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ACTA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM NOVE DE SETEMBRO DO ANO 

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

ACTA Nº. 23/02 

========== Aos nove dias do mês de Setembro 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, 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, do livro de actas 

103, cuja ordem  do dia  havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, 

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

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H30====================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº. 1, do artº. 64º., 
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da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR a falta à reunião de hoje da Vereadora ELVIRA DA COSTA BERNARDINO 

DE MATOS FIGUEIREDO, por razões que se prendem com a sua vida particular. ===== 

02 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

123 - 150/158/000 - PUBLICIDADE======================================== 

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

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

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

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

- ANTÓNIO FRANCISCO PINTO REIS, para colocação de dois paineis publicitários na 

fachada do edifício, sito na Avª. 25 de Abril, nº. 25, 1º. Dtº.,nesta Vila,  com as 

dimensões de 2 m2, com os seguintes dizeres: “Escola de Condução Reis Moimenta 

da Beira-Tarouca-Armamar-Aguiar da Beira-Sernancelhe” e “António Reis Ldª. Sede 

Social-Ensino de Condução Automóvel-Agência de Serviços-Aluguer de Automóveis 

sem condutor”;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- CASFRI-FRIO DE CASTELO, para colocação de duas placas no lugar denominado 

de “Targo e Toca”, junto à Estrada Municipal, na Localidade e Freguesia de Castelo, 

com as dimensões de 2,00x1.00m., com os seguintes dizeres “Casfri – Serralharia 

Mecanica-Construção-Máquinas-Manutenção Geral”;------------------------------------------- 

- CONSTRUÇÕES RUENSE, Ldª, para colocação de um reclame nas viaturas marcas, 
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Mitsubiche Branca, matricula 54-14-BT  e Toyota com a matricula OJ-07-96, com os 

seguintes dizeres “Construções Ruense, Ldª., Construção Civil, Gesso Projectado, 

Tectos Falsos, Isolamentos Térmicos, Pintura int/ext”; Contactos 965 025 480 – 965 

122 015 e 254 581 184, Estrada do Mileu – Prados de Cima – Vila Rua – Moimenta 

da Beira e outro reclame no armazém, sito no luygar da Estrada do Mileu, freguesia 

de Caria, com as dimensões de 3 x 2 metros, com os dizeres acima descritos;---------- 

- FERNANDO ANTÓNIO CASEIRO GUEDES, para colocação de duas placas 

publicitárias, no escritório sito na Avª. 25 de Abril, nº. 43, nesta Vila, com as 

dimensões de 1.0x0.50m e outro com 4.0x0.75m, com os seguintes 

dizeres:”SEDEUG, SERV. DE ENG. URBANA E GESTÃO LDª, PROJECTOS DE 

ENGENHARIA CIVIL, Telf. 254 584090, Telem. 964544851”;--------------------------------- 

- FERNANDO FERREIRA REIS, para colocação de um reclamo luminoso e um toldo 

no estabelecimento comercial denominado de “Bar Académico”, com as dimensões 

de 1 metro quadrado, cada, com os seguintes dizeres: “Bar Académico” e “Café 

Silveira”;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- LUIS GUILHERME MORAIS FERREIRA, para colocação de publicidade na viatura 

marca Renault Clio, com a matricula 91-94-PB, com os seguintes 

dizeres:”NESTTUS, INFORMÁTICA E SERVIÇOS”;-------------------------------------------- 

- MARIA AUGUSTA SANTOS FONSECA e SILVA SANTOS, para colocação de um 

toldo no seu estabelecimento comercial, sito na Avª. Dr. João Lima Gomes, nº. 5, 

nesta Vila, com a dimensão de 5 metros com os seguintes dizeres:”Nupcial Noivas + 
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Nº. de Telefone”;------------------------------------------------------------------------------------------- 

- RIBEIRO & GOUVEIA CONSTRUÇÕES, Ldª.,  para colocação de um painel 

publicitário no lote de terreno, sito no Bairro dos Andinhos, nesta Vila, com a 

dimensão de 6 metros quadrados, com os seguintes dizeres: “Ribeiro & Gouveia 

Construções, Ldª., Venda de Apartamentos T2, T3, T4, com garagens individuais”.== 

124 – 610/602/000 – FLORESTAÇÃO – Baldios Terras de Aquilino Ribeiro – 

Projecto de Investimento ============================================== 

========== Oriundo  da Assembleia de Compares “Baldios Terras de Aquilino Ribeiro”, 

presente à reunião o  Projecto de Investimento ao abrigo do Programa AGRO, Programa 

Operacional e Desenvolvimento Rural, Medida 3.1, solicitando uma declaração 

comprovativa de utilidade publica, para construção de um parque de merendas na 

referida área.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 511, datada de 22 

de Agosto, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, segundo a qual e pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável ao presente projecto de investimento. Quanto à solicitação relativamente à 

emissão da declaração comprovativa de utilidade publica para construção de um parque 

de merendas na referida área, deverá a Câmara Municipal deliberar sobre tal pretensão.-

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar como de utilidade 
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pública a instalação do parque de merendas proposto, aprovando integralmente o 

projecto de florestação apresentado. ====================================== 

02.02. – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

125 - 210/207/000 -  ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL “GENTE DA NAVE” – 

Pedido de Subsídio =================================================== 

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

de 29 de Agosto último, e registado nesta Câmara sob o número 6070, no dia 29 do 

mesmo mês, solicitando a atribuição de um subsídio para o futebol-Época 2002/2003. -- 

---------- 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 02 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de €  80.235,86 (oitenta mil duzentos e trinta e cinco euros e oitenta e seis 

cêntimos), estando o mesmo previsto na Plano Plurianual de Investimentos no objectivo 

2.5.2, com o código 0106 e número de projecto 12, com a dotação global  de € 

18.250,26 (dezoito mil duzentos e cinquenta euros e vinte e seis cêntimos).----------------- 

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

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

cêntimos), destinado a comparticipar a época desportiva de 2002/2003, sendo o 

pagamento feito em 10 (dez)  prestações, iguais e mensais, com início no corrente mês 

de Setembro.=========================================================   

AUSÊNCIA DA REUNIÃO:=========================================== 
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========== Dado que o assunto que se segue diz respeito ao Vereador, JORGE DE 

JESUS COSTA, por fazer parte dos Orgãos Sociais  do Clube de Desporto e Recreio de 

Moimenta da Beira, este ausentou-se da reunião. ============================= 

126 - 210/207/000 - CLUBE DE DESPORTO E RECREIO DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Pedido de Subsídio =================================================== 

========== Oriundo do Clube em epígrafe, presente á reunião o ofício com a 

referência nº. 2002/01, datado de 03 do corrente mês, e registado nesta Câmara sob o 

número 6181, no dia 03 do mesmo mês, solicitando a atribuição de um subsídio para o 

futebol-Época 2002/2003, apresentando, para tal, o orçamento para a nova época 

desportiva.-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------- 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 02 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de €  80.235,86 (oitenta mil duzentos e trinta e cinco euros e oitenta e seis 

cêntimos), estando o mesmo previsto na Plano Plurianual de Investimentos no objectivo 

2.5.2, com o código 0106 e número de projecto 12, com a dotação global  de € 

18.250,26 (dezoito mil duzentos e cinquenta euros e vinte e seis cêntimos).----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder ao Clube de 

Desporto e Recreio de Moimenta da Beira, um subsídio do valor  de € 34.915,86 (trinta e 

quatro mil novecentos e quinze mil e oitenta e seis cêntimos), destinado a comparticipar 

a época desportiva 2002/2003, sendo o pagamento feito em 10 prestações, iguais e 
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mensais com início no corrente mês de Setembro. ============================ 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JORGE DE JESUS COSTA, 

regressou á reunião. =================================================== 

127 - 210/207/000 - CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL - Pedido de Subsídio - 

Atribuição========================================================== 

========== Oriundo do Clube em epígrafe, presente á reunião um ofício datado de 02 

do corrente mês, e registado nesta Câmara sob o número 6223, no dia 05 do mesmo 

mês, solicitando a atribuição de um subsídio para o futebol-Época 2002/2003.-------------   

---------- 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 02 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de €  80.235,86 (oitenta mil duzentos e trinta e cinco euros e oitenta e seis 

cêntimos), estando o mesmo previsto na Plano Plurianual de Investimentos no objectivo 

2.5.2, com o código 0106 e número de projecto 12, com a dotação global  de € 

18.250,26 (dezoito mil duzentos e cinquenta euros e vinte e seis cêntimos).----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder ao Clube Desportivo 

de Leomil, um subsídio no valor de € 14.963,94 (catorze mil novecentos e sessenta e 

três euros e noventa e quatro cêntimos), destinados a comparticipar a época desportiva 

de 2002/2003, sendo o pagamento feito em 10 prestações, iguais e mensais, com início 

no corrente mês de Setembro. =========================================== 
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128 - 210/207/000 -  ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL “VALENTES DA 

BEIRA” – Pedido de Subsídio ===========================================  

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

referência e sem data  mas registado nesta Câmara sob o número 1290, no dia 18 de 

Fevereiro, último,  apresentando o custo estimado para a conclusão das obras da sua 

sede em Beira Valente no valor de € 12.050,00 (doze mil e cinquenta euros), para o qual 

solicitam um subsídio.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 04/08.02.01 onde, em 28 de Agosto, existe 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 Plurianual de Investimentos, no 

Objectivo 2.5.1, com o código 010702 e número de projecto 80, com a dotação de € 

9.975,96 (nove mil novecentos e setenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos). -----

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade,  manifestar disponibilidade 

para comparticipar financeiramente a conclusão da obra proposta, devendo, para o 

efeito, ser remetida a essa Associação formulário de candidatura, tendo em vista a 

assinatura do respectivo acordo de colaboração. ============================ 

“Secção de Património e Aprovisionamento” 

129 – 130/151/000 – LOTEAMENTO DO ALTO DO FACHO OU NOZEDO – SR. 

CAMILO – Lotes nº.s  3 e 7 ============================================= 



 FlFlFlFl.125 
______________ 

 
                                                           02.09.09 

 
Liv º .  105L iv º .  105L iv º .  105L iv º .  105     

                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 

                                                                   

 

========== Oriundo do Senhor José Manuel Leitão Serôdio, residente em 

Sernancelhe, presente á reunião um requerimento, datado de 27 de Agosto, último, 

registada nesta Câmara sob o nº. 6012, no dia 28 do mesmo mês, esclarecendo que, 

tendo solicitado em nome de uma sociedade, entretanto desfeita, os lotes nº. 3 e 7, do 

loteamento do Senhor Camilo da Silva Cardoso, solicita autorização para que todo o 

processo referente ao lote nº. 7, passe para o nome do Senhor ANTÓNIO MANUEL 

PINTO OLIVEIRA, residente na Rua do Cedro, em Sernancelhe, que fazia parte da 

referida sociedade, entretanto, extinta.------------------------------------------------------------------- 

---------- A propósito deste assunto, o Serviço de Património e Aprovisionamento, através 

do Assistente  Administrativo, Paulo Miguel Soares,  emitiu informação favorável quanto 

à pretensão formulada, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante.--------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO:  Face ao conteúdo da informação acima referida, a Câmara  deliberou, 

por unanimidade, deferir  o referido pedido, dado que a sociedade já se sujeitou a uma 

hasta pública, sem quaisquer condicionalismos .============================== 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“ Vias de Comunicação e Transporte” 

130 – 310/301/102 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 505 – 1, ENTRE A E.N. 323 E A 

BARRAGEM DO VILAR – Degradação do Pavimento – Pareceres técnicos ======= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 
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15 de Julho, último, exarada a folhas 367, ponto 338, do livro de actas nº. 104, em que 

foi deliberado notificar a firma adjudicatária para proceder em conformidade com a 

informação técnica apresentada, presente à reunião a informação nº. 20, datada de 9 do 

corrente mês, do Engenheiro Civil, Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, que 

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

segundo a qual e pelos motivos, ali descritos, informa que existem troços degradados na 

Estrada Municipal 505 – 1 entre a E.N. 323 e a Barragem do Vilar.------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Compulsando o Estudo Técnico apresentado pela empresa 

adjudicatária com o relatório do Consultor Técnico da Câmara Municipal, constata-se 

que há, efectivamente, troços degradados na referida Estrada Municipal, pelo que a 

Câmara deliberou, por unanimidade, notificar a referida empresa para proceder, no 

prazo de 30 dias, à repavimentação adequada naqueles locais. =================== 

131 – 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 

8 de Abril, último, em que foi deliberado solicitar ao Senhor Vereador, JOSÉ EDUARDO 

LOPES FERREIRA, que fizesse uma tentativa de negociação amigável com diversos 

Munícipes residentes em Alvite, presente à reunião uma informação do referido 

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

integrante, com as condições a praticar para cada um dos Munícipes envolvidos nestas 



 FlFlFlFl.127 
______________ 

 
                                                           02.09.09 

 
Liv º .  105L iv º .  105L iv º .  105L iv º .  105     

                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 

                                                                   

 

negociações. ========================================================= 

DELIBERAÇÃO: Face ao conteúdo da informação a Câmara deliberou, por 

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

----- a) Relativamente às negociações diligenciadas pelo Sr. Vereador,  JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA,  concordar com a proposta de indemnização feita para 

os Senhores FERNANDO DA SILVA CORREIA, SIDÓNIO DA SILVA MENESES e 

ALBERTINO DIAS DA SILVA; ----------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Relativamente aos terrenos do Senhor MANUEL DIAS, concordar com a proposta 

do proprietário, transcrita na referida informação. ---------------------------------------------------- 

---------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, comunicar individualmente a 

deliberação de Câmara a cada um dos proprietários. =========================== 

132 – 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 

12 de Agosto, último, exarada a folhas 46, ponto 46, do livro de actas nº. 105, em que foi 

deliberado solicitar aos Serviços Técnicos da D.O.M. uma melhor clarificação do 

assunto, presente à reunião o respectivo processo do Senhor DIAMANTINO DOS 

SANTOS SILVA, acompanhado de uma informação dos Serviços Técnicos, datada de 

28 de Agosto, último, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------- 

----- “Em cumprimento da deliberação camarária, tomada em reunião realizada em 11 de 
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Março do corrente ano, relativamente ao assunto em epígrafe, informo que se mantém a 

informação dada por estes Serviços em 18 de Julho último, isto é, a área a desanexar 

para a construção da estrada acima referida é de 118.00 m2.” ----------------------------------- 

---------- A propósito e relativamente ao assunto em questão, o Srº. Presidente da 

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

----- “Por análise da situação concreta, sugere-se revogação da última parte da 

deliberação de 12/08/02, dado que efectivamente a área a desanexar é de 118 m2, fora 

do perímetro urbano, para além do caminho da Quinta dos Caetanos”. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Face à informação dos Serviços Técnicos a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir uma indemnização de € 2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos) por 

metro quadrado, sobre os 118 m2, a desanexar. ============================== 

133 – 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 AGOSTINHO SANTOS, residente em Porto da Nave, 

Alvite, presente à reunião uma carta registada nesta Câmara sob o nº. 5307, no dia 29 

de Julho do corrente ano, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------- 

----- “ Venho por este meio informar V. Exª. que estou de acordo com a área a ceder de 

225 m2, para o alargamento da Estrada Municipal 1039 entre Alvite e a E.N. 329 

(Espinheiro), pelo que pretendo uma indemnização no valor igual e atribuído por essa 

Câmara a situações semelhantes. Do mesmo modo, pretendo que seja garantido a 
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reposição do muro existente”. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

prestam a seguinte informação: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Cumpre a estes serviços informar que o terreno em causa se encontra dentro do 

perímetro urbano considerado pelo PDM e confirma-se a área de 225 m2, a desanexar”.  

---------- 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 8 de Agosto, último, existe um saldo 

disponível de € 1.383.430,36 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e 

trinta euros e trinta e seis cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 3.3.1, com o código  01.03 e número de projecto 98, com a 

dotação de € 273.033,26 (duzentos e setenta e três mil, trinta e três euros e vinte e seis 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação dos Serviços Técnicos a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir uma indemnização de € 5,00 (cinco euros), por 

metro quadrado, sobre a área a desanexar de 225 m2. ========================= 

134 – 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 JOÃO ANDRÉ BERNARDINO, presente à reunião uma 

carta, registada nesta Câmara sob o nº. 6030, no dia 28 de Agosto último, com o 
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seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Venho por este meio comunicar a V. Exª. que estou de acordo em ceder o terreno 

para o alargamento da estrada entre Alvite – Espinheiro, exigindo que me seja paga a 

indemnização conforme os proprietários vizinhos, assim como a construção do 

respectivo muro”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestam a seguinte informação: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho do Srº. Presidente da Câmara, exarado na carta 

do Srº. João André Bernardino, cumpre informar que se confirma a área de 26.00 m2 a 

desanexar para a beneficiação da E.M. 1039, e que o terreno em causa situa-se fora do 

perímetro urbano, de acordo com o P.D.M. em vigor neste Município. ------------------------- 

----- Relativamente ao preço praticada em situações semelhantes, informa-se, que foi de 

3,75 € o metro quadrado, que foi estipulado em reunião de Câmara realizada em 11 de 

Março último – Ponto 203, folha 164 – para o Senhor João da Silva Ribeiro, proprietário 

do terreno vizinho”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- 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 6 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 3.744.250,50 (três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos 

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

de Investimentos, no Objectivo 3.3.1, com o código  01.03 e número de projecto 98, com 
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a dotação de € 265.615,12 (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quinze euros 

e doze cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3,75 (três euros e setenta e cinco cêntimos), por metro quadrado, sobre a área de 26 

m2, a desanexar. ====================================================== 

 “ Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

135 – 310/302/132 – CONSTRUÇÃO DE UM ARRUAMENTO NA VILA DE MOIMENTA 

DA BEIRA (Troço entre a E.N. 226 e o Bairro de Nossa Senhora de Fátima) – 

Relatório da Análise Contabílistica da Obra ================================ 

========== Oriundo do Engenheiro Civil, Assessor Principal, JOÃO PINTO 

CARDOSO, presente à reunião a informação nº. 19, datada de 6 do corrente mês, que 

acompanha o Relatório referido em epígrafe, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer integrante. ------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Face às conclusões inseridas na informação do Sr. Engº. JOÃO 

PINTO CARDOSO, a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: ------------------------ 

----- a) – Tendo em conta o disposto no artº. 100º. do Código do Procedimento 

Administrativo, proceder à audiência prévia escrita do empreiteiro, remetendo, para o 

efeito, cópia do presente relatório, perante o que se deve pronunciar, no prazo de 10 

dias;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) – Solicitar parecer ao Gabinete Jurídico desta Câmara, concretamente ao Sr. Dr. 

ANTÓNIO ISAÍAS PEREIRA DA SILVA, com vista a analisar as implicações deste 
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relatório no contexto das diligências já efectuadas no Conselho Superior de Obras 

Públicas e Transportes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) – Comunicar ao Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes que, face ao 

teor deste Relatório, não será possível estabelecer qualquer auto de conciliação nos 

termos propostos pela firma adjudicatária, pelo que solicitamos indicação do 

procedimento adequado nestas condições. ================================== 

136 – 310/302/144 – CONSOLIDAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL 

(BENEFICIAÇÃO DE SANFINS, VIDE, ARCOZELO DO CABO E OUTROS – Pedido 

de Prorrogação do Prazo de Execução – Aprovação ========================= 

========== No seguimento do pedido formulado pela firma adjudicatária, da obra em 

epígrafe, ASFABEIRA, SOCIEDADE DE ASFALTAGEM E BRITAGEM DAS BEIRAS, 

LDA, presente à reunião uma carta, registada nesta Câmara Municipal, sob o nº. 5904, 

no dia 2 de Agosto, último, com o seguinte teor: “ Vimos pela presente solicitar a V. Exª. 

se digne conceder a prorrogação graciosa do prazo de execução da empreitada em 

epígrafe, por um período de 30 dias, devido: ---------------------------------------------------------- 

----- A frente de trabalho da empreitada encontra-se em período de férias; ------------------- 

----- À existência de trabalhos não previstos”. --------------------------------------------------------- 

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

prestam a seguinte informação: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “ Tendo em atenção os motivos apresentados, estes serviços são de opinião que se 

justifica a mencionada prorrogação do prazo de execução da obra ”. --------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Face aos argumentos apresentados a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder a prorrogação graciosa do prazo solicitado. ================ 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e obras Particulares” 

137 – 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 JOAQUIM DA SILVA REGO, para construção de uns arrumos agrícolas, 

com 19 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Penedo Gordo”, sita 

na Sede da Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº. nº. 418.02 ;-------------------- 

-  ALBERTO RUI FERREIRA DE ALMEIDA VALENTE, para rebocos na sua casa de 

habitação, sita na Sede da Freguesia de Paradinha, a que se refere o Procº. nº. 

413.02; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-   ALCINO LOPES AUGUSTO, para construção de uns arrumos agrícolas, com 30 m2, 

que pretende levar a efeito na Sede da Freguesia de Paradinha, a que se refere o 

Procº. nº. 419.02; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  JOSÉ MANUEL DUARTE RODRIGUES, para construção de uns arrumos agrícolas, 

com 45 m2, que pretende levar a efeito na Sede da Freguesia de Paradinha, a que se 

refere o Procº. nº. 426.02. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------------- Submetidos os processos à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a 
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mesma prestou, para todos, 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. =================================================== 

138 – 360/338/00 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor JOÃO LOPES CALHAU, presente à reunião o 

“processo simples”, para pintura da sua casa de habitação e ocupação da via pública, 

em 20m2, que pretende levar a efeito na Rua do Soalheiro, na Sede da Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proçº. nº. 391.02. -------------------------------------------------------------- 

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

mesma prestou a informação nº. 469, datada de 22 de Agosto, último, com o seguinte 

teor: “Não há inconveniente que lhe seja concedida a respectiva  licença, desde que, o 

requerente, não impeça a livre circulação do trânsito”. ---------------------------------------------- 

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

respectiva licença, desde que o requerente não impeça a livre circulação do trânsito. ===  

139 – 360/338/00 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO JOAQUIM DA SILVA REGO, presente à 

reunião o “processo simples”, para construção de um muro de vedação, com 18 metros, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Penedo Gordo”, nesta Vila, a que 
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se refere o Proçº. nº. 417.02. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 487, datada de 03 do corrente mês, com o seguinte teor: “Não 

há inconveniente que lhe seja concedida a respectiva licença, no entanto, deve o 

requerente solicitar o respectivo alinhamento”. -------------------------------------------------------- 

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

respectiva licença, devendo o requerente solicitar o alinhamento à Fiscalização 

Municipal. ===========================================================  

140 – 360/338/576.94 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de prorrogação de prazo, 

para apresentação do documento de legitimidade  ========================== 

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

24 de Outubro, último, exarada a folhas 281, ponto 233, do livro de actas nº. 102, em 

que foi deliberado aprovar os projectos de especialidades e emitir a respectiva licença, 

apenas quando a requerente apresentar o documento de legitimidade que comprove a 

titularidade sobre todo o prédio onde vai ser construída a habitação, relativamente à 

alteração de uma moradia que a Senhora HERMINIA TEIXEIRA DA FONSECA, 

pretende levar a efeito na localidade de Arcas, Freguesia de Sever, novamente presente 

à reunião um requerimento, datado de 26 de Agosto, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali 

descritas, requer lhe sejam concedidos 90 (noventa) dias, para apresentação do 

documento de legitimidade.----------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO:   Ainda que a Câmara admita a apresentação de um documento 

provisório, esta deliberou, por unanimidade, solicitar à requerente uma declaração 

autenticada dos restantes herdeiros, que prove a posse da parcela onde pretende 

construir. ============================================================ 

141 – 360/338/164.98 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura ======= 

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

12 de Agosto, último, exarada a folhas 59, ponto 58, do livro de actas nº. 105, em que foi 

deliberado, entre outros, fazer prova de ter requerido o licenciamento Industrial e solicitar 

o documento de legitimidade, relativamente à  ampliação de uma nave industrial, que a 

Firma FERNANDO SANTOS CARVALHO & FILHOS, pretende levar a efeito no lugar do 

“Santo”, na localidade de Granjinha, Freguesia de Sever, novamente presente à reunião 

o referido processo, acompanhado de um requerimento e  uma declaração do Ministério 

da Agricultura e onde solicita um prazo de noventa dias para apresentação do 

documento de legitimidade.----------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 542/DPOM/2002, 

datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

parecer favorável. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que o requerente apresenta já o parecer do Ministério da 

Agricultura, bem como o documento de legitimidade de dois artigos matriciais relativos 
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às  parcelas ocupadas pela ampliação, e dado ter já instruído o processo de junção dos 

referidos artigos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

especialidades e emitir a respectiva licença, concedendo um prazo de 90 (noventa) dias, 

para apresentação do documento de legitimidade rectificado. ==================== 

142 – 360/338/56.01 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura ======= 

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

27 de Agosto de 2001, exarada a folhas 128, ponto 096, do livro de actas nº. 102, em 

que foi deliberado solicitar ao requerente, uma declaração do vizinho, em como a janela 

do alçado lateral esquerdo, já existia na construção inicial, relativamente à ampliação de 

uma moradia unifamiliar, que o Senhor PAULO SÉRGIO LOPES FERNANDES, 

pretende levar a efeito na Rua do Outeiro, Sede da Freguesia de Alvite, novamente 

presente à reunião o referido processo, acompanhado de um requerimento e a 

respectiva declaração. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, condicionando o levantamento da licença à apresentação da declaração 

devidamente autenticada, aquando da entrega dos projectos de especialidades.=======  

143 – 360/338/108.01 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de noventa dias, para 

apresentação do documento de legitimidade  ============================== 

========== Oriundo das Senhoras ACÉLIA DE LURDES VAZ CRUZ e MARIA 

VIRGINIA VAZ CRUZ, presente à reunião um requerimento, datado de 26 de Agosto, 

último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 
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integrante em que, pelos motivos ali descritos, requer a concessão de um prazo de 

noventa dias para apresentação do documento de legitimidade. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder às requerentes o 

prazo solicitado. ====================================================== 

144 – 360/338/229.01 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Legalização e ampliação =============================================== 

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

20 de Maio, último, exarada a folhas 175, ponto 162, do livro de actas nº. 104, em que foi 

deliberado solicitar ao requerente, uma declaração dos co-proprietários do espaço 

comum, (logradouro e acesso), autorizando a intervenção pretendida, relativamente à 

legalização e ampliação de uma moradia unifamiliar, que o Senhor JOSÉ FERREIRA 

BOTELHO e OUTRO, pretende levar a efeito na localidade de Granja do Paiva, 

Freguesia de  Caria, novamente presente à reunião o referido processo, acompanhado 

de um requerimento e a referida declaração dos co-proprietários. ------------------------------- 

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

arquitectura, condicionando o levantamento da licença à apresentação da declaração 

devidamente autenticada, aquando da entrega dos projectos de especialidades. ======  

145 – 360/338/262.01 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades - 

Alteração =========================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, exarada na informação nº. 518/DPOM/2002, datada de 28 
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de Agosto, último, em que decidiu solicitar um termo de responsabilidade do Autor do 

Projecto de Arquitectura, respeitante às alterações, relativamente à remodelação do 

interior, de um estabelecimento com a designação de “Bar”, que a Firma AUGUSTO, 

ALMEIDA e SILVA, LDA., pretende levar a efeito no lugar denominado de “Terreiro”, 

nesta Vila, novamente presente à reunião o referido projecto, acompanhado do Termo 

de responsabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

146 – 360/338/357.01 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades ==== 

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

11 de Março, último, exarada a folhas 198, ponto 236, do livro de actas nº. 103, em que 

foi deliberado, aprovar o projecto de arquitectura, na condição do requerente, com os 

projectos de especialidades, entregar o documento de legitimidade, relativamente à 

reconstrução de uma moradia unifamiliar, que o Senhor LUIS DA COSTA COUTINHO, 

pretende levar a efeito na localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos, 

novamente 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. 520/DPOM/2002, 

datada de 28 de Agosto, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

parecer favorável, alertando, contudo, para a falta do documento de legitimidade. --------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

especialidades, e emitir a respectiva licença, devendo o requerente entregar no mesmo 

acto, o respectivo documento de legitimidade.================================  

147 – 360/338/26.02 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura – 

Construção de um armazém ============================================ 

========== Presente à reunião um projecto para construção de um armazém, que o 

Senhor CARLOS AMÉRICO CARVALHO DOS SANTOS, pretende levar a efeito nesta 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da renovação do embargo, 

determinado pelo Presidente da Câmara, e deliberou, por unanimidade, notificar o 

arguido que deve legalizar a situação no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de 

oportuna ordem de demolição. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais deliberou dar conhecimento, desta decisão, ao vizinho reclamante.========= 

148 – 360/338/66.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades ===== 

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

11 de Março, último, exarada a folhas 205, ponto 245, do livro de actas nº. 103, em que 

foi deliberado aprovar o projecto de arquitectura, relativamente à reconstrução e 

ampliação de um armazém agrícola, que o Senhor VICTOR DOS SANTOS FERREIRA, 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Carriça”, Sede da Freguesia de 

Sarzedo, novamente presente à reunião o referido processo, 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. 519/DPOM/2002, 

datada de 28 de Agosto, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

parecer favorável. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

149 – 360/338/123.02 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura – 

Construção de um posto de Combustíveis ================================ 

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

dia 03 de Junho, último, exarada a folhas 246, ponto 220, do livro de actas nº. 104, em 

que foi deliberado, mandatar o Senhor Presidente para avaliar os motivos da situação e 

tentar conciliar os interesses em causa, presente à reunião o processo, acompanhado 

por um requerimento, datado de 21 de Maio, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali 

descritos, os Senhores MANUEL PEREIRA e MANUEL ANTÓNIO RIBEIRO PEREIRA, 

requerem o andamento do respectivo processo de legalização da construção do Posto 

de Combustíveis.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Analisado convenientemente o assunto, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, APROVAR o projecto de arquitectura, considerando que este equipamento 

è de interesse municipal e se insere no aglomerado urbano de Baldos, estando ainda 
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devidamente servido por todas as infraestruturas essencias.====================== 

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

===== Tendo em conta que o assunto que se segue diz directamente respeito a um 

familiar do Vereador JORGE DE JESUS COSTA, o mesmo ausentou-se da reunião. ===  

150 – 360/338/220.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura ======= 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ GOVERNO AUGUSTO, presente à reunião um 

projecto para remodelação do interior de um Bar e Pronto a Vestir, que pretende levar a 

efeito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila. --------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 535/DPOM/2002, 

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

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

parecer desfavorável. -----------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando que a secção de Pronto a Vestir, faz parte integrante do 

restante equipamento, tendo, inclusivé, acesso às instalações sanitárias do Bar, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ============ 

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

===== Resolvido o assunto precedente, o referido Vereador, regressou à reunião. ==== 

151 – 360/338/309.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura ======= 

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

12 de Agosto, último, exarada a folhas 73, ponto 74, do livro de actas nº. 105, em que foi 
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deliberado remeter os novos elementos apresentados à apreciação da D.P.O.M. – 

Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município, e que os Serviços Técnicos 

fizessem uma análise comparativa das construções já aprovadas no mesmo loteamento, 

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

ALEXANDRE MOTA REBELO, pretende levar a efeito no lote nº. 15, do loteamento a 

que se refere o alvará nº. 01/99, no lugar da “Ónia”, presente à reunião o referido 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 527/DPOM/2002, 

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

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

parecer desfavorável. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:   Dado que são cumpridos os afastamentos preconizados no Plano 

Director Municipal, também adoptados para os lotes adjacentes, já ocupados por 

construções similares, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, incluindo a implantação proposta.================================ 

152 – 360/338/334.02 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura – 

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

========== Oriundo do Senhor AGOSTINHO TEIXEIRA ROSA, presente à reunião, 

um projecto para reconstrução de uma casa de habitação, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado de “Fundo de Vila”, Sede da Freguesia Leomil. ------------------------------ 
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--------------- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 525/DPOM/2002, 

datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

parecer favorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

arquitectura, mas na condição de o requerente efectuar os acabamentos preconizados 

no Plano de Pormenor. ================================================= 

153 – 360/338/368.02 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura ====== 

========== Oriundo do Senhor SALVADOR GOMES FERNANDO DOS SANTOS, 

presente à reunião um projecto para reconstrução e ampliação de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da Corredoura, Sede da Freguesia de 

Castelo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 529/DPOM/2002, 

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

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

parecer desfavorável. -----------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Dado que, genericamente, o projecto respeita a viabilidade aprovada e 

porque se trata de uma reconstrução em área já edificada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ==============================    
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154 – 360/338/400.02 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uns arrumos 

agrícolas, com 45 m2 ================================================= 

========== Oriundo do Senhor ULISSES DE JESUS VICENTE FERREIRA, presente à 

reunião um processo simples para construção de uns arrumos agrícolas, que pretende 

levar a efeito no Bairro do Senhor da Livração, Sede da Freguesia de Sever. --------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 537/DPOM/2002, 

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

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

parecer desfavorável. -----------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Para uma melhor avaliação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

solicitar ao requerente a planta de implantação. =============================== 

155 – 360/347/13.02 – OBRAS PARTICULARES – Destaque de parcela de terreno  = 

========== Oriundo dos Senhores MARIA GORETE TRINDADE SILVA DE SOUSA e 

NORBERTO PINTO DE SOUSA, residentes na Sede da Freguesia de Nagosa, presente 

à reunião um pedido de destaque de uma parcela de terreno, com uma área de 3 

950.00, (três mil novecentos e cinquenta) m2, de um prédio com uma área total de 7 

900.00, (sete mil e novecentos) m2, relativo a um terreno sito no lugar denominado por 

“Salgueiro”, Sede da Freguesia de Paradinha. --------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 538/DPOM/2002, 
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datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

parecer favorável, devendo, contudo, entregar o documento de legitimidade. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela de terreno reúne as condições previstas nas alíneas a) e b), do nº. 4, do artº. 6º. 

do Decreto Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto Lei nº. 177/01, de 

04 de Junho, e emitir a certidão em conformidade, condicionada á apresentação do 

documento de legitimidade. ============================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

156 - 500/500/700 - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL- 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO - INICIATIVAS LOCAIS DE 

EMPREGO=========================================================== 

========== Oriundo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Centro de 

Emprego de Lamego, presente à reunião o ofício nº1583/ DN-ELA, datado de 02 do 

corrente mês e registado nesta Câmara sob o número 6192, no dia 04 do mesmo mês, 

acompanhado de fotocópias do respectivo processo, respeitante á Senhora PAULA 

SUSANA FERNANDES CALHÓ, a solicitar parecer à Câmara Municipal sobre a 

candidatura ao Programa de Estímulo à Oferta de Emprego Iniciativas Locais de 

Emprego, e sua relevância para a região,  a que se candidatou.----------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável  à 
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INICIATIVA  LOCAL DO EMPREGO (ILE), face à relevância sócio-económica do 

projecto a implementar. ================================================= 

157 – 710/713/500 - GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VISEU - “LONDRES/LISBOA 

CLASSIC RALLY 2002”================================================ 

========== Oriundo do Governo Civil do Distrito de Viseu, presente à reunião o ofício 

nº 03971, datado de 26 do mês de Agosto, último, e registado nesta Câmara sob o 

número 5981, no dia 27 do mesmo mês, acompanhado de  fotocópias inerentes ao 

processo “Londres/Lisboa Rally 2002”, a solicitar parecer à Câmara Municipal sobre o 

Rally referido em epígrafe, a realizar nos dias 10, 12, 13 e 14 de Outubro próximo.--------- 

---------- Traz inserta informação da Fiscalização Municipal, segundo a qual não há 

qualquer inconveniente na passagem do Rally por este Município.------------------------------- 

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

que sejam tomadas as adequadas medidas de segurança. ====================== 

158 - 701/713/700- RODAS E MOTORES - CLUBE MOTORIZADO DE MOIMENTA DA 

BEIRA- Emissão de Parecer- Ratificação ================================== 

========== Por força da celeridade de processos, com vista ao licenciamento de uma 

Demonstração/convívio de Karting nos arruamentos do Parque Industrial, no passado 

dia 1 de Setembro, foi necessário emitir o respectivo parecer favorável, nos termos da 

Portaria nº. 1.100/95, de 7 de Setembro.---------------------------------------------------------------- 

----------- O senhor Presidente da Câmara, usando da competência que lhe é conferida 

pelo nº. 3 do artº. 68, da Lei nº. 169/ 99, de 18 de Setembro,  mercê das circunstâncias 
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de excepção para emissão do respectivo parecer, mandou proceder à emissão do 

mesmo, que nesta data é apresentado à reunião, para análise e ratificação. ----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho elaborado 

pelo Senhor Presidente, nos termos do nº. 3 do artº. 68, da Lei nº. 169/ 99, de 18 de 

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

159 - 710/714/400- DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL- PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE PASSE================================================== 

========== Oriundo do Sr. JOSÉ CONSTANTINO TAVIRA, Encarregado de Educação 

do aluno FÁBIO JOSÉ FERREIRA, residentes em Arcas, Sever, presente à reunião um 

pedido datado de 29 de Maio, último, e registado nesta Câmara sob o número 3919, no 

mesmo dia e no mesmo mês, solicitando a isenção do pagamento do passe escolar, em 

virtude dos seus fracos recursos económicos.--------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto à TÉCNICA SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL, a mesma 

prestou a seguinte informação: “Por motivos ligados a problemas familiares o aluno 

encontra-se a residir com os seus avós, dependendo destes economicamente. O 

agregado familiar tem tido dificuldades económicas decorrentes da debilidade física do 

peticionário que o impossibilitam de trabalhar e tem originado um aumento das 

despesas. Pelo exposto sou de parecer que o aluno deverá ser isentado do pagamento 

do passe escolar”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face a informação da TÉCNICA SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL a 

Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um passe gratuito ao aluno FÁBIO JOSÉ 
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FERREIRA. ========================================================== 

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

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

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

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

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

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

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

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

eram 18H30  ========================================================= 

O PRESIDENTE, 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO 

=================================================================== 

===================================================================

===================================================================

===================================================================

================================================================== 


