos, a que se 

refere o Proçº. nº. 314.03; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA ANTÓNIA ARAÚJO SOBRAL, para limpar e argamassar  a fachada principal 

do seu prédio, sito na Estrada Nacional, na localidade e Freguesia de Caria, a que se 

refere o Proçº. nº. 316.03; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- FIRMINO GOMES DOS SANTOS, para rebocos e pinturas na sua casa de 

habitação, sita na Rua da Capela, na localidade de Granja de Paiva, Freguesia de Caria, 

a que se refere o Proçº. nº. 320/03; ----------------------------------------------------------------------- 
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----- ALBERTO PAIVA, para reconstrução de um telhado da sua casa de habitação, sita 

na Estrada Nacional, na localidade e Freguesia de Paçô, a que se refere o Proçº. nº. 

321.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- “ Não há qualquer inconveniente em que lhe  seja concedida  a respectiva licença". - 

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

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

223 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

----- HELDER DOS SANTOS MATIAS, para construção de um muro de vedação, com 30 

metros, que pretende levar a efeito na Av. da Mãe, nº. 9, na localidade  e Freguesia de 

Castelo, a que se refere o Procº. nº. 288.03;------------------------------------------------------------ 

----- ULISSES DE JESUS VICENTE FERREIRA, para construção de um muro de 

vedação, com 60 metros, que pretende levar a efeito no lugar do senhor da Livração, na 

localidade e Freguesia de Sever, a que se refere o Procº. nº. 290.3;---------------------------- 

----- ANTÓNIO TRINTA LOPES,  para construção de um muro de vedação, que pretende 

levar a efeito na Avenida Principal, na localidade e Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Procº.  nº. 305.03;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA ADELAIDE DE JESUS FERREIRA, para construção de um muro de 

vedação, com 12 metros, que pretende levar a efeito na localidade da Barragem do 
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Vilar, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proçº. nº. 318/2003; ---------------------------------- 

----- ANTÓNIO AUGUSTO FERREIRA, para construção de um muro de vedação, com 6 

metros, que pretende levar a efeito na localidade da Barragem do Vilar, Freguesia de 

Vilar, a que se refere o Proçº. nº. 319/2003. ------------------------------------------------------------  

----- Submetidos os respectivos processos à apreciação da FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL, a mesma prestou a seguinte informação: ---------------------------------------------

-----" Não há inconveniente que lhe seja concedida a respectiva licença, no entanto, o 

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

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

respectivas licenças, devendo os interessados requerer, previamente, os respectivos 

alinhamentos. ======================================================== 

224 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processo simples” com 

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

========== Oriundo da Senhora  MARIA DO CARMO TELES DE LEMOS, presente à 

reunião um processo designado de "simples com condicionantes", relativamente à 

mudança de um telhado e caibros, que pretende levar a efeito na sua casa de habitação, 

sita na Rua Afonso Ribeiro, na localidade e Freguesia de Rua, a que se refere o Proçº. 

nº. 230.03. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o mesmo à apreciação do GTL-Gabinete Técnico Local, a mesma 

prestou a informação nº. 61/GTL, datada de 18 do corrente mês, do seguinte teor: --------

----- "Trata a presente informação de um pedido de licenciamento de uma obra na Rua 
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Afonso Ribeiro nº.6 em Rua.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após o Gabinete ter tido conhecimento relativamente à pretensão da requerente 

deve informar que a realização de cornijas desenhadas pelo prolongamento das lajes 

aligeiradas sobre a fachada, deverá ser sempre evitada, por se tratar de um pormenor 

construtivo completamente estranho ao tipo de cornijas utilizadas na construção 

tradicional portuguesa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- É assim, o parecer deste gabinete quanto à pretensão apresentada".-------------------- 

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

respectiva licença, desde que a requerente respeite as exigências constantes da 

informação do GTL- Gabinete Técnico Local atrás transcrito .=====================  

225 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo do Senhor JOAQUIM GOMES AMARAL, presente à reunião um 

processo designado de "simples com condicionantes", relativamente à pintura e 

mudança de  telha, com ocupação de via pública em 20m2, que pretende levar a efeito 

na sua casa de habitação, sita na Rua do Volta Atrás, na localidade de Vide, Freguesia 

de Rua, a que se refere o Proçº. nº. 292.03. ----------------------------------------------------------- 

----- Submetido o mesmo à apreciação do GTL - Gabinete Técnico Local, a mesma 

prestou a informação nº. 58/GTL, datada de 16 do corrente mês, do seguinte teor: --------

----- "Trata a presente informação de um pedido de licenciamento de obras para pintura 

e mudança de telha de uma habitação na Rua Volta Atrás, em Vide.---------------------------- 
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----- Deve o requerente aplicar na cobertura e beiral do tipo Canudo cerâmica 

(capa/caleira) ou Lusa natural, por forma a integrar-se nos métodos tradicionais de 

construção da região.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não se encontram inconvenientes à citação da pretensão do requerente". -------------- 

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

respectiva licença, desde que o requerente respeite as exigências constantes na 

informação do GTL - Gabinete Técnico Local, atrás transcrito. ====================  

226 – 360/338/328.01 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma moradia 

unifamiliar - Projectos de especialidades ================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor LUÍS LOURENÇO, os 

elementos em falta, relativamente  à construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Chão das Vinhas", Freguesia de Arcozelos, 

presente à reunião os respectivos projectos de especialidades. ---------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 

20.OS/DPOM/2003, datada de 23 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável--- 

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

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

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



 FlFlFlFl.207 
______________ 

 
                                                           03.06.30 

 
Liv º .  109L iv º .  109L iv º .  109L iv º .  109     

                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 

                                                                   

 

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

directamente respeito ao Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, este 

ausentou-se da reunião. ================================================ 

227 - 360/338/01.02 - OBRAS PARTICULARES – Comunicação prévia de alteração 

do interior de uma fracção =============================================  

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

02 do corrente mês, exarada a folhas 117, ponto 131, deste livro de actas, em que foi 

deliberado aprovar o projecto de arquitectura e solicitar à PLACOBEIRA- 

PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES DA BEIRA, LDA., a apresentação do projecto de 

estabilidade, relativamente à alteração do interior de uma fracção, que pretende levar a 

efeito no lote nº. 6, no loteamento a que se refere o alvará nº. 1/97, sito no lugar 

denominado "Alagoa", nesta Vila. -------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 22-OS/DPOM/03, 

datada de 30 do corrente mês, do seguinte teor:------------------------------------------------------

----- " O requerente fez entrega do projecto de estabilidade em cumprimento da 

deliberação de câmara nº. 131-360/338.01.02 de 03/06/02. O pedido poderá, se a Exmª. 

Câmara assim o entender, ser submetida a deliberação final". ----------------------------------- 

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

licença. ============================================================= 

REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 
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========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

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

228 - 360/338/229.03 - OBRAS PARTICULARES – Acabamentos de uma  habitação  

=========== Oriundo do Senhor ATÍLIO NUNES DE CARVALHO LEMOS GRADIZ, 

residente na localidade de Granja de Oleiros,  Freguesia da Rua, presente à reunião um 

requerimento, datado de 19 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante em que, pelas razões ali descritas, solicita o 

licenciamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Submetido o assunto à apreciação do GTL - Gabinete Técnico Local, a mesma 

prestou a informação nº. 60/GTL/2003, datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se 

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

razões ali descritas,  emite parecer desfavorável. ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, efectuar uma prévia vistoria, à 

construção já edificada, pelas Técnicas Arquitecta SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE 

OLIVEIRA, desta Câmara e  Arquitecta SOFIA ISABEL MOTA CARDOSO, do referido  

Gabinete, cujo relatório técnico deverá sustentar o pedido de alteração ao projecto. ====  

229 - 360/338/331.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de construção de uma 

instalação de armazenamento de gases =================================== 

=========== Oriundo da SHELL PORTUGUESA, LDª, com Sede na Avenida da 

Liberdade, 249, Apartado 2003, em Lisboa, presente à reunião um projecto de 

construção de uma instalação destinada a armazenamento de gases, que pretende levar 
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a efeito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila. ------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 19-OS/DPOM/03, 

datada de 20 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear a seguinte Comissão 

para efectuar a vistoria ao local: -------------------------------------------------------------------------- 

----- OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS, Técnico Superior – Assessora Principal; -- 

----- RUI JORGE MARANTE DIAS GOMES CORREIA, Técnico Superior - Estagiário; ---- 

----- LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, Técnico Superior de 1ª Classe. ------------------------ 

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

comprovativo da existência do seguro, de acordo com o nº. 6, do artigo 13º. do Decreto-

Lei nº. 267/2002, de 26 de Novembro. ======================================   

230 - 360/342/000 - OBRAS PARTICULARES – Vistorias - Cooperativa Agrícola do 

Távora ============================================================= 

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

02 do corrente mês, exarada a folhas 143, ponto, 161, deste livro de actas, em que foi 

deliberado efectuar uma vistoria à COOPERATIVA AGRÍCOLA DO TÁVORA, presente à 

reunião o Auto de Vistoria nº. 31/2003, datado de 17 do corrente mês, que nesta acta se 

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

razões alí descritas, os peritos verificaram que a construção está em condições de ser 
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utilizada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: De acordo com a referida vistoria, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir a certidão de utilização requerida. ========================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

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

========== Tendo em conta que o assunto que a que se refere o ponto seguinte, diz 

directamente respeito à Vereadora ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, a 

mesma ausentou-se da reunião.=========================================== 

231 – 210/206/100 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS “O PIONEIRO” – Dia Mundial da 

Criança – Pedido de pagamento de verba  ================================= 

========== Oriundo do Agrupamento de Escolas em epígrafe, e no seguimento da 

deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 22 de Abril, último, exarada a 

folhas 177, ponto 153, do livro de actas 108, em que foi deliberado financiar em 50% a 

realização do Dia Mundial da Criança, ou seja € 5.650,00 (cinco mil seiscentos e 

cinquenta euros), presente à reunião o respectivo processo, acompanhado do ofício 304, 

datado de 25 do corrente mês, solicitando a liquidação da verba em falta, no valor de €    

3.150,00 (três mil cento e cinquenta euros).------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara analisou as contas apresentadas pela organização do “Dia 

Mundial da Criança”, que somou uma despesa global de € 8.999,20 (oito mil, novecentos 

e noventa e nove euros e vinte centimos), para a qual, tendo em conta a deliberação de 
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Abril,  já tomada para o efeito, deliberou rectificar a sua posição, atribuindo  um subsídio 

de € 4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros), sendo que € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros), foram já pagos por conta.================================= 

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

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

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

232 – 620/627/000 – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AIKIDO – Estágio 

Internacional da Federação Portuguesa de Aikido – Verão de 2003 ============= 

========== Oriundo da Federação em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 478, 

datado de 14 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, informando, que à semelhança de anos anteriores, vai 

realizar o seu Estágio anual de Verão, no próximo mês de Agosto,  entre os dias 4 e 9, 

tendo sido eleito o Concelho de Moimenta da Beira para a sua realização, pelo que 

solicita diversos apoios, e a utilização gratuita do Pavilhão Gimnodesportivo, da Piscina 

Municipal e do Parque de Campismo da Barragem do Vilar.---------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de um estágio internacional, desta 

modalidade, que muito poderá promover o Município em termos culturais, sociais, e 

turísticos, a Câmara deliberou, por unanimidade, disponibilizar, gratuitamente a 

utilização do Pavilhão Gimnodesportivo de Moimenta da Beira,  Piscina Municipal, bem 

como as instalações do Parque de Campismo da Barragem do Vilar.=============== 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO =============================================== 
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========== Tendo em conta que o assunto que a que se refere o ponto seguinte, diz 

directamente respeito aos Vereadores ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS 

FIGUEIREDO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS , os mesmos ausentaram-se da 

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

233 – 620/627/000 – ARTENAVE ATELIÊ – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE – 

UTILIZAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO ================================= 

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

número, datado de 09 do corrente mês, registado  nesta Câmara Municipal sob o n.º 

4077, solicitando, no âmbito das actividades do programa “Viv’ó Verão 2003”, que lhe 

seja concedido, a nível gratuito, a estadia de um grupo de belgas no parque de 

campismo da Barragem do Vilar, no período que vai de 29  até ao dia 12 de Julho 

próximo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Chefe dos Serviços Administrativos da D.A.S.C., 

VERÍSSIMO COUTINHO DOS SANTOS, para se pronunciar sobre o enquadramento 

regulamentar desta petição, o mesmo prestou a seguinte informação: -------------------------

----- “Na D.A.S.C. desconhece-se qualquer regulamentação acerca do Parque de 

Campismo, nunca fomos nem consultados, nem nos foi dado qualquer conhecimento do 

processo em causa, pelo que remetemos à consideração superior a presente petição.---- 

----- Em Tempo-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Depois de consultado o regulamento do Parque verifica-se que do mesmo não 

consta qualquer isenção de pagamento, remetendo qualquer caso omisso para 
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resolução, caso a caso, pelo Senhor Presidente da Câmara (Capítulo VIII, art.º 23.º).”---- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de um projecto de intercâmbio inserido no 

programa de férias para jovens “VIV’Ó VERÃO”, em que a Câmara é parceira activa, a 

mesma deliberou, por unanimidade, com fundamento no art.º 23.º, do Capítulo VIII do 

Regulamento do Parque de Campismo da Barragem do Vilar, autorizar a utilização 

gratuita do referido Parque de Campismo. =================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, os Vereadores ELVIRA DA COSTA 

BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, 

regressaram à reunião.================================================== 

234 – 620/627/000 – SEGURANÇA SOCIAL – CASA DA ALAMEDA - UTILIZAÇÃO 

DO PARQUE DE CAMPISMO ============================================ 

========== Oriundo da Casa em epígrafe, presente à reunião um ofício sem número e 

datado de 09 do corrente mês, registado nesta Câmara Municipal sob o n.º 4078, em 11 

do mesmo mês, informando que é uma instituição que acolhe menores em situação de 

perigo, sendo um dos seus objectivos proporcionar férias condizentes com o estatuto de 

criança, pelo que solicita, a nível gratuito, a utilização das instalações do Parque de 

Campismo, no período que vai de 03 a 13 de Agosto, próximo, sendo o grupo 

constituído por dezoito menores e três educadores.--------------------------------------------------  

----- Submetido o assunto ao Chefe dos Serviços Administrativos da D.A.S.C., 

VERÍSSIMO COUTINHO DOS SANTOS, para se pronunciar sobre o enquadramento 
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regulamentar desta petição, o mesmo prestou a seguinte informação: -------------------------

----- “Na D.A.S.C. desconhece-se qualquer regulamentação acerca do Parque de 

Campismo, nunca fomos nem consultados, nem nos foi dado qualquer conhecimento do 

processo em causa, pelo que remetemos à consideração superior a presente petição.---- 

----- Em Tempo-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Depois de consultado o regulamento do Parque verifica-se que do mesmo não 

consta qualquer isenção de pagamento, remetendo qualquer caso omisso para 

resolução, caso a caso, pelo Senhor Presidente da Câmara (Capítulo VIII, art.º 23.º).”---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não conceder as instalações 

pretendidas, em virtude de as mesmas, na data referida, se encontrarem ocupadas com 

o Estágio Internacional da Federação Portuguesa de Aikido – Verão 2003.=========== 

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

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

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

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

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

por mim, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, sendo seguidamente distribuída, por 

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

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

eram 19H00. ========================================================= 
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O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


