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ACTA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM UM DE JULHO DO ANO DE DOIS 

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

ACTA Nº. 18/02 

========== Ao dia um do mês de Julho do ano de dois mil e dois, nesta Vila de 

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

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

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

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

AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, JORGE DE 

JESUS COSTA, ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA,  ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e 

ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e 

os outros na de Vereadores, para realizarem a  presente reunião ordinária, a qual foi 

estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 09 de Janeiro, 

último, exarada a folhas  05, ponto 005, deste livro de actas, cuja ordem  do dia  havia 

sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, 

do artº. 84º., da Lei 169/99, de18 de Setembro. =============================== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H15.====================================== 

01 – ORGÃOS DA AUTARQUIA 
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276 - 020/023/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Antenas de Telecomunicações ========================================= 

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

presente à reunião  a Circular 53/2002, datada de 13 de Junho, último, dando 

conhecimento a esta Câmara Municipal que, nos termos do artº. 6º. do Decreto-Lei nº. 

555/95, de 16 de Dezembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-

Lei 177/2001, de 04 de Junho, a instalação das estruturas  de Antenas de 

Telecomunicações, carece de licenciamento municipal, dado que constituem operações 

urbanísticas “as operações materiais de urbanização, de edificação ou de utilização do 

solo e das edificações nele implantadas para fins não exclusivamente agrícolas, 

pecuários, florestais, mineiros ou de abastecimento público de água”, concluindo a 

referida Circular pela obrigatoriedade e necessidade de intervenção municipal aquando 

da instalação dessas estruturas.--------------------------------------------------------------------------- 

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

sensibilizar os Serviços Técnicos da Divisão de Planeamento e Ordenamento do 

Município, para uma análise cuidada deste processo, no âmbito da interpretação feita 

pela Associação Nacional de Municípios. =================================== 

02 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

277 - 120/142/000 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL - Protocolo=================== 

==========Por Despacho do Senhor Presidente, presente   à  reunião o PROTOCOLO 
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celebrado entre esta Câmara Municipal e a Firma “Tecnoforma SA” onde consigna os 

termos e condições por que se regerão as relações entre as Instituições acima referidas, 

com o objectivo de efectuar um diagnóstico de necessidades, elaborar o plano de 

formação e apresentar consequentemente candidatura ao programa Foral.-------------------  

DELIBERAÇÃO: Face às vantajosas condições para este Município, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, APROVAR a minuta do protocolo e autorizar o Senhor 

Presidente e assiná-lo, o qual nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica 

a fazer parte integrante. ============================================= 

278 - 150/158/000 - PUBLICIDADE======================================== 

========== Considerando as informações favoráveis da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, 

que acompanham os requerimentos dos interessados, a seguir identificados, em que 

requerem licença para colocação de publicidade,  a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder as referidas licenças, aos seguintes munícipes:------------------------------------------ 

- FERNANDO AUGUSTO CALÇADA XAVIER, para colocação de um reclamo luminoso 

no seu estabelecimento comercial, sito Na Rua D. João II, nesta Vila com a área de 04 

metros quadrados, com os seguintes dizeres: “ELECTRO TEM-TUDO – 

ELECTRODOMÉSTICOS – TEL. 254583445 – TELEM. 963438305”;-------------------------- 

- MANUEL AUGUSTO GOMES LOPES ALMEIDA,  para colocação de um reclamo 

publicitário luminoso no seu estabelecimento comercial, sito na Rua da Alegria, na 

localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos, com a dimensão de 

1,60mx0.40m, com os seguintes dizeres: “Café Pontinha” e “Café Nandi” e uma placa 
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publicitária com a dimensão de 0.80mx0.60m, com os seguintes dizeres:”Café Snack Bar 

Pontinha, a 20 metros”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 - MANUEL RIBEIRO TEIXEIRA, para colocação de um reclamo publicitário luminoso e 

dois toldos no seu estabelecimento comercial, sito na Localidade de Porto da Nave, 

Freguesia de Alvite, com as dimensões de 1 metro quadrado, com os seguintes dizeres: 

“Iris Café – Café Meltino Torrado a Lenha”;------------------------------------------------------------ 

- TORNEARIA ALVITANA, de Paulo Ribeiro da Silva, para colocação de um reclamo 

publicitário no seu estabelecimento comercial, sito na Rua da Bogalheira, Freguesia de 

Alvite, com a dimensão de 6 metros quadrados, com os seguintes dizeres:”Tornearia 

Alvitana-Ferro e Torneamento-Telefone 254586546”;----------------------------------------------- 

- “URBANO & URBANO Ldª. , para colocação de um placar publicitário simples, no lote 

24F, Parque Industrial, nesta Vila, com a dimensão de 1 metro quadrado, com os 

seguintes dizeres: “URBANO & URBANO, Ldª - Reparações de Automóveis – 

Reparação e Montagem de Escapes – Bate Chapa e Pintura – Montangens Spor”.-------- 

02.02. – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

279 - 210/206/100 -  ARTENAVE, ATELIÊ - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE – 

Pedido de transferência =============================================== 

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

152/02, datado de 07 de Junho, último, e registado nesta Câmara sob o número 4156, 

no dia 7 do mesmo mês, solicitando a transferência da verba de € 34.915,85 (trinta e 

quatro mil novecentos e quinze euros e oitenta e cinco cêntimos), em duodécimos, a 
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partir do mês de Junho do corrente ano, que se destina à construção do CATO – Centro 

de Apoio Técnico Orientado -------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto à Divisão Económica e Financeira, a mesma informou que 

tal encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/08.02.01 onde, 

em 27 de Junho, último, existia um saldo disponível de € 153.380,37 (cento e cinquenta 

e três mil  trezentos e oitenta euros e trinta e sete cêntimos), estando o mesmo previsto  

no Plano de Actividades Municipal de Investimentos, no Objectivo 2.3.2., com o código 

0101 e número de projecto 29, com a dotação de € 24.939,89 (vinte e quatro mil, 

novecentos e trinta e nove euros e oitenta e nove cêntimos).------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:Considerando a intervenção social que está subjacente à 

implementação deste projecto, a Câmara deliberou, por unanimidade, comparticipá-lo 

em € 24.939,89 ( vinte e quatro mil, novecentos e trinta e nove euros e oitenta e nove 

cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Mais foi deliberado e também por unanimidade, assumir o compromisso de 

proceder a uma alteração orçamental que contemple a parte remanescente, 

correspondente ao corrente ano e aqui solicitada. ============================= 

280 - 210/207/000 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DO 

VILAR – Vilar - Pedido de subsídio ======================================= 

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

de 20 de Junho, último, e registado nesta Câmara sob o número 4398, no mesmo 

dia,solicitando a atribuição de um subsídio, que se destina à realização da IIIª Semana 
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Cultural  e Desportiva do Vilar – IIIº Festival Imitação da Canção.------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 04/04.02.01 onde, em 27 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de €  166.928,08 (cento e sessenta e seis mil novecentos e vinte e oito euros 

e oito cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

500,00 (quinhentos euros), devendo esta Associação estabelecer como prioridade, no 

próximo ano, o aperfeiçoamento de pormenores com o Pelouro da Cultura, na 

realização deste evento.================================================   

281 - 210/207/000 -  JUNTA DE FREGUESIA DE SEGÕES –  Pedido de subsídio.  == 

========== Oriundo da Junta de Freguesia, em epígrafe, presente à reunião, o ofício 

sem número, datado de 6 de Junho, último, e registado nesta Câmara sob o número 

4215, no dia 12 do mesmo mês, solicitando a atribuição de um subsídio, no montante de 

3.000,00 (três mil euros),  que se destina à colocação de Grelhadores na Praia Fluvial 

de Segões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Submetido o assunto à Divisão Económica e Financeira, a mesma informou que 

tal encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/07.02.03.12 

onde, em 27 de Junho, último, existia um saldo disponível de €  215.207,58 (duzentos e 

quinze mil, duzentos e sete  euros e cinquenta e oito cêntimos), estando o mesmo 

previsto no Plano de Actividades Municipal de Investimentos, no Objectivo 3.4.2., com o 
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código 0104 e número de projecto 118, com a dotação de € 20.243,00 (vinte mil, 

duzentos e quarenta e três euros).------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, estabelecer um protocolo com 

esta Freguesia, no sentido de comparticipar a realização desta obra, no valor de € 

2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), dado que se constata a necessidade do referido 

equipamento para melhor organização da Praia Fluvial de Segões. ================ 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

282 - 130/151/700 –  MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA– Pedido de 

transferência de Titular do Arrendamento das Lojas nºs. 9 e T1 ================ 

========== Oriundo do Senhor Carlos Alberto Pires da Silva, arrendatário das lojas do 

Mercado Municipal nºs. 9 e T1, presente à reunião a carta datada de 6 de Maio, último, 

solicitando a devida autorização para que o arrendamento das referidas lojas sob sua 

responsabilidade seja transferido para a Firma ACPS – Arquitecto, Lda. da qual diz ser 

sócio maioritário de que se apresenta fotocópia da escritura de constituição de 

Sociedade. A referida carta é acompanhada da informação do Técnico Superior, Senhor 

Joaquim Alves Conde, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, que informa das possibilidades de enquadramento da pretensão 

acima referenciada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência das 

referidas lojas, nas condições apresentadas, dado que esta situação está prevista no 

Regulamento do Mercado Municipal. =======================================   
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283 - 130/999/000 – IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA – Pedido de Isenção   ======== 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara em sua reunião 

ordinária realizada em 27 de Maio, último, exarada a folhas 195, ponto 182, deste livro 

de actas, novamente presente à reunião o processo relativo ao pedido de Isenção do 

Imposto Municipal de Sisa, apresentado pela Firma “3” IN Bijuteria, Lda. com Sede na 

Praceta Fundação Calouste Gulbenkian – Bloco 2, Loja 6, nesta Vila, acompanhado do 

parecer emitido pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante.-------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado o presumível impacto financeiro que tal isenção, extensível a 

todos os investidores, poderá provocar no erário municipal, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------

---- 1 – Solicitar à Divisão Económica e Financeira que, em articulação com a Repartição 

de Finanças deste Concelho, quantifique os custos globais envolvidos; ----------------------- 

 ---- 2 – Averiguar, pelos meios ao dispor da Câmara, qual a regulamentação que 

sustenta o fundo especial para a fixação de actividades económicas, previsto no artº 3º 

da Lei n.º 171/99, de 18 de Setembro; ------------------------------------------------------------------- 

---- 3 – Auscultar os Municípios do Douro – Sul, relativamente a esta matéria, para que 

possa ser equacionada uma estratégia comum. =============================== 

284 - 130/999/000 – IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA – Pedido de Isenção ========= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara em sua reunião 

extraordinária realizada em 27 de Maio, último, exarada a folhas 196, ponto 183, deste 
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livro de actas, novamente presente à reunião o processo relativo ao pedido de Isenção 

do Imposto Municipal de Sisa, apresentado pela Firma Nesttus-Informática e Serviços  

Lda, com Sede na Praceta Fundação Calouste Gulbenkian – Bloco 2, Loja 5, nesta Vila, 

acompanhado do parecer emitido pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

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

DELIBERAÇÃO: Dado o presumível impacto financeiro que tal isenção, extensível a 

todas os investidores, poderá provocar no erário municipal, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------

---- 1 – Solicitar à Divisão Económica e Financeira que, em articulação com a Repartição 

de Finanças deste Concelho, quantifique os custos globais envolvidos; ----------------------- 

---- 2 – Averiguar, pelos meios ao dispor da Câmara, qual a regulamentação que 

sustenta o fundo especial para a fixação de actividades económicas, previsto no artº 3º., 

da Lei n.º 171/99, de 18 de Setembro; ------------------------------------------------------------------- 

---- 3 – Auscultar os Municípios do Douro – Sul, relativamente a esta matéria, para que 

possa ser equacionada uma estratégia comum. =============================== 

285 - 380/383/000 – TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO – Acidente de Viação 

ocorrido em Alvite – Ac. Ord. Nº. 227/02 – T. A. Círc. Coimbra ================= 

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

21 de Maio de 2001, exarada a folhas 85, ponto 77, do livro de actas nº. 101, em que foi 

deliberado, entre outros, submeter o assunto à apreciação do Gabinete Jurídico com 

vista à análise dos novos fundamentos apresentados pelo acidentado, presente à 
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reunião o respectivo processo acompanhado de uma carta do advogado do acidentado, 

Dr. Cesário Mesquita Ferreira, datada de 11 de Junho, último, dirigida ao consultor 

jurídico desta Câmara Municipal, Dr. Fernando Ramos, do seguinte teor: --------------------- 

 “Exmo. Colega. Num dos últimos contactos que tive com os meus clientes, mostraram-

se eles receptivos a uma solução por acordo, mediante o recebimento de Esc. 

3.500.000$00 (três milhões e quinhentos mil escudos), para indemnização integral e 

definitiva.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como se trata de um montante correspondente quase a metade do pedido, resolvi 

transmitir essa proposta ao colega para, caso entenda, sujeitá-la à apreciação do s/ 

cliente e, depois, dar-me conta da posição que lhe merecer, tendo em vista o acordo 

que, como de certo concordará, seria a melhor solução para ambas as partes.-------------- 

Ficando na expectativa das s/ prezadas notícias, resta-me reiterar os meus melhores 

cumprimentos.”------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara considere que não são claras e objectivas as 

razões que provocaram o acidente, a mesma deliberou, por unanimidade, propor, para a 

realização definitiva deste problema, uma indemnização correspondente ao valor da 

reparação do veiculo, cujo orçamento terá que ser confirmado pelos Serviços Técnicos 

desta Autarquia. ====================================================== 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“ Vias de Comunicação e Transporte” 
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286 – 310/301/102 – BENEFICIAÇÃO DA E. M. 505-1 ENTRE A E.N. 323 E A 

BARRAGEM DO VILAR –Tentativa de Conciliação no Conselho Superior de Obras 

Públicas ============================================================ 

========== Oriundo do Engenheiro Civil, Assessor Principal, desta Câmara Municipal, 

JOÃO PINTO CARDOSO, presente à reunião a informação nº. 11, datada de 17 de 

Junho, último, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------- 

----- “ No que diz respeito a esta obra há a referir o seguinte: ------------------------------------- 

----- 1 – O que o empreiteiro reclama trabalhos relativos ao ponto 3.6 do seu mapa em 

que o débito é de 3.097.200$00 que se referem  a toneladas de betão betuminoso. ------- 

----- 2 – No contrato o valor do artº. 3.6 é de 14.877.000$00, que correspondem a 2565 

toneladas de betão betuminoso de desgaste ao preço unitário de 5.800$00 por tonelada.  

----- 3 – A área pavimentada na totalidade, calculada em levantamento topográfico anexo 

é de 23.619 m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4 – Como a espessura prevista para a camada de desgaste é de 6 cm e o preço 

específico do betão betuminoso é de 2,5 toneladas, dá um total em toneladas de 23619 

x 0,06 x 2,5 = 3543 t. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 – No 1º. contrato adicional foram consideradas 630 t e no 2º. contrato adicional 

foram incluídas 435 toneladas. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Estes 2 valores somam 1065 toneladas ----------------------------------------------------------- 

----- Este valor adicional ao previsto da: 2565 ton + 1065 ton = 3630 ton ---------------------- 

----- 6 – O valor de 3630 toneladas ultrapassa o valor correspondente à área calculada 
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(3543) em 87 toneladas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Este valor é de aceitar dados algumas irregularidades do piso. ----------------------------- 

----- 7 – O valor apresentado de 534 toneladas a mais não é aceite porque a espessura 

que vai além dos 6 cm é da responsabilidade do empreiteiro. ------------------------------------ 

----- 8 – Além disso, o empreiteiro não recebeu ordens da fiscalização para aumentar a 

espessura do pavimento, e se recebesse essa ordem, esta teria ser por escrito. Além 

disso, o empreiteiro teria de disponibilizar os meios necessários (por exemplo uma 

balança para fiscalização fazer o controle da tonelagem), o que não fez. --------------------- 

----- 9 – Sem meu conhecimento, responsáveis desta Câmara incumbiram o Presidente 

da Junta do Vilar, para que este assinasse as guias das cargas de betão betuminoso, o 

que além de incorrecto não pode ter qualquer valor perante os Serviços Técnicos da 

Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 10 – Não podem ser, assim, aceites as 534 toneladas de betão betuminoso que o 

empreiteiro coloca no seu mapa no montante de 3.097.200$00. --------------------------------- 

----- 11 – Considera-se, assim, a situação regularizada nesta obra, com os dois contratos 

adicionais já efectuados. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 12 – O referido no ponto 10 é mais um expediente do empreiteiro para lesar o erário 

público desta Autarquia, pelo que a Câmara deve, assim, cumprir o nº. 5 do artº. 188 do 

D.L. 405/93, de 10 de Dezembro, o qual refere o seguinte: “Se o empreiteiro 

dolosamente inscrever no seu mapa trabalhos não efectuados, o facto será participado 

ao Ministério Público para competente procedimento criminal e à entidade que comprova 
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a inscrição, ou a sua equivalência, no registo profissional nas condições previstas pela 

legislação do estado membro onde está estabelecido. ---------------------------------------------- 

----- Anexam-se: 2 mapas do empreiteiro --------------------------------------------------------------- 

----- Levantamento topográfico da Câmara.” ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao teor da informação apresentada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------

----- 1) Aceitar, por princípio, os valores finais da obra, apurados pelo Engenheiro Civil, 

Assesssor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO. -------------------------------------------------------

----- 2) Para efeitos do cumprimento do disposto no nº. 5, do artigo 188º., do Decreto-Lei 

nº. 405/93, de 10 de Dezembro, proceder à audiência prévia escrita do empreiteiro em 

questão, tendo em conta o disposto no artº. 100º., do Código do Procedimento 

Administrativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3) Solicitar informação ao Técnico Superior acima referido, que vise esclarecer o 

seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Porque não foram tomadas as medidas em obra, para evitar este diferendo; ------ 

-----b) Tendo ocorrido estas diferenças, porque tem a Câmara delas conhecimento 

apenas nesta data. ==================================================== 

287 – 310/301/105 – BENEFICIAÇÃO DA E. M. 519, ENTRE A E.N. 226 (MOIMENTA 

DA BEIRA), E CASTELO =============================================== 

========== Oriundo do Engenheiro Civil, Assessor Principal, desta Câmara Municipal, 

JOÃO PINTO CARDOSO, presente à reunião uma exposição, com o seguinte teor: ------ 
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---------- “Tive ontem conhecimento do parecer dos consultores jurídicos desta Câmara e 

do arquivamento do processo relativo à participação referida em epígrafe, na reunião 

ordinária de 02/03/25.----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Não posso deixar de mostrar a minha indignação, em não ter sido requerida ao 

Tribunal a abertura da instrução, pois toda a Câmara teve e tem conhecimento  das 

tentativas de lesar o erário público por parte do empreiteiro em causa, o que se tem 

verificado em várias obras, nomeadamente: E.M. 519; E.M. 514; E.N. 323; Arruamentos 

nas povoações de Arcas, Alvite, Leomil e Paçô; Arruamentos nas povoações de Vide, 

Cabaços, Arcozelo do Cabo e Nagosa. ------------------------------------------------------------------ 

---------- Relativamente a estas obras já comuniquei à Câmara que devia fazer a 

participação de acordo com o nº. 5, do artigo 188º., do D.L. 405/93, de 10 de Dezembro.- 

---------- Venho, assim, alertar a Câmara que não pode nem deve ser condescendente 

com uma firma que tem feito tentativas sistemáticas de lesar o erário público. E não é só 

a mim, como Técnico, que compete defender o erário público, mas acima de tudo e de 

todos cumpre muito mais à Câmara como órgão executivo defendê-lo”. ----------------------- 

---------- A propósito, o Gabinete Jurídico prestou o seguinte esclarecimento: ----------------  

---------- “ Sobre o assunto da E.M. 519, entre Moimenta da Beira e Castelo e 

participação ao Ministério Público e da Exposição do Engenheiro Civil, Assessor 

Principal João Pinto Cardoso, oferece-se-nos dar os seguintes esclarecimentos: ----------- 

---------- Dispõe o artigo 286º., nº. 1, do Código do Processo Penal que a instrução visa a 

comprovação  judicial   da decisão  de  deduzir  acusação  ou de arquivar o inquérito em 
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ordem a submeter ou não a causa a julgamento. ----------------------------------------------------- 

---------- O requerimento para abertura da instrução deve conter, em simultâneo, as 

razões de facto e de direito de discordância relativamente – no caso em apreço – à não 

acusação, bem como, sempre que disso for caso, a indicação dos actos de instrução 

que o requerente pretenda que o Juiz leve a cabo, dos meios de prova que não tenham 

sido considerados no inquérito e dos factos que, através de uns e de outros, se espere 

provar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Ora, o, aliás, douto despacho de arquivamento dos autos – por ao inquérito 

terem sido levados diversos meios de prova, quer por testemunhas, quer por 

documentos vários – não enfermava de qualquer vício e a C.M. não tinha outra matéria  

probatória a apresentar. Por tudo isto, não merecia, a nosso ver, ser objecto de 

discordância. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Pelas razões acabadas de referir é que não foi requerida a instrução, a qual, 

aliás, face ao diploma acima citado – e ao contrário do que sucedia no direito anterior – 

tem carácter facultativo, não havendo obrigatoriedade legal de a represar. ------------------- 

---------- De resto, a participação crime que esteve na génese do processo em questão foi 

feito por dever de ofício, visando sobretudo, dar cumprimento ao estatuído no artigo 

188º., nº. 5, do Decreto-Lei nº. 405/93, de 10 de Dezembro. -------------------------------------- 

---------- Quanto ás restantes obras indicadas na exposição sem data, assinada pelo 

engenheiro civil, assessor principal, João Pinto Cardoso, que só ontem teve 

“conhecimento do parecer dos consultores jurídicos desta Câmara e do arquivamento do 
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processo (...)”, parecer que data de 13 de Março de 2002 e arquivamento que foi 

notificado em 8 de Fevereiro de 2002, a C.M. deverá proceder tal conforme fez 

relativamente à E.M. 519, entre a E.N.226, Moimenta da Beira – Castelo, isto é, fazer a 

participação ao Ministério Público, nos termos do disposto no artigo 188º., nº. 5, do 

Decreto-Lei nº. 405/93, de 10 de Dezembro, se ainda estiver em tempo”. ---------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento das informações insertas e deliberou, 

por unanimidade, arquivar o processo. ====================================== 

288 – 310/301/217 – BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE 

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

indemnização ======================================================= 

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

27 de Dezembro do ano de 2001, exarada a folhas 411, ponto 102, do livro de actas 

102, em que foi deliberado propôr uma indemnização no montante de 88.000$00 (oitenta 

e oito mil escudos), correspondente à avaliação de 2.000$00, por m2, dado que o 

terreno se encontra em área urbanizável, bem como garantir a reposição da respectiva 

vedação do terreno, presente à reunião uma carta do Senhor SIDÓNIO LOPES DAVID, 

registada nesta Câmara sob o nº. 4344, no dia 18 de Junho do corrente ano, com o 

seguinte teor: “ Em resposta ao ofício nº. 789, de 2 de Fevereiro do corrente ano, 

informo V. Exª. que concordo com a indemnização concedida no valor de Esc. 

88.000$00 (oitenta e oito mil escudos), correspondente à avaliação de 2.000$00, por 

m2, dado que o terreno se encontra em área urbanizável, bem como garantir a 
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reposição da respectiva vedação do terreno.” --------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.02/07.02.03.07 onde, em 28 de Junho, existe um saldo 

disponível de € 1.099.749,55 (um milhão, noventa e nove mil, setecentos e quarenta e 

nove euros e cinquenta e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos, no Objectivo 3.3.1, com o código 0103 e número de 

projecto 98, com a dotação de € 290.829,67 (duzentos e noventa mil, oitocentos e vinte 

e nove euros e sessenta e sete cêntimos). ------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a indemnização 

proposta de € 438,94 (quatrocentos e trinta e oito euros e noventa e quatro cêntimos),  

bem como garantir a reposição da respectiva vedação do terreno. ================= 

289 – 310/301/217 – BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE 

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

indemnização ======================================================= 

========== Oriundo do Senhor PAULO FERNANDES DA SILVA, residente em Alvite, 

presente à reunião uma carta, registada nesta Câmara sob o nº. 4438, no dia 21 de 

Junho do corrente ano, com o seguinte teor: “Em resposta ao ofício n.º 1544, do dia 13 

de Março, último, informo V. Exª. que concordo com a indemnização proposta no valor 

de € 3.75 m2, desde que seja garantida a reposição do muro nas mesmas condições.”--- 

---------- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA 
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E FINANCEIRA,  segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 03.02/07.02.03.07 onde, em 28 de Junho, existe um saldo 

disponível de € 1.099.749,55 (um milhão, noventa e nove mil, setecentos e quarenta e 

nove euros e cinquenta e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos, no Objectivo 3.3.1, com o código 0103 e número de 

projecto 98, com a dotação de € 290.829,67 (duzentos e noventa mil, oitocentos e vinte 

e nove euros e sessenta e sete cêntimos). ------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a indemnização de € 

3,75 (três euros e setenta e cinco cêntimos), por m2, bem como garantir a reposição do 

muro nas condições existentes. =========================================== 

290 – 310/301/217 – BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE 

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

========== Relativamente ao assunto em epígrafe, e oriundo dos proprietários dos 

terrenos da zona de Porto da Nave, presente à reunião um abaixo assinado com o 

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

---------- “ Os proprietários dos terrenos da zona de Porto da nave vêm desta forma 

comunicar a V. Exª. que não estão de acordo com os preços adoptados para 

indemnização dos mesmos pelo que solicitam a V. Exª. que lhes sejam pagos, a título de 

indemnização, os valores assumidos para a zona de Alvite”. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à D.O.M. uma 

avaliação pormenorizada dos casos reclamados, que incida sobre as áreas 
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desanexadas, referindo também a respectiva localização. ======================= 

291 – 310/302/329 – PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE MOIMENTA DA BEIRA === 

========== Oriundo da DREN – Direcção Regional de Educação do Norte, presente à 

reunião o ofício nº. 32660, de 7 de Junho, ultimo, registado, nesta Câmara sob o nº. 

4283, em 14 do mesmo mês, com o seguinte teor: “Em relação ao assunto em epígrafe 

e de acordo com o solicitado no ofício supra referenciado, após análise dos elementos 

enviados informa-se que foram salvaguardadas as orientações relativas às presentes 

instalações, enviadas pelo ofício nº. 17149 de 02/04/03. ------------------------------------------- 

---------- Considera-se assim que o presente estudo poderá ser desenvolvido.” -------------- 

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

autorizar o desenvolvimento das restantes fases do processo. ==================== 

292 – 210/202/000 - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - Proposta de contratação de 

empréstimo para investimento / Habitação Social ao abrigo do Dec. Lei nº. 110/85, 

de 17/04, até € 279.326,81 - EMPº.Nº. 9015/000800/987/0019 =================== 

========== Oriundo da Caixa Geral de Depósitos, presente à reunião o ofício nº. 

2146/02 DCP, datado de 20 de Junho, último, do seguinte teor: “I – Proposta 

Informamos V. Exa. que foi autorizado o empréstimo solicitado por esse Município para 

a finalidade em epígrafe, no âmbito do Protocolo celebrado em 11 de Setembro de 2001 

entre a Direcção Geral do Tesouro, o Instituto Nacional de Habitação e a Caixa Geral de 

Depósitos, S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O contrato será formalizado por troca de correspondência, ao abrigo do disposto 
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no nº. 1 do artº. 65º. do Decreto-Lei 48 953, de 05/04/1969, na redacção dada pelo 

Decreto 694/70, de 31/12 e expressamente mantido em vigor pelo artº. 9º. do DL 287/93, 

de 20/08, bem como do nº. 1 do artº. 29º. da Resolução nº. 7/98 MAI 19-1ª S/PL. do 

Venerando Tribunal de Contas. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------- Para o efeito a caixa propõe as condições a seguir indicadas: ------------------------- 

----- II – CLÁUSULAS CONTRATUAIS ----------------------------------------------------------------- 

----- 1. NATUREZA DO EMPRÉSTIMO – Abertura de crédito. ------------------------------------ 

----- 2. MONTANTE – Até € 279.326,81 (Duzentos e setenta e nove mil, trezentos e vinte 

e seis euros e oitenta e um cêntimos). ------------------------------------------------------------------- 

----- 3. FINALIDADE – Financiamento complementar da construção de 14 fogos, 

destinados a arrendamento, situados em Leomil (6 T3) e no Bairro da Formiga (2 T2, 4 

T3 e 2 T4), em Moimenta da Beira, e comparticipados até 50% pelo INH. --------------------- 

----- 4. PRAZO GLOBAL – 25 anos a contar da data da primeira utilização de verbas. ---- 

----- 5. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E DEFERIMENTO: Os primeiros 12 meses do 

prazo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 6. UTILIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 6.1. A libertação das verbas do empréstimo será feita por parcelas, de acordo com o 

desenvolvimento dos trabalhos, e processar-se-á de acordo com as despesas de 

investimento realizadas e as necessidades de financiamento do(s) projecto(s), sendo a 

documentação respectiva previamente enviada ao Instituto Nacional de Habitação, para 

apreciação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 FlFlFlFl.321 
______________ 

 
                                                           02.07.01 

 
Liv º .  104L iv º .  104L iv º .  104L iv º .  104     

                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 

                                                                   

 

----- 6.2. O pedido de novas verbas só deverá ocorrer após a liquidação pelo Município 

das despesas de investimento que tenham dado origem à libertação anterior. --------------- 

----- 6.3. O empréstimo deverá ficar totalmente justificado até 60 dias após a última 

libertação de fundos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 7. FORMA DE UTILIZAÇÃO: As libertações de fundos serão efectuadas mediante 

pedido escrito da Câmara Municipal para cada parcela, dirigido ao INH, que após 

apreciação o remeterá à Caixa (DCP – Direcção Crédito à Administração Pública 

Central, Regional e Local – Av. João XXI, 63 – 4º. Piso 1000-300 LISBOA). As 

respectivas verbas serão creditadas na conta de depósitos à ordem nº. 

0480/011090/030 constituída em nome do Município na Agência da Caixa em Moimenta 

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

----- 8. TAXA DE JURO CONTRATUAL: ---------------------------------------------------------------

----- 8.1. Nos primeiros seis anos o empréstimo vence juros a uma taxa nominal variável 

correspondente à média das “EURIBOR a 6 meses (base 360 dias)”, em vigor nos 

últimos três dias úteis anteriores ao início de cada período de contagem de juros, 

acrescida do “spread” de 0,875%, com arredondamento para o quarto de ponto 

percentual superior. A título indicativo, informa-se que a referida taxa, calculada 

relativamente à data da presente proposta, é de 4,5%. --------------------------------------------- 

----- 8.2. Nos restantes dezanove anos, o “spread” referido no número anterior será 

ajustado para: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1%, do 7º. ao 12º. ano, inclusivé, e; ---------------------------------------------------------------- 
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----- ajustável para 1,25% nos últimos treze anos, ---------------------------------------------------- 

----- sempre com arredondamento das taxas assim obtidas para o quarto de ponto 

percentual superior. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 8.3. Na eventualidade de subida brusca da “Euribor”, a Caixa assume, porém, o 

compromisso de não cobrar juros a uma taxa nominal superior à média da “Euribor a 6 

meses (base 360 dias)” dos 15 dias anteriores ao início de cada período de contagem de 

juros, acrescida do “spread” em vigor e atento o citado arredondamento. --------------------- 

----- 9. BONIFICAÇÃO: O empréstimo beneficia de uma bonificação do Estado, a 

solicitar através do Instituto Nacional de Habitação (INH), correspondente a 60% da taxa 

de referência para o cálculo de bonificação criada pelo DL nº. 359/89, de 18/10, ou da 

taxa contratual quando esta for inferior, nos termos da Portaria nº. 1149/2001, de 29/09 e 

demais legislação aplicável ao financiamento de habitação de custos controlados. -------- 

----- 10. TAXA DE JURO LIQUÍDO ----------------------------------------------------------------------- 

----- 10.1. A taxa de juro a suportar pelo Município resultará da dedução á taxa de juro 

contratual, aplicável no início de cada período de contagem de juros, da bonificação a 

que se refere a cláusula 8., sendo, nesta data, de 1,8% ao ano. --------------------------------- 

----- 10.2. Para efeitos do disposto no artº. 5º. do D.L. 220/94, de 23/08, as taxas de juro 

nominais  contratual  e líquida  e as  correspondentes  Taxas  Anuais  Efectivas (T.A.E.), 

serão calculadas nos termos do referido diploma e da Portaria nº. 1149/2001, de 29/09. - 

----- 11. PAGAMENTO DE JUROS E REEMBOLSO DO CAPITAL ----------------------------- 

----- 11.1. A amortização do empréstimo será efectuada em prestações semestrais, de 
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acordo com o estabelecido na Portaria nº. 1149/2001 de 29/09, que regulamenta o Dec.-

Lei nº. 110/85, de 17/04. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 11.2. Será ainda afecto à amortização do empréstimo o produto da eventual venda 

de fogos, incluindo todas e quaisquer importâncias realizadas a título de sinal ou seus 

reforços, obrigando-se o Município a comunicar o facto, antecipadamente, a esta 

Instituição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 11.3. No período de utilização e diferimento, os juros calculados dia a dia sobra o 

capital em dívida, serão pagos em duas prestações semestrais, vencendo-se a primeira 

6 meses após a data da primeira utilização de verbas. --------------------------------------------- 

----- 12. REEMBOLSO ANTECIPADO – Em caso reembolso antecipado da totalidade ou 

de parte do capital em dívida serão apenas devidos os juros relativos de contagem então 

em curso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 13. FORMA DOS PAGAMENTOS – Todos os pagamentos que foram devidos pelo 

Município nos termos do presente contrato, serão efectuados por débito na conta 

referida na cláusula 7. que aquele se obriga a provisionar antecipadamente com os 

fundos suficientes, ficando a Caixa autorizada a proceder aos movimentos necessários 

na data do vencimento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 14. CLÁUSULA PENAL POR VIRTUDE DE MORA – Em caso de more, a Caixa 

poderá cobrar sobre o capital exigível e juros correspondentes aos períodos mínimos 

legalmente previstos, juros calculados à taxa contratual, que em cada dia em que se 

verificar a mora estiver em vigor, acrescida de uma sobretaxa até 4%. ------------------------ 



 FlFlFlFl.324 
______________ 

 
                                                           02.07.01 

 
Liv º .  104L iv º .  104L iv º .  104L iv º .  104     

                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 

                                                                   

 

----- 15. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – A Caixa terá a faculdade de, a todo o tempo, 

capitalizar juros remuneratórios correspondentes a um período não inferior a três meses 

e juros moratórios correspondentes a um período não inferior a um ano, adicionando tais 

juros ao capital em dívida e passando aqueles a seguir todo o regime deste. ---------------- 

----- 16. GARANTIA: Para garantia do capital, juros e demais encargos do empréstimo, o 

Município constitui, a favor da Caixa, primeira hipoteca sobre os prédios onde vão ser 

constituídos os fogos objecto do financiamento, conforme decorre no nº. 8 do artº. 24º. 

da Lei das Finanças Locais (Lei 42/98, de 06/08). ---------------------------------------------------- 

------ 17. REFINANCIAMENTO – O Município aceitará colaborar com a Caixa, no caso 

de esta lhe vir a solicitar a transformação do presente financiamento em empréstimo 

obrigacionista, mantendo-se as condições financeiras e prazos e desde que dessa 

alteração não resultem quaisquer encargos para o Município. ------------------------------------ 

----- 18. DESPESAS – Ficam de conta do Município todas as despesas originadas pela 

celebração do contrato e outras que venham a ter lugar na vigência do mesmo, 

nomeadamente eventuais despesas judiciais. --------------------------------------------------------- 

----- 19. INCUMPRIMENTO – A Caixa poderá resolver o contrato ou considerar 

antecipadamente vencida toda a dívida e exigir o seu imediato pagamento, no caso de 

incumprimento de qualquer obrigação assumida pelo Município, designadamente se não 

for dado aos fundos emprestados o destino para que são concedidos. ------------------------- 

----- 20. LEI APLICÁVEL E FORO – Ao presente contrato e aos que o completarem ou 

alterarem, aplicar-se-á a lei portuguesa, sendo competente para dirimir qualquer pleito 



 FlFlFlFl.325 
______________ 

 
                                                           02.07.01 

 
Liv º .  104L iv º .  104L iv º .  104L iv º .  104     

                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 

                                                                   

 

emergente do mesmo, o foro da Comarca de Lisboa. ----------------------------------------------- 

----- III FORMALIDADES ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1. A conclusão do contrato fica dependente do envio à Caixa dos seguintes 

documentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Ofício de aceitação das Cláusulas Contratuais, transcrevendo-se expressa e 

integralmente, assinado por quem obrigue o Município, podendo, porém, aquele ser 

substituídos por ofício de onde conste o acordo expresso ao teor dos referidas cláusulas, 

conforme minuta anexa. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Certidão ou fotocópia autenticada da parte da acta da reunião em que a Câmara 

municipal aprove as condições propostas através da presente carta. --------------------- 

----- c) Certidão ou fotocópia autenticada da parte da cata de secção em que a 

Assembleia Municipal autorizou a contratação do empréstimo, indicado designadamente 

o montante e a finalidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Prova da obtenção do visto do Tribunal de Contas nos termos da alínea a) do nº. 

1 artigo 46º. da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (Lei nº. 98/97, de 

26 de Agosto). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- e) Prova da constituição e registo, a favor da Caixa, de hipoteca unilateral, conforme 

previsto na cláusula 16.. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Todos os documentos emanados do Município devem ser assinados e 

autenticados com o selo branco. -------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. A data da perfeição do contrato será a do arquivo pela Caixa de todas as peças 
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contratuais mencionadas nas alíneas do nº.- 1, a qual será comunicada a esse 

Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Esta proposta é válida por 60 dias.” ------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com os 

votos favoráveis do Senhor Presidente e Vereadores do Partido Social Democrata, 

ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, JORGE DE JESUS COSTA e ELVIRA DA 

COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO e os votos contra dos Vereadores do 

Partido Socialista, JOSÉ EDUARADO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES 

PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, estes com fundamento na 

declaração de voto da reunião extraordinária realizada em 20 de Março do corrente ano, 

exarada no ponto 252, folhas 219 e seguintes, do livro de actas nº. 103, o seguinte: ------ 

----- 1 – Aprovar as cláusulas atrás referidas, devendo, para o efeito, os respectivos 

serviços dar cumprimento às formalidades previstas, com vista à sua concretização, 

através do envio, àquela Instituição de Crédito, dos documentos solicitados; ---------------- 

----- 2 – Que, entretanto, o presente contrato seja remetido ao Tribunal de Contas, para 

efeitos de fiscalização prévia, nos termos da alínea a), do nº. 1, do artº. 46º., da Lei da 

Organização e Processo do Tribunal de Contas (Lei nº. 98/97, de 26 de Agosto), 

devendo a instrução e tramitação do respectivo processo de contratação de empréstimo 

ser elaborada nos termos previstos na Resolução nº. 7/98/MAI.19-1ª.S/PL, publicada na 

II Série do Diário da República nº. 145, de 26 de Junho; ------------------------------------------- 

----- 3 – Que seja efectivada prova de constituição e registo, a favor da Caixa Geral de 
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Depósitos, de hipoteca unilateral dos prédios rústicos respectivos, para garantia do 

empréstimo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 4 – Que sejam tomadas as medidas financeiras cautelares de modo a garantir que 

os montantes a despender com a amortização e pagamento de juros, inerentes à 

contratação deste empréstimo, sejam asseguradas. =========================== 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e obras Particulares” 

293 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” ========== 

========== Oriundo dos munícipes abaixo discriminados, presentes à reunião 

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

- ANTÓNIO JORGE COSTA SEIXAS, para construção de uns arrumos agrícolas, com 

a área de 40 m2, que pretende levar a efeito na Estrada da Barragem de Vilar, 

Freguesia de Vilar, a que se refere o Procº. nº. 237.02;----------------------------------------- 

- MARIA CELESTE LOURENÇO SILVA, para rebocos e ocupação da via pública, na 

Rua da Igreja, Sede da Freguesia de Vilar, a que se refere o Procº.  nº.245.02; -------- 

- MARIA MANUELA DA CONCEIÇÃO DUARTE CARDOSO, para substituição do 

telhado e pinturas da sua casa de habitação, sita no lugar de Abrunhais, nesta Vila 

de Moimenta da Beira, a que se refere o Proçº. nº. 246.02; ----------------------------------- 

- JOÃO DE CARVALHO VICENTE, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 45 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “ Pedra de Anta”, 
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Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº. nº. 256.02; ------------------------------------- 

- JOSÉ CARLOS GOMES RODRIGUES, para acabamentos de uma casa de arrumos, 

com a área de 15 m2, sita no lugar de A-do-Bispo, Sede da Freguesia de Baldos, a 

que se refere o Procº. nº. 257.02.--------------------------------------------------------------------- 

- VALDEMAR DE JESUS XAVIER, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 45 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “ Forninho ou 

Cerca”, Freguesia de Cabaços, a que se refere o Procº. nº. 258.02; ------------------------ 

- MARIA AMÉLIA DE ANDRADE DOS SANTOS SALVADOR, para mudança de 

telhado na sua casa de habitação, sita na Rua do Beco, Sede da Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 259.02; -------------------------------------------------------- 

- ANTÓNIO JOÃO FERREIRA MARIANA, para construção de um muro de vedação, 

com 80 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Fragas da 

Forca”, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proçº. nº. 260.02 ;----------- 

- ALBERTO DOS SANTOS JESUS, para reconstrução de um muro de vedação e 

abertura de uma entrada, sita no lugar denominado de “Hortas”, na localidade de 

Semitela, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 267.02; ------------------------ 

- MANUEL OLIVEIRA PRELADO, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 45 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Veia”, Freguesia 

de Cabaços, a que se refere o Proçº. nº. 269.02 ; ------------------------------------------------ 

- JOÃO LOUREIRO DE ALMEIDA, para renovação do telhado e pintura do prédio, sito 
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- na localidade de Toitam,  Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proçº. nº. 

270.02; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- MARIA AUGUSTA DE JESUS TEIXEIRA MORGADO, para obras de conservação do 

telhado e mudança de telha, na sua casa de habitação, sita na localidade de Toitam, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proçº. nº. 271.02; --------------------------------- 

- ERNESTO TEIXEIRA CORREIA, para pintura do imóvel, sito na Rua da Capela, 

Sede da Freguesia de Alvite, a que se refere o Procº. nº. 272.02; --------------------------- 

- JOÃO PINTO JUBILADO, para abertura de um portal com a largura de três metros, 

sito na Rua da Escola, Sede da Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proçº. nº. 

273.02; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- MANUEL LOPES FERREIRA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área 

de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Laverca”, na 

localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proçº. nº. 274.02; 

- LEONEL JOÃO DE JESUS LEMOS, para construção de uns arrumos agrícolas, com 

a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar da “Costa”, na localidade de 

Vila Cova, Freguesia de Caria, a que se refere o Proçº. nº. 275.02; ------------------------ 

- JOSÉ MANUEL PONTES LOPES, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 26m2, que pretende levar a efeito na localidade de Prados de Cima, 

Freguesia da Rua, a que se refere o Proçº. nº. 276.02; ----------------------------------------- 

- ANTÓNIO DE SOUSA PINTO DE CARVALHO, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 45m2, que pretende levar a efeito na Rua do Barreiro, na 
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localidade de Vide, Freguesia da Rua, a que se refere o Proçº. nº. 278.02; -------------- 

- ANTÓNIO ANJOS SOARES, para pintura da parte exterior, renovação de passeios e 

entrada da sua casa de habitação, sita na Sede da Freguesia de Peva, a que se 

refere o Proçº. nº. 279.02; ------------------------------------------------------------------------------ 

- CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, para reparação do telhado, na sua casa de 

habitação, sita na localidade de Granjinha, Freguesia de Sever, a que se refere o 

Proçº. nº. 280.02; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- AIDA RIBEIRO TRINTA, para construção de um muro de vedação, com 44,50 

metros, que pretende levar a efeito na Rua do Areal, Sede da Freguesia de Alvite, a 

que se refere o Proçº. nº. 281.02; --------------------------------------------------------------------- 

- SAMUEL DOS SANTOS MARTINS, para substituição de cumos, pintura da sua casa 

de habitação e ocupação da via pública, sita na Avenida Leontino Fonseca Martins, 

Sede da Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 282.02. ------------------------- 

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

mesma prestou, para todos os processos atrás descritos, a seguinte informação:”Não há 

inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença”.---------------------------------- 

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

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

294 – 360/338/240.02 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor DANIEL FERNANDO GOMES XAVIER, presente à 
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reunião o “processo simples”, respeitante à construção de uns arrumos agrícolas, com 

45 m2, que pretende levar a efeito  no lugar denominado de “Codeçais”, nesta Vila de 

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

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

mesma prestou a informação nº. 310/FISC, datada de 14 de Junho, último, com o 

seguinte teor:” Não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, 

desde que, o requerente respeite a distância de afastamento do caminho público em 7 

metros”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido, com as 

condições referidas pela Fiscalização Municipal. ============================== 

295 - 360/338/243.02 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor RUFINO DOS SANTOS ARAUJO, presente à reunião 

o “processo simples”, respeitante à ocupação da via pública, na Rua do Moinho, nesta 

Vila de Moimenta da Beira.-------------------------------------------------------------------------- 

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

mesma prestou a informação nº. 294/FISC, datada de 12 de Junho, último, com o 

seguinte teor:” Não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença 

para a ocupação da via pública, excepto nos dias de feira”.---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido, com as 

condições referidas pela Fiscalização Municipal. ============================== 
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296 - 360/338/244.02 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ FILIPE FERREIRA AUGUSTO, presente à 

reunião o “processo simples”, respeitante à cobertura do terraço da habitação em 65 m2, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Alangão” Sede da Freguesia do 

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

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

mesma prestou a informação nº. 312/FISC, datada de 14 de Junho, último, com o 

seguinte teor:” Não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, 

desde que, o requerente execute a cobertura ao nível da laje já existente, e caso 

pretenda pôr mais filas de blocos ou fazer alguma ampliação, terá que apresentar o 

respectivo projecto de arquitectura” .---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara  deliberou,  por  unanimidade, aprovar  o  pedido,   com  as 

condições referidas pela Fiscalização Municipal. ============================== 

297 - 360/338/254.02 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor JOÃO PAULO LOURENÇO DE SOUSA, presente à 

reunião o “processo simples”, respeitante à construção de um anexo, com 45 m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Andinhos” nesta Vila de Moimenta da 

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

--------------- Submetido o assunto à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a 
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mesma prestou a informação nº. 239/FISC, datada de 12 de Junho, último, com o 

seguinte teor:” O requerente, no lote em causa apenas pode construir 33 m2, face ao 

imposto no Regulamento de Loteamento existindo por isso uma diferença de 12 m2. 

Informa-se ainda V. Ex.ª que no local já existem situações idênticas, pelo que, nos 

parece que lhe pode ser concedida a respectiva licença”.------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido, com as 

condições referidas pela Fiscalização Municipal. ============================== 

298 – 360/338/255.02 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do  Senhor ANTÓNIO DOS SANTOS ANTUNES, presente à 

reunião o “processo simples”, respeitante à construção de uns arrumos agrícolas, com 

30 m2, e a ocupação da via pública em 4 m2, que pretende levar a efeito no Largo da D. 

Clotilde, Sede da Freguesia de Cabaços.---------------------------------------------------------------- 

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

mesma prestou a informação nº. 297/FISC, datada de 12 de Junho, último, com o 

seguinte teor:” O requerente pretende reconstruir uns arrumos já existentes, e não 

construir. Não há inconveniente na reconstrução, devendo manter o alinhamento 

existente no local”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido, com as 

condições referidas pela Fiscalização Municipal. ============================== 

299 – 360/338/266.02 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 
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condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo do Senhor DURVAL PEREIRA DOS SANTOS, presente è reunião 

o “processo simples”, respeitante a construção de um muro de vedação, com 65 metros, 

que pretende levar a efeito  na Rua do Pombal, Freguesia de Nagosa. ------------------------ 

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

mesma prestou a informação nº. 311/FISC, datada de 14 de Junho, último, com o 

seguinte teor: ”Não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, 

para a elevação da rede já existente, no entanto deve solicitar o respectivo alinhamento 

à Fiscalização”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido, com as 

condições referidas pela Fiscalização Municipal. ============================== 

300 - 360/338/138.02 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes – Resposta à audiência =================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, exarado na informação nº. 221/FISC, datada de 21 de 

Maio, último, no sentido de se proceder à audiência do interessado, relativamente ao 

pedido para aumento de fachadas e reparação do telhado, que o Senhor JOSÉ FELIZ 

MENDES, pretende levar a efeito na Rua do Chousal, Sede da Freguesia de Sarzedo,  

presente à reunião o referido processo, acompanhado da resposta à audiência, que 

nesta acta se considera integralmente transcritas e dela fica a fazer parte integrante em 

que, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da pretensão.---------------------------- 
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--------------- Submetido o assunto à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a 

mesma prestou a seguinte informação: “ Os Serviços de Fiscalização informam que 

mantém a informação dada em 21/05/2002”. ---------------------------------------------------------- 

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

respectivo projecto da intervenção que pretende realizar. ======================== 

301 - 360/338/211.02 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes – Resposta à audiência =================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, exarado na informação nº. 251/FISC, datada de 22 de 

Maio, último, no sentido de se proceder à audiência escrita do interessado, relativamente 

ao pedido para construção de uns arrumos agrícolas, com uma área de 12 m2, que o 

Senhor AVELINO DE JESUS, pretende levar a efeito no lugar do Vale, Freguesia de 

Peravelha, presente à reunião o referido processo, acompanhado da resposta a 

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

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

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

mesma prestou a seguinte informação: “ Vem por esta a Fiscalização informar que 

mantém a informação dada em 22/05/2002”. ---------------------------------------------------------- 

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

pretendida e emitir a respectiva licença. ===================================== 

302 – 340/323/400 – Estudo de Atravessamento Rodoviário da E. N. 226 – Vila da 
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Rua ================================================================ 

========== Oriundo do GABINETE TÉCNICO LOCAL, presente à reunião um estudo 

do atravessamento rodoviário da E. N. 226 na Vila da Rua, acompanhado da Informação 

nº. 33/GTL/2002, datada de 18 de Junho, último, que nesta acta se considera 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 401/DPOM/2002, 

datada de 20 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara analisou as propostas técnicas elaboradas pelo Gabinete 

Técnico Local, para uma variante à Estrada Nacional que atravessa o aglomerado da 

Vila da Rua, tendo deliberado o seguinte: -------------------------------------------------------------- 

----- 1. Preferir a alternativa nº. 1, dado que tem menor impacto ambiental, envolve 

menos custos, e cria uma boa alternativa ao estrangulamento que se verifica dentro do 

aglomerado urbano, e que tem condicionado qualquer intervenção de valorização 

urbanística;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 2. Submeter a parecer do INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO 

ARQUITECTÓNICO e DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS 

NACIONAIS;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3. Auscultar a Junta de Freguesia da Vila da Rua, sobre as propostas apresentadas.      

303 – 360/338/425.98 – OBRAS PARTICULARES – Entrega de Declaração ======== 
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========== Oriundo do Senhor JOÃO RIBEIRO TEIXEIRA, residente na localidade de 

Porto Nave, Freguesia de Alvite, novamente presente à reunião um requerimento, 

datado 03 de Junho, último, em que apresenta a Licença Nº. 804/2001, emitida pelo 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, DIRECÇÃO 

REGIONAL DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - NORTE. --------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação, datada de 

20 de Junho, último: “ O projecto tinha sido já objecto de deliberação favorável, faltando 

somente esta declaração para o licenciamento da construção”. ---------------------------------- 

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

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

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

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

directamente respeito ao Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, o mesmo 

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

304 – 360/338/488.00 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Construção de um edifício para habitação multifamiliar ====================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, exarado na informação nº. 90/DOLP/2001, datada de 21 de 

Fevereiro de 2001, no sentido de aprovar o projecto de arquitectura, relativamente ao 

projecto para construção de um edifício para habitação multifamiliar, que a Firma 
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PLACOBEIRA – PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES DA BEIRA, LDA., pretende levar a 

efeito no lote nº. 40, a que se refere o Alvará de Loteamento 02/98, sito no lugar 

denominado de “Sarzeda”, nesta Vila de Moimenta da Beira,  presente à reunião o 

referido processo, acompanhado dos projectos de especialidades.----------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 413/DPOM/2002, 

datada de 27 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, aponta para o 

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença, devendo o requerente, aquando da vistoria, 

apresentar o certificado de conformidade dos elevadores emitido pelas entidades 

competentes. ========================================================= 

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

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

regressou à reunião. =================================================== 

305 – 360/338/526.00 – 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, exarado na informação nº. 327/DPOM/2002, datada de 20 

de Maio, último, no sentido de se solicitar os documentos em falta, relativamente ao 
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projecto para construção de uma habitação unifamiliar, que o Senhor MANUEL 

ANTÓNIO DE JESUS SANTOS, pretende levar a efeito no lugar denominado de 

“Devesas ou Tapada da Bicha”, nesta Vila de Moimenta da Beira, novamente presente à 

reunião o referido processo, acompanhado dos  respectivos documentos em falta.---------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 384/DPOM/2002, 

datada de 13 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, aponta para o 

deferimento da pretensão.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, e solicitar os elementos referenciados na informação técnica. ========== 

306 – 360/338/11.01 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Construção de um edifício multifamiliar e comercial ========================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, exarado na informação nº. 334/DPOM/2002, datada de 23 

de Maio, último, em que decidiu solicitar os elementos em falta, relativamente à 

construção de um edifício multifamiliar e comercial, que a Firma ARMÉNIO OSÓRIO DE 

LEMOS – SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA., pretende levar a efeito no lugar 

denominado de “Sarzeda”, nesta Vila, novamente presente à reunião o referido 

processo, acompanhado dos elementos em falta. ---------------------------------------------------- 

-------------- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação, datada de 

13 de Junho último: “Com os elementos entregues, poderá ser submetida a deliberação 

final, se a Ex.ma Câmara assim o entender”, ---------------------------------------------------------- 

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

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

307 – 360/338/43.01 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Construção de um edifício para habitação multifamiliar e comercial ============ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, exarado na informação nº. 333/DPOM/2002, datada de 23 

de Maio de 2002, no sentido de solicitar elementos em falta referidos na informação, 

relativamente ao projecto para construção de um edifício para habitação multifamiliar e 

comercial, que o Senhor ANTERO DE JESUS PINTO, pretende levar a efeito  no lugar 

denominado de “Sarzeda”, nesta Vila de Moimenta da Beira, novamente presente à 

reunião o referido processo, acompanhado dos elementos solicitados.------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação, datada de 

27 de Junho, último: “ Com a entrega dos elementos solicitados pode ser submetida a 

deliberação final”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

308 – 360/338/55.01 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 
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Construção de um armazém agrícola ===================================== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO CARDOSO AUGUSTO, residente na Sede 

da Freguesia de Paçô, presente à reunião um processo para construção de um 

armazém, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Vale”, na Sede da 

Freguesia de Paçô. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 382/DPOM/2002, 

datada de 13 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a apreciação do 

processo, com base nos elementos constantes do mesmo. ====================== 

309 – 360/338/194.01 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

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

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

22 de Abril, último, exarada a folha 70, ponto 57, do livro de actas nº.104, em que foi 

deliberado reaprovar o projecto de arquitectura e solicitar os respectivos projectos de 

especialidades, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que o  Senhor 

FAUSTO LOURENÇO, pretende levar a efeito no lugar denominado de “Alangão”, na 

Sede da Freguesia do Vilar, novamente presente à reunião o referido projecto, 

acompanhado dos projectos de especialidades.------------------------------------------------------ 
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--------------- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 408/DPOM/2002, 

datada de 25 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, aponta para o 

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

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

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

310 – 360/338/450.01 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução e ampliação de uma casa de habitação ======================= 

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

25 de Março, último, exarada a folha 271, ponto 305, do livro de actas nº.103, em que foi 

deliberado solicitar esclarecimentos à requerente sobre a solução preconizada para a 

área de construção que confina com o terraço do vizinho, dado que o projecto não é 

devidamente esclarecedor quanto a esse pormenor, relativamente à reconstrução e 

ampliação de uma casa de habitação, que a Senhora ERNESTINA DA SILVA 

BOTELHO, pretende levar a efeito no lugar denominado de “S. Sebastião”, Sede da 

Freguesia de Vilar, novamente presente à reunião o referido projecto, acompanhado de 

um requerimento, datado de 04 de Junho, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali 

descritos, requer o deferimento da pretensão.---------------------------------------------------------- 

-------------- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação, datada de 

21 de Junho, último: “ Mantém-se o teor da anterior informação, com o nº. 

182/DPOM/2002, de 11/03/02”.----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma ampliação desenvolvida na vertical, 

em espaço urbano já consolidado, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

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

311 – 360/338/611.01 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Alteração do interior de estabelecimento comercial para restauração e bebidas === 

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

25 de Março, último, exarada a folha 273, ponto 308, do livro de actas nº.103, em que foi 

deliberado informar o requerente que devia apresentar as convenientes alterações e 

adaptações ao projecto inicial, relativamente à alteração do interior de um 

estabelecimento comercial para restauração e bebidas, que o  Senhor BELARMINO 

RIBEIRO MORAIS, pretende levar a efeito no lote nº. 4, R/Chão esquerdo, a que se 

refere o Alvará de Loteamento 5/97, nesta Vila de Moimenta da Beira, novamente 

presente à reunião o referido projecto, acompanhado das alterações solicitadas.------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 409/DPOM/2002, 

datada de 25 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, aponta para o 

indeferimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Dado que o processo deu entrada antes da publicação do Decreto Lei 

57/2002, de 11 de Março, a Câmara considera legitima a pretensão apresentada pelo 

requerente, deliberando, por isso e  por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. 

--------------- Mais foi deliberado e também por unanimidade que, com a apresentação dos 

projectos de especialidades, deverá apresentar o projecto de exaustão de cheiros e 

fumos e o projecto acústico. ============================================= 

312 – 360/338/17.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

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

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

28 de Janeiro, último, exarada a folha 65, ponto 82, do livro de actas nº.103, em que foi 

deliberado aprovar o projecto de arquitectura e solicitar ao requerente que, com os 

projectos de especialidades, apresentasse o projecto acústico, bem como a estimativa 

convertida em euros, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que os  

Senhores MANUEL GOMES MASSA e MANUEL DOS SANTOS CORREIA, pretendem 

levar a efeito no lugar denominado de “Quinta da Alagoa”, na localidade de Prados de 

Baixo, Freguesia da Rua, novamente presente à reunião o referido projecto, 

acompanhado dos projectos de especialidades.------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 415/DPOM/2002, 

datada de 28 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, aponta para o 
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deferimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

313 – 360/338/80.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de um edifício plurifamiliar =================================== 

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

22 de Abril, último, exarada a folha 82, ponto 72, do livro de actas nº.104, em que foi 

deliberado proceder à audiência do interessado, relativamente à construção de um 

edifício plurifamiliar, que a  Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LDA., 

pretende levar a efeito no lote nº. 2,  a que se refere o Alvará de loteamento 3/01, sito no 

lugar denominado de “Covas do Barro”, na Urbanização “Sol Nascente”, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, novamente presente à reunião o referido projecto, acompanhado da 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 410/DPOM/2002, 

datada de 26 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, aponta para o 

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

DELIBERAÇÃO: Dado que os elementos agora entregues não satisfazem todas as 

lacunas existentes, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar, pela última vez, os 

referidos elementos em falta. =============================================   
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314 – 360/338/82.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de um edifício plurifamiliar =================================== 

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

22 de Abril, último, exarada a folha 83, ponto 73, do livro de actas nº.104, em que foi 

deliberado proceder à audiência do interessado, relativamente à construção de um 

edifício plurifamiliar, que a  Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LDA., 

pretende levar a efeito no lote nº. 13,  a que se refere o Alvará de loteamento 3/01, sito 

no lugar denominado de “Covas do Barro”, na Urbanização “Sol Nascente”, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, novamente presente à reunião o referido projecto, acompanhado da  

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 412/DPOM/2002, 

datada de 27 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, aponta para o 

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

DELIBERAÇÃO: Dado que os elementos agora entregues não satisfazem todas as 

lacunas existentes, a Câmara deliberou, por unanimidade solicitar, pela última vez, os 

referidos elementos em falta. =============================================  

315 – 360/338/117.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Resposta à audiência ================================================= 

========== No seguimento do despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, exarado na informação nº. 263/DPOM/2002, datada de 18 

de Abril, último, no sentido de se proceder à audiência escrita do interessado, 

relativamente ao projecto para construção de uma moradia unifamiliar, que o Senhor 

FILIPE DE CARVALHO REBELO, pretende levar a efeito no lugar denominado de 

“Covas do Barro”, no lote nº. 6, a que se refere o alvará de loteamento nº. 13/81, em 

Moimenta da Beira, novamente 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 ali descritos, requer o deferimento da 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 406/DPOM/2002, 

datada de 25 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, aponta para o 

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

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

da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a apreciação do 

projecto de arquitectura, com base na alteração proposta para o loteamento.---------------- 

--------------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o requerente que 

deverá diligenciar  no sentido de proceder à legalização da referida alteração, dado que 

este processo poderá ter implicações no registo dos lotes e da moradia. ============ 

316 - 360/338/135.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 
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Resposta à audiência ================================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, exarado na informação nº. 280/DPOM/2002, datada de 24 

de Abril, último, no sentido de se proceder à audiência escrita do interessado, 

relativamente ao projecto para construção de um edifício destinado a habitação, que o 

Senhor GERMANO DA COSTA RODRIGUES, pretende levar a efeito na Rua do 

Cancelo, Sede da Freguesia de Leomil, 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 ali descritos, requer 

o deferimento da pretensão.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 405/DPOM/2002, 

datada de 24 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que pelos motivos ali descritos aponta para o 

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta que se trata de um espaço exíguo, que promovendo 

apenas a reconstrução não cria condições de habitabilidade, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar aos Serviços Técnicos da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNCÍPIO, que com articulação com a equipa do projectista do 

Plano, concebam um projecto base consentâneo com a ampliação proposta 

devidamente enquadrada naquela zona urbana. ============================== 
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317 – 360/338/188.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Legalização da construção e ampliação de uns anexos destinados a arrumos – 

Resposta à audiência ================================================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, exarado na informação nº. 321/DPOM/2002, datada de 16 

de Maio, último, no sentido de se proceder à audiência escrita do interessado, 

relativamente ao projecto para legalização da construção e ampliação de uns anexos 

destinado a arrumos, que a Senhora MARIA ALCINA LEMOS PEREIRA, pretende levar 

a efeito no lugar denominado de “Carmena”, na localidade de Vila Cova, Freguesia de 

Caria, 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 ali descritos, requer o deferimento da pretensão.----------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 395/DPOM/2002, 

datada de 18 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, aponta para o 

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

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à requerente uma 

melhor fundamentação que justifique a construção de um anexo de dois pisos, similar a 

uma nova construção. ================================================== 

318 – 360/338/189.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 
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Construção de uma habitação unifamiliar – Resposta à audiência ==============  

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

JORGE DE JESUS COSTA, exarado na informação nº. 329/DPOM/2002, datada de 21 

de Maio, último, no sentido de se proceder à audiência escrita do interessado, 

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

PAULO ALEXANDRE ALVES SILVA, pretende levar a efeito na localidade de Soutosa, 

Freguesia de Peva, 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 ali descritos, requer o deferimento da pretensão.--------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 386/DPOM/2002, 

datada de 13 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, aponta para o 

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

DELIBERAÇÃO: Dada a reduzida diferença relativamente à viabilidade aprovada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ============ 

319 – 360/338/222.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma habitação unifamiliar – Resposta à audiência ============== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, exarado na informação nº. 356/DPOM/2002, datada de 03 

de Junho, último, no sentido de se proceder à audiência escrita do interessado, 
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relativamente ao projecto para construção de uma habitação unifamiliar, que o Senhor 

JOSÉ DE JESUS SANTOS, pretende levar a efeito no lugar determinado de “Soito do 

Conde”, na localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, 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 ali 

descritos, requer o deferimento da pretensão.----------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 404/DPOM/2002, 

datada de 21 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, aponta para o 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que não se alteram as condições que estiveram 

subjacentes à viabilidade aprovada, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar aos 

Serviços Técnicos da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, a apreciação do projecto de arquitectura. ==========================  

320 – 360/347/7.01 – LOTEAMENTOS – Obras de urbanização de um loteamento 

urbano – Resposta à audiência ========================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, exarado na informação nº. 332/DPOM/2002, datada de 22 

de Maio, último, no sentido de se proceder à audiência escrita do interessado e à 

entrega de elementos em falta, relativamente às obras de urbanização para uma 
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operação de loteamento, que a Firma ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS – SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA., pretende levar a efeito no lugar denominado de  “Poça Nova”, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, novamente 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 ali descritos, requer 

o deferimento da pretensão.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 393/DPOM/2002, 

datada de 17 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, aponta para o 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade:------------------------------------------- 

----- 1. Aprovar os projectos das obras de urbanização; ---------------------------------------------

----- 2. Solicitar uma Garantia Bancária no valor de € 141.686,24 (cento e quarenta e um 

mil, seiscentos e oitenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos). ================== 

321 – 150/168/400 – ANICETO HENRIQUES FERNANDES – Contra Ordenação ==== 

========== Oriundo do Senhor Aniceto Henriques Fernandes, presente à reunião um 

ofício, datado de 29 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual e pelos motivos alí 

descritos, solicita a completa revogação da contra-ordenação que lhe foi instaurada e a 

isenção de apresentação do projecto de alterações. ------------------------------------------------- 
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--------------- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

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

datada de 26 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

entrega de um projecto de alterações da construção inicial. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Cumpridas que foram as formalidades previstas na Sub-Secção IV, da 

Secção III, do Capítulo IV, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pela Lei 6/96, 

de 31 de Janeiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, INDEFERIR a pretensão, dado 

que infringe o Regulamento do Loteamento. ----------------------------------------------------------- 

--------------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, notificar o requerente que 

deverá repor a situação anterior, demolindo a construção irregularmente realizada. ==== 

322 – 360/338/000 – INFORMAÇÕES DAS JUNTAS DE FREGUESIAS ============ 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Leomil, presente à reunião, um ofício, 

com a referência 74/02, datado de 23 de Maio, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, informando que, pelas 

razões alí descritas, aquela Junta não emite mais nenhuma informação. ============  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 411/DPOM/2002, 

datada de 27 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual e pelos motivos alí descritos, a 
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apresentação das informações das Juntas de Freguesia foi definida pela Câmara 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, dar conhecimento do conteúdo 

da informação técnica desenvolvida pelos Serviços Técnicos da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, à referida Junta de Freguesia, 

reconhecendo a importância da participação das Juntas de Freguesia no 

desenvolvimento urbanístico dos aglomerados urbanos. ------------------------------------------- 

--------------- Nesta perspectiva, a Câmara  propõe-se rever o formulário tradicional, por 

acordo com todas as Juntas de Freguesias, adaptando assim à realidade que interessa 

partilhar, e realçando aspectos importantes referentes às condicionantes locais. ======    

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

323 – 370/387/000 - DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL -  BAIRRO DA 

BARRAGEM DO VILAR- HABITAÇÃO DEVOLUTA=========================== 

========== Oriunda da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, presente à 

reunião a informação nº. 25/DASC/2002, datada de 29 do mês de Maio, último, 

acompanhada do restante processo, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, dando conhecimento à Câmara 

Municipal de um pedido de realojamento de um casal que se encontra temporariamente 

a residir numa habitação cedida por empréstimo.----------------------------------------------------- 

---------- Informa ainda que, a habitação solicitada, se encontra devoluta.---------------------- 
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DELIBERAÇÃO: No cumprimento da legalidade e do princípio de isenção, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, promover uma oferta pública destinada ao arrendamento 

social do referido imóvel, integrando no respectivo Programa de Concurso o acesso 

exclusivo a agregados familiares, residentes na Freguesia de Vilar, que não tenham 

casa própria.========================================================= 

324 – 710/702/000- A. BENTO DA GUIA- FORAL DE MOIMENTA DA BEIRA======== 

========== Oriundo do Senhor Monsenhor ANTONIO BENTO DA GUIA, presente à 

reunião o ofício sem número, datado de 01 do corrente mês, registado nesta Câmara 

Municipal, no mesmo dia, sob o número 4638, propondo a publicação do livro “O Foral 

de Moimenta da Beira”- o Concelho de Moimenta da Beira antes de 1834.-------------------- 

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

E FINANCEIRA, segundo a qual, em 01 do mês corrente, este encargo reúne as 

condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2 da execução orçamental, nos termos 

das considerações técnicas previstas no artigo 3º., do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro,  tendo cabimento na rubrica orçamental orgânica-económica 04/02.03.11, 

onde existe uma dotação orçamental disponível, no valor de € 36.527,21( Trinta e seis 

mil, quinhentos e vinte sete euros, vinte e um cêntimos).------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o interesse cultural do documento, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, promover a respectiva publicação.=========================== 

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

========== Finalmente e não havendo  mais  nada a tratar, a Câmara deliberou, por 
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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 18H40  ========================================================= 

O PRESIDENTE, 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO 


