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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRÊS DE NOVEMBRO DO ANO 

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

ACTA Nº. 33/03 

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

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

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

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

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

AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO DE 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 de 2002, exarada a folhas  05, ponto 005, do livro de 

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

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

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

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

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

aberta a reunião, quando eram 9H30.======================================= 
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01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

084 - 020/023/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - 

Incompatibilidades dos Eleitos Locais e Estatuto Remuneratório ==============  

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

148/2003, datada de 20 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a qual informa sobre a problemática 

relativa ao regime de incompatibilidades e impedimentos dos eleitos locais, e incidências 

no respectivo regime remuneratório. --------------------------------------------------------------------- 

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

02 . DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

085 - 110/195/000 - ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - Integração da 

Etar de Alvite ======================================================== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à  reunião o ofício nº. 1603-

ADM-03, datado de 14 do corrente mês, a enviar minuta do contrato relativo à cedência 

de infra-estruturas do sistema de Águas Residuais de Alvite, com vista à integração da 

ETAR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara concorde com a integração deste equipamento 

na gestão global do sistema, assumido  pela empresa Associação Águas de Trás-os-

Montes e Alto Douro, a mesma deliberou, por unanimidade, solicitar-lhes mais 

esclarecimentos sobre o valor das rendas ou eventual indemnização a pagar ao 



 FlFlFlFl.73 
______________ 

 
                                                           03.11.03 

 
Liv º .  112L iv º .  112L iv º .  112L iv º .  112     

                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 

                                                                   

 

município pela afectação do referido equipamento. ============================ 

086 - 120/131/107 - DISCIPLINA -  Processo Disciplinar - Dilatação de Prazo  do 

Instrutor ============================================================ 

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

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

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

Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, nos termos do n.º.1 do artº. 50º.,  

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

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

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

livro de actas nº 109, em que foi nomeado como instrutor do processo, nos termos do 

nº.1, do artº. 51º, do referido diploma legal, o Chefe de Divisão Administrativa desta 

Câmara Municipal, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, presente à reunião um ofício 

oriundo do Técnico superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, datado de 23 

do corrente mês,  informando, que foi ouvido no dia 23 do corrente mês pelo instrutor, ao 

qual declarou que ia apresentar uma nova carta até ao próximo dia 10 de Novembro, em 

virtude de, nesta data se encontrar em período de exames na Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto, solicitando que  seja prorrogado o prazo de instrução ao 

referido instrutor, por mais 15 dias, a fim de este poder proceder às diligências 

necessárias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------     

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor 
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Presidente e dos restantes membros do Partido Social Democrata, e a abstenção dos 

membros do Partido Socialista, estes com base na declaração de voto que a seguir se 

transcreve, conceder a prorrogação, por mais 15 dias, do prazo concedido ao instrutor 

do processo, que ordena novas diligências, nos termos do nº. 1, do artº. 66º., do Estatuto 

Disciplinar, para que o arguido possa apresentar uma carta de retractação, em 

consonância com a vontade já por si manifestada. --------------------------------------------------- 

----- Declaração de voto que justifica a posição tomada pelos Vereadores do Partido 

Socialista : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------Declaração de Voto -------------------------------------------- 

----- " Abstemo-nos de votar a prorrogação do prazo para a realização de uma diligência 

contra a qual votamos". ================================================= 

087 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo da Senhora ROSA CARVALHO, residente nesta Vila, presente à 

reunião um requerimento  datado de 29 de Setembro, último, a solicitar licença para 

colocação de publicidade na montra  do seu estabelecimento,  sito na Praça Nossa 

Senhora das Mercês bloco 3 R/C Esqº., em Moimenta da Beira, com a área de                                                                                     

2m2 e os dizeres, "CENTRO DE ACUPUNCTURA E HOMEOPATIA ".---------------------- 

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

prestou a informação nº. 693/FISC, datada de 01 do corrente mês, a informar que não 

há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença de publicidade. ---------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 
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respectiva licença. ===================================================== 

088 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo do Senhor, LUIZ MANOEL PEREIRA RODRIGUES MEIRA, 

residente na Avenida 25 de Abril nº. 13, na Freguesia do Sarzedo, presente à reunião, 

um requerimento  datado de 02 do corrente mês, a solicitar licença para colocação de 

publicidade na montra  do seu estabelecimento,  sito na Praça Nossa Senhora das 

Mercês loja E R/C, nesta Vila, com a área de 2m2 e os dizeres,                                                                                  

"MEIRARTE ". ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 694/FISC, datada de 03 do corrente mês, a informar que não 

há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença de publicidade. ---------- 

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

respectiva licença. ===================================================== 

089 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo da firma BANÓ DESIGN, com loja situada a Rua António Ferreira 

da Fonseca, nº. 23,  nesta Vila, presente à reunião um requerimento  datado de 22 de 

Setembro, último,  a solicitar licença para colocação de um toldo  no seu 

estabelecimento,  sito na morada acima indicada,  com a área de 2m2 e os dizeres,                                                                                  

"BANÓ DESIGN". --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 685/FISC, datada de 25 de Setembro, último, a informar que 
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não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença de publicidade. ---- 

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

respectiva licença. ===================================================== 

090 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS - Horário de Funcionamento de 

Estabelecimentos Comerciais ========================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no nº. 1, do artº. 7., do Regulamento 

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presente à reunião a 

seguinte comunicação: -------------------------------------------------------------------------------------- 

- LUIZ MANOEL PEREIRA RODRIGUES MEIRA, com estabelecimento de ED. 

Publicações e Artes Gráficas, sito na Praceta Srª. das Mercês, nesta Vila, dando conta 

que pretende praticar o seguinte horário: " De Segunda a Sexta-Feira das 9H00 às 

19H00, aos Sábados, das 9H00 às 12H30,com interrupção das 12H30 às 14H00 para 

almoço, e  com encerramento semanal aos Sábados de tarde e  Domingos". ----------------

----- Segundo informação da Fiscalização Municipal , o horário pretendido está de acordo 

com o respectivo Regulamento. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação favorável dos serviços da Fiscalização 

Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o horário proposto. ========   

091 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS - Horário de Funcionamento de 

Estabelecimentos Comerciais ========================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no nº. 1, do artº. 7., do Regulamento 

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presente à reunião a 
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seguinte comunicação: -------------------------------------------------------------------------------------- 

- FERNANDA MARIA JESUS SILVA ROSÁRIO, com estabelecimento de Artes 

Decorativas, sito a Avenida 25 de Abril, nesta Vila, dando conta que pretende praticar o 

seguinte horário: "Das 9H00 às 20H00, sem interrupção e sem encerramento semanal" - 

----- Segundo informação da Fiscalização Municipal , o horário pretendido está de acordo 

com o respectivo Regulamento. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando a informação favorável dos serviços da Fiscalização 

Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o horário proposto. ========  

092 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS - Horário de Funcionamento de 

Estabelecimentos Comerciais ========================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no nº. 1, do artº. 7., do Regulamento 

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presente à reunião a 

seguinte comunicação: -------------------------------------------------------------------------------------- 

- BANÓ DESIGN, com estabelecimento de Confecções de Texteis , sito no Bairro de Nª. 

Srª. de Fátima nesta Vila, dando conta que pretende praticar o seguinte horário: " De 

Segunda a Sábado das 9H00 às 18H30, com interrupção das 13H00 às 14H30, para 

almoço, e com descanso semanal aos Domingos" ---------------------------------------------------

----- Segundo informação da Fiscalização Municipal, o horário pretendido está de acordo 

com o respectivo Regulamento. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando a informação favorável dos serviços da Fiscalização 

Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o horário proposto. ======== 
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  02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade”  

093 - 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 10 de Outubro, último, e registado nesta Câmara no dia 14 do mesmo mês, com o 

número 7018,  solicitando a atribuição de um subsidio para a época desportiva 

2003/2004. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

orgânico-económica  04/040701, onde, em 17 de Outubro último, existia um saldo 

disponível de € 70.264,81 (setenta mil, duzentos e sessenta e quatro euros e oitenta e 

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

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

€ 47.276,21 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e seis euros e vinte e um 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de 

Promoção Social Gente da Nave, de Alvite, um subsidio de € 30.000,00 (trinta mil 

euros), destinado a comparticipar as despesas com a época desportiva 2003/2004.==== 

094 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, RECREIO E SOLIDARIEDADE 

SOCIAL DA VILA DA RUA – Programa de férias de verão - Pedido de subsídio === 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião de Câmara realizada a 

08 de Setembro, último , exarada a folhas nºs. 8 e 9, ponto 008, do livro de actas nº 111, 

em que foi deliberado, considerando que a Câmara já admitiu a utilização gratuita da 

piscina e que a Associação possui transporte próprio para as deslocações, solicitar mais 

esclarecimentos sobre as actividades do programa, seus custos financeiros globais,  

bem como o mínimo de crianças abrangidas, novamente presente à reunião o ofício da 

Associação em epígrafe,  datado de 17 de Outubro, último, e registado nesta Câmara no 

dia 20 do mesmo mês, com o número 7200, prestando os esclarecimentos adicionais. -- 

DELIBERAÇÃO: Face às explicações agora aduzidas pela Associação de Cultura, 

Recreio  e Solidariedade Social, da Vila da Rua, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder um subsidio de 1.050,00 (mil e cinquenta euros), destinado a comparticipar as 

despesas com as crianças carenciadas, no referido programa de férias. ============  

095 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

16ª Alteração. ======================================================= 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara foi presente à reunião  a  16ª. 

Alteração   ao   Orçamento,  no  montante  de € 299.100,00 (duzentos e noventa e nove 

mil e cem euros),  a que corresponde, igualmente, a 16ª  Alteração  às Grandes Opções 

do Plano no   montante de  € 314.250,00  (trezentos e catorze mil, duzentos e cinquenta 

euros),  na coluna de inscrições/reforços,  e de € 321.000,00 (trezentos e vinte e um mil 

euros),  na coluna das diminuições/anulações, de acordo  com as notas sobre  o 

processo orçamental e respectiva execução na parte relativa às modificações ao 
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Orçamento, previstas no ponto 8.3.1., e na parte relativa às modificações do Plano 

Plurianual de Investimentos, previstas no ponto 8.3.2., das considerações técnicas a 

que se refere o artº 3º.,  do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, as quais  se  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas 

alterações. ========================================================== 

"Tesouraria" 

096 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 31, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 111.289,74 (cento e 

onze mil, duzentos e oitenta e nove euros e setenta e quatro cêntimos), assim  

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

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€ 16.085,73   

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€  95.204,01 

                                                                                TOTAL  ...............€   111.289,74 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

097 - 310/300/104 - 310/300/226 – EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUAS DE 

ABASTECIMENTO E RESIDUAIS DE CASTELO - Aprovação do Projecto, Memória 

Descritiva, Programa de Concurso, Caderno de Encargos, Medições e Estimativa 
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Orçamental -  Abertura de Concurso Público ============================== 

========== Oriundo do Chefe da Divisão De Obras Municipais, EDUARDO MANUEL 

MARTINS DA SILVA, presente à reunião uma informação com o nº. INF26/DOM/2003, 

datada de 28 de Outubro, último, com o seguinte teor: “Relativamente ao assunto em 

epígrafe, apresenta-se em anexo o projecto de execução, onde se incluem, a Memória 

Descritiva, o Programa de Concurso, Caderno de Encargos (Cond. Gerais e Técnicas 

Especiais), Medições e Estimativa Orçamental, bem como proposta de anúncio a 

publicar no Diário da República III Série, para aprovação e abertura de concurso público 

de acordo com o disposto no Cap. III do D.L. 59/99 de 2 de Março, com uma base 

licitação de € 562.805,07 (quinhentos e sessenta e dois mil e oitocentos e cinco 

euros e sete cêntimos) e um prazo de execução de 365 dias. ---------------------------------- 

---------- Prevê-se, na calendarização da presente empreitada, a execução de 80% do 

volume total dos trabalhos no próximo ano de de 2004 e os restantes 20% no ano 

seguinte de 2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E FINANCEIRA,  segundo a qual este encargo tem cabimento nas rubricas orçamentais 

orgânico-económica 0302/07010407 e 0302/07010402 onde, em 29/10, último, existem 

os saldos de € 65.563,13 (sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e três euros e 

treze cêntimos) e 35.520,24 (trinta e cinco mil, quinhentos e vinte euros e vinte e quatro 

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

2.4.4 e 2.4.3, com o código 0110 e 0106 e número de projecto 135/2002 e 130/2002,  

com as dotações de € 15.000,00 (quinze mil euros) e € 2.000,00 (dois mil euros). ---------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade:------------------------------------------- 

-----  a)  Aprovar o Projecto, e a respectiva Memória Descritiva, elaborados pelo G.A.T; --

-----  b)  Aprovar o Programa de Concurso, Caderno de Encargos, Medições e Estimativa 

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

parte integrante;------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- c) Abrir concurso público nos termos do artº. 80º. do Decreto-Lei 59/99, de 2 de 

Março;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Designar, para assinar o auto de consignação e fiscal da obra, para efeitos do 

disposto dos Capítulo II e VI, do mesmo Decreto-Lei, Técnico Superior Assessor 

Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, a quem são conferidos, para o efeito, todos os 

poderes ali previstos; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Nomear, tendo em conta o disposto no nº. 1 do artigo 60º., do referido Decreto-

Lei n.º 59/99, de 2 de Março, as seguintes comissões de acompanhamento: ---------------- 

1. Comissão de Abertura das Propostas:------------------------------------------------------------ 

----- a) Engº. ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, Vereador em Regime de 

Permanência, que preside; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, Técnico Superior de Planeamento Regional e 

Urbano; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Técnico Superior de 1ª. Classe, como 

secretário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Comissão de Análise das Propostas:-------------------------------------------------------------- 
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----- a) Engº. ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, Vereador em Regime de 

Permanência, que preside; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Engº. EDUARDO MARTINS DA SILVA, Chefe de Divisão de Obras Municipais. --- 

----- c) JOÃO PINTO CARDOSO, Técnico Superior Assessor Principal. ----------------------- 

098 – 310/301/142 – EXECUÇÃO DO ARRUAMENTO  SUDESTE DA VILA E 

RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO – Auto de 

Recepção Provisória ================================================== 

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

Técnico Superior Principal Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

como representante desta Câmara e pelo Engenheiro JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA 

COELHO, como representante da firma adjudicatária CONSTRUÇÕES DEMO, LDA, 

presente à reunião o auto de recepção provisória, datado de 24 de Outubro, último, que 

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

segundo o  qual se verifica que os trabalhos se encontram executados de acordo com o 

inicialmente previsto e em condições de serem recebidos provisoriamente. ------------------ 

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

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

----- a) Considerar a referida obra recebida provisoriamente; -------------------------------------- 

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do artigo 223.º e 

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

----- c) Que o Técnico Superior Principal, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 
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elabore a respectiva conta final, no prazo de 44 dias, nos termos do nº. 1, do artº. 220º., 

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

099 – 310/302/100 – ARRUAMENTOS – Reclamação ========================= 

========== Oriundo da Senhora MARIA DINA FERREIRA GOUVEIA, presente à 

reunião uma carta, datada de 8 de Julho, último, registada nesta Câmara sob o n.º 4821, 

no mesmo dia, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, a reclamar pelos prejuízos causados na sua casa de habitação 

provocados pelas obras efectuadas no saneamento de Paradinha. ----------------------------- 

---------- Relativamente a este assunto, o Técnico Superior Principal, JOÃO PEDRO 

MARQUES RODRIGUES, prestou a informação n.º JP27/DOM/2003, de 30 de Outubro, 

último, com o seguinte teor: “Face ao Despacho do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. 

Vereador em Regime de Tempo Inteiro, relativamente a este assunto, informa-se o 

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

----- - Na carta da Reclamante é referido “... voltei a expôr o caso aos senhores 

Engenheiros foram lá ver e serviram-se dessa carta para que nunca tenha sido dado 

relevo ao assunto ...”; nesta afirmação não sei a que Engenheiros se refere, no entanto, 

foi levada à Moradia uma vistoria da qual resultou a Inf. N.º JP11/DOM/97 de 97/10/17 e 

que teve conhecimento por ofício n.º 4260 de 97/10/20; -------------------------------------------- 

----- - Relativamente à Inf. N.º 7/2003 do Sr. Vereador e respectivo Despacho, desloquei-

me à Moradia para efeitos de estimação orçamental dos danos referidos, sendo minha 

opinião que o valor de 2.000,00 € (400.000$00) é um valor elevado. --------------------------- 
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----- Para obtenção de um valor real seria necessário uma peritagem e uma 

contabilização quantificada dos trabalhos a realizar”. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se admite alguma co-responsabilidade nos 

prejuízos reivindicados pela requerente, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar 

ao Chefe da Divisão de Obras Municipais, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, 

uma avaliação pormenorizada dos mesmos, bem como uma adequada estimativa de 

custos de reparação. =================================================== 

100 - 310/399/000 - JUNTA DE FREGUESIA DO SARZEDO - Acordo de Colaboração 

- Proposta - Aprovação ================================================ 

========== Oriundo da Junta de Freguesia do Sarzedo, presente à reunião a Ficha de 

Candidatura do Acordo de Colaboração Financeira, registada nesta Câmara sob o n.º 

7238, em 21 de Outubro, último, para a obra de “Construção do Polivalente Desportivo”, 

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

cuja estimativa orçamental é de € 39.481,25 (trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e 

um euros e vinte e cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------------------- 

---------- A propósito e relativamente a este assunto, o Técnico Superior Principal, JOÃO 

PEDRO MARQUES RODRIGUES, prestou a seguinte informação: ----------------------------- 

----- “O Projecto em causa tem sido executado em vários locais do Concelho, sendo o 

valor da proposta da execução compatível com os valores do mercado”. ---------------------- 

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

E FINANCEIRA, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 
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orgânico-económica 04/080501 onde, em 22 de Outubro, último, existia um saldo 

disponível de € 45.780,97 (quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta euros e noventa e 

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

Objectivo 2.5.2., com o Código 0103 e número de Projecto 42/2003, com a dotação de € 

40.280,97 (quarenta mil, duzentos e oitenta euros e noventa e sete cêntimos). -------------- 

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

apresentada pela Junta de Freguesia do Sarzedo, considerando o valor elegível de € 

25.000,00 (vinte e cinco mil euros), concedendo uma comparticipação de € 20.000,00 

(vinte mil euros), correspondente a 80% dos respectivos encargos, alertando a referida 

Junta de Freguesia para os procedimentos legais a observar, no âmbito do regime de 

realização de despesas públicas. ========================================== 

3.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

101 – 360/337/16.03 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia - 

Reconstrução de uma casa de habitação ================================== 

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

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

LOUREIRO HENRIQUES AGUIAR, residente na localidade de Fonte Arcada, Município 

de Sernancelhe, presente à reunião a resposta, por escrito, trazendo inserta a 

informação da Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente ao 
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pedido de Informação Prévia, para construção de uma moradia unifamiliar que pretende 

levar a efeito no lote nº.7, sito no lugar denominado "Campo", nesta Vila de Moimenta da 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando as manchas de implantação adoptadas  nos lotes 

adjacentes, e dado que são cumpridos todos os afastamentos regulamentares previstos 

no PDM – Plano Director Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, viabilizar a 

construção proposta. ===================================================  

102 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

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

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

----- JOÃO DOS SANTOS FERREIRA GOMES, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com 30m2,  que pretende levar a efeito no lugar denominado "Lage dos 

Carvalhos", na localidade e  Freguesia de Peravelha, a que se refere o Proçº. nº. 523.03;  

----- MANUEL MORGADO DOS SANTOS, para construção de anexos para arrumos, 

com 10m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Mata", na localidade e 

Freguesia de Paçô, a que se refere o Proçº. nº. 544. 03; ------------------------------------------- 

----- ISAURA AFONSO DE ALMEIDA, para reconstrução de um telhado e aumento de 

parede, na sua casa de habitação, sita na Rua do Carril, na localidade e Freguesia de 

Peva, a que se refere o Proçº nº. 548.03; --------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO RODRIGUES CARVALHO, para construção de um muro de vedação, 

com 15 metros e uma churrasqueira, com 40m2, que pretende levar a efeito na Avenida 
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Aquilino Ribeiro, na localidade e Freguesia de Segões, a que se refere o Proçº. nº. 

569.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JORGE JUBILADO DOS SANTOS,  para reparação do telhado e pinturas exteriores 

da sua casa de habitação, sita na Rua da Marquesa, na localidade e   Freguesia de 

Cabaços, a que se refere o Proçº. nº. 578.03; --------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ AUGUSTO CANELAS MACHADO, para reconstrução de muros já existentes, 

que pretende levar a efeito no Bairro de Nossa Senhora de Fátima, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Procº. nº. 588.03; ------------------------------------------- 

----- VITORINO SANTOS BERNARDO,  para construção de uns arrumos agrícolas, com 

30 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Vale da Aldeia", na localidade 

de Arcas, Freguesia de Sever, a que se refere o Procº. nº. 589.03; ----------------------------- 

----- JOÃO AMARAL RIBEIRO,  para construção de arrumos agrícolas, com 45m2, que 

pretende levar a efeito na Rua do Corgo, na localidade e  Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Procº. nº. 590.03; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- OSCARINA SÁ,  para substituição de telhado da sua casa de habitação, sita na Rua 

da Cancela, na localidade e Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº. nº. 592.03; ---- 

----- MANUEL LOURENÇO DE ANDRADE,  para alargamento de uma janela na sua 

casa de habitação, sita na localidade da Semitela, Freguesia de Leomil,  a que se refere 

o Procº. nº. 593.03; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

103 – 360/338/446.02 – OBRAS PARTICULARES – "Processos  simples" - Obras à 

margem da E.N. 226 ao Km 31+800 ======================================= 

========== Oriundo da IEP- INSTITUTO DAS ESTRADAS DE PORTUGAL um ofício 

nº.2572, datado de 13 de Outubro, último, do seguinte teor:" Detectou a fiscalização do 

IEP que o Sr. João de Jesus Martinho, procedeu à construção de um edifício com 

50,00m2, que diz ser destinado a arrumos.------------------------------------------------------------- 

---- Confrontado com um alvará de licença emitido pela Câmara Municipal de Moimenta 

da Beira, com o nº. 291/03, solicita-se informação complementar sobre o assunto. -------- 

----- Informa-se ainda que esta Direcção de Estradas já notificou o proprietário da obra 

no sentido de proceder à demolição da mesma, uma vez que se encontra implantada na 

zona "non aedificandi", relativamente à E.N. 226 (IC26)",  relativamente à construção de 

uns arrumos agrícolas, com 45 m2, que o Senhor JOÃO DE JESUS MARTINHO, 

construiu no lugar denominado "Vinha", na localidade e Freguesia de Paçô, através do 

alvará de licença de construção nº. 291/03, datada 01/08/2003. --------------------------------- 

----- Submetido o assunto à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma prestou a 

informação nº. 760/FISC/03, datada de 23 de Outubro, último, do seguinte teor: "Em 

cumprimento do despacho de Vª. Exª., Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 

21/10/03, informa-se que, o Sr. João de Jesus Martinho, tem efectivamente uma licença 
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para a construção de arrumos agrícolas, pelo que, o problema apresentado é 

exclusivamente entre a IEP e a pessoa acima identificada" --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se constata que o requerente construiu uma área 

superior à licenciada, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar-lhe o respectivo 

projecto de arquitectura.================================================= 

104 – 360/338/373.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar parecer à Junta de Freguesia de 

Segões, sobre negociações do espaço da reconstrução de uns arrumos  para o 

alargamento da rua, presente à reunião o pedido para a reconstrução de uns arrumos 

que o Senhor TIBÉRIO DE JESUS NUNES, pretende efectuar na Rua da Carga, na 

localidade e Freguesia de Segões,  bem como o parecer da respectiva Junta de 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a vontade manifestada pela Junta de Freguesia de 

Segões, referindo inclusivé custos pouco substanciais nas indemnizações a pagar, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à referida Junta de Freguesia uma 

estimativa dos custos em causa. ========================================== 

105 – 360/338/571.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes ====================================================== 
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========== Oriundo da Firma JARDIM DA RUA, sita na localidade de Prados de Baixo, 

Freguesia de Rua, presente à reunião um pedido para construção de arrumos agrícolas, 

com 45 m2, que pretende levar a efeito na referida localidade. ----------------------------------- 

----- Submetido o mesmo à apreciação do GTL-GABINETE TÉCNICO LOCAL, o mesmo 

prestou a informação nº. 106/GTL/2003, datada de 15 de Outubro, último, que nesta acta 

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

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

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

respectiva licença. ===================================================== 

106 – 360/338/576.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ANTÓNIO DA FONSECA SILVA, presente à 

reunião um pedido para construção de uns arrumos agrícolas, com 45 m2, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado “Barraca”, na localidade de Arcas, Freguesia de 

Sever. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a seguinte informação: “ Não há inconveniente em que lhe seja concedida a 

respectiva licença, devendo afastar a construção do caminho 8 metros”.----------------------- 

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

respectiva licença, devendo o requerente cumprir o afastamento proposto pela 

Fiscalização Municipal. =================================================  
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107 – 360/338/577.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor MANUEL DOS SANTOS PEREIRA,  presente à 

reunião um pedido para construção de uns arrumos agrícolas, com 30 m2, que pretende 

levar a efeito na localidade de Arcas, Freguesia de Sever. ---------------------------------------- 

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

prestou a seguinte informação: “ Não há inconveniente em que lhe seja concedida a 

respectiva licença, desde que, respeite os alinhamentos constantes no P.D.M.”.------------ 

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

respectiva licença, devendo o requerente respeitar os alinhamento constantes no PDM – 

Plano Director Municipal. ================================================ 

108 – 360/338/594.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DOS SANTOS ALHAIS, presente à reunião 

um pedido para construção de um muro de vedação, com 19 metros, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado "Penedo Gordo", na Freguesia de Leomil. ---------------------- 

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

prestou a seguinte informação: “ Não há inconveniente em que lhe seja concedida a 

respectiva licença, no entanto, o requerente deve, previamente, solicitar o alinhamento”.- 

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

respectiva licença, devendo o requerente, previamente, solicitar o alinhamento à 
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Fiscalização Municipal. =================================================   

109 - 360/338/25.87 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - Pedido 

de reaprovação – Alteração e ampliação de uma habitação =================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 

ANTÓNIO DE OLIVEIRA PRELADO, relativamente ao pedido de reaprovação do 

projecto de arquitectura, relativamente à ampliação e reconstrução de uma habitação, 

sita no lugar denominado "Bairro ou Quinta do Aguiar", nesta Vila de Moimenta da Beira, 

presente à reunião os  elementos em falta.-------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 158-

SV/DPOM/03, datada de 10 de Outubro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, apontando para o 

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

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

arquitectura e especialidades, emitindo a respectiva licença de construção, concedendo 

um prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do documento de legitimidade 

definitivo.============================================================     

110 - 360/338/270.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de uma casa de habitação - Reaprovação ======================= 

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



 FlFlFlFl.94 
______________ 

 
                                                           03.11.03 

 
Liv º .  112L iv º .  112L iv º .  112L iv º .  112     

                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 

                                                                   

 

14 de Julho, último, exarada afolhas 257, ponto 284, do livro de actas nº. 109, em que foi 

deliberado, solicitar ao técnicos da DPOM, uma reflexão sobre a aplicação da nova 

legislação em matéria de documentos para a reapreciação dos processos, presente à 

reunião os elementos em falta para reapreciação do projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de uma habitação que o Senhor ANTÓNIO JOSÉ SOARES 

ALBINO, pretende levar a efeito no lugar denominado "Fonte ", na localidade  de 

Paraduça,  Freguesia de Leomil. -------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação:" Perante a 

apresentação destes elementos, emite-se parecer favorável ao projecto de arquitectura 

e especialidades". --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar os projectos e emitir 

a respectiva licença de construção. ======================================== 

111 - 360/338/98.02 - OBRAS PARTICULARES -  Reconstrução de um edifício 

destinado a Centro comercial - Resposta à audiência do interessado =========== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência dos Senhores A 

CORREIA e J. MARQUES, relativamente à reconstrução de um edifício destinado a 

Centro Comercial, sito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, 

presente à reunião um requerimento  que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, solicitando a sua aprovação. ------------------- 
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----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

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

se o conteúdo de toda a informação nº. 47-OS/DPOM/03, datada de 19/09/2003"---------- 

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

alteração ao projecto, em conformidade com a viabilidade concedida, nomeadamente no 

que diz respeito à cércea dominante. =======================================  

112 – 360/338/206.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades - 

Reconstrução e ampliação de uma casa de habitação ======================= 

========== Oriundo do Senhor AMADEU PEREIRA CARDOSO, presente à reunião os 

projectos de especialidades, relativamente à reconstrução e ampliação de uma 

habitação, sita no lugar denominado "Meirinho", na localidade e Freguesia de Caria. ---- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 162-

SV/DPOM/03, datada de 24 de Outubro, último, que nesta acta se considera 

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

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

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

113 - 360/338/591.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de um edifício destinado a armazém agrícola ==================== 

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

18 de Agosto, último, exarada a folhas 103 ponto 097 do livro de actas nº. 110, em que 
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foi deliberado solicitar ao requerente, confirmação por documento legal, a área de 

terreno disponível e a confirmação da existência das infraestruturas essenciais para a 

implementação da actividade proposta, ou solução autónoma alternativa para os 

mesmos efeitos, relativamente à construção de um edifício destinado a armazém 

agrícola,  que o Senhor MANUEL LOPES FERREIRA, pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Laverca", na localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião o referido 

projecto acompanhado dos documentos solicitados. ------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 82-

LS/DPOM/2003, datada de 27 de Outubro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, apontando para o 

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

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

arquitectura. ========================================================= 

114 - 360/338/8.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

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

========== Oriundo do Senhor ADRIANO CARDOSO DE ALMEIDA, residente em A-

de-Barros, Município de Sernancelhe, presente à reunião os projectos de 

especialidades, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lote nº.C6, do loteamento a que se refere o alvará nº. 3/96, sito no lugar 

denominado  "Andinhos", nesta Vila de Moimenta da Beira. --------------------------------------- 
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----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.161-

SV/DPOM/2003, datada de 24 de Outubro, último, que nesta acta se considera 

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

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

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

115 - 360/338/9.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Ampliação de uma habitação ========================================== 

============ Oriundo da Senhora CRISTINA MARIA GOMES ANTUNES COSTA, 

presentes à reunião os projectos de especialidades, relativamente à ampliação de uma 

habitação que pretende levar a efeito no lugar denominado "Largo do Outeiro", na 

localidade e Freguesia de Leomil. ------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 150-

SV/DPOM/2003, datada de 16 de Outubro, último, que nesta acta se considera 

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

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

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

116 - 360/338/141.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

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

========== Oriundo do Senhor VÍTOR MANUEL TEIXEIRA TRINTA, residente na 
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Suiça, presentes à reunião os projectos de especialidades, relativamente à construção 

de uma habitação, que pretende levar a efeito no lote nº. 22, do loteamento a que se 

refere o alvará nº. 03/96, sito no lugar denominado "Andinhos", nesta Vila de Moimenta 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 157-

SV/DPOM/2003, datada de 21 de Outubro, último, que nesta acta se considera 

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

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

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

117 - 360/338/185.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Legalização da reconstrução de uma habitação ============================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 

AVELINO DA SILVA, residente na Rua das Malheiras, Bloco 21, 1º Esqº., Almeirim, 

presente à reunião o projecto de arquitectura, relativamente à legalização da 

reconstrução de uma habitação, que pretende levar a efeito na Rua do Forno, na 

localidade de Soutosa, Freguesia de Peva. ------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 79-

RJ/DPOM/2003, datada de 16 de Outubro, último, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que pelas razões ali 

descritas, emitindo parecer desfavorável. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:   Considerando que se trata de uma zona já consolidada, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a área de implantação proposta, devendo, contudo, 

o requerente suprir o incumprimento dos afastamentos regulamentares, relativamente às 

aberturas agora introduzidas. ============================================    

118 - 360/338/232.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

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

28 de Julho, último, exarada a folhas 45, ponto 040, do livro de actas nº. 110, em  que foi 

deliberado que o processo baixasse à DPOM e que esta informasse de acordo com os 

registos existentes nesta Câmara, referindo sobre qual a dimensão das construções já 

licenciadas do mesmo prédio e quais as infraestruturas que servem o prédio objecto de 

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

FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA, pretende levar a efeito no lugar denominado "Mosto 

Frio", na localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião a informação da DIVISÃO 

DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO nº. 152-SV/DPOM/03, datada 

de 17 de Outubro, último nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritos emite parecer desfavorável. ---- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a implantação proposta, enquadra o principio de 

colmatação previsto no PDM – Plano Director Municipal,  para além do facto de que 
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aquela zona está dotada das infraestruturas essenciais, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura.------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, informar o requerente que deverá 

apresentar o documento de legitimidade, no acto da entrega dos projectos de 

especialidades.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando ainda a análise global efectuada ao processo de licenciamento das 

construções pré-existentes, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder ao 

requerente um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a sua legalização, dado que as 

mesmas não respeitaram os respectivos projectos/autorizações. ================== 

119 - 360/338/251.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma moradia unifamiliar ================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 

MÁRIO MELITÃO INÁCIO, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que 

pretende levar a efeito na Quinta Nova, na localidade e Freguesia de Rua,   presente à 

reunião o projecto de arquitectura, acompanhado de um requerimento, que nesta acta se 

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

razões ali descritas, solicita a aprovação do projecto. ----------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GTL- GABINETE TÉCNICO LOCAL, o 

mesmo prestou a informação nº. 105-/GTL/03, datada de 15 de Outubro, último, que 

nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica  a fazer integrante, em que, 
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pelas razões ali descritas emite parecer desfavorável. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o parecer emitido pelo GTL – Gabinete Técnico Local, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente os elementos técnicos ainda 

em falta para correcta instrução do processo, após o que os Serviços Técnicos da 

DPOM – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município, deverão dar o 

competente parecer técnico, submetendo-o à aprovação da Câmara 

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

120 - 360/338/322.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar ==================== 

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

em 08 de Setembro, último, exarada a folhas 39, ponto 037, do livro de actas nº. 111, em 

que foi deliberado, aceitar a entrega do documento de legitimidade no acto do 

levantamento da licença, mas não prescindindo da apresentação do estudo do 

enquadramento da envolvente já anteriormente solicitado (...), presente à reunião o 

projecto de arquitectura, juntamente com o requerimento, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, relativamente à reconstrução 

e ampliação de uma habitação unifamiliar, que o Senhor RAÚL REBELO,   pretende 

levar a efeito na Rua do Forno, na localidade e Freguesia de Paradinha. --------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 166-

SV/DPOM/03, datada de 27 de Outubro, último, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que o estudo da envolvente apresentado não é 

suficientemente claro e elucidativo, quanto às cérceas dominantes naquela área urbana, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Senhor Vereador, em regime de 

Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, a análise do processo no local.========== 

121 - 360/338/378.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar ==================== 

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

25 de Agosto, último, exarada a folhas, 152, ponto 153, do livro de actas nº. 110, em que 

foi deliberado, solicitar à Senhora MARIA AMÉLIA DE JESUS CORREIA,  o estudo de 

enquadramento urbanístico na envolvente urbana, em termos de alçados, de modo a 

que seja verificado qual é o enquadramento da construção pretendida, em relação às 

construções vizinhas e não apenas os arranques das construções imediatamente 

contíguas, relativamente à reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito na Rua Direita, na localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de 

Arcozelos, presente à reunião o processo acompanhado de um requerimento, que nesta 

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

pelas razões ali descrito solicita a sua aprovação.---------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 165-
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SV/DPOM/2003, data de 27 de Outubro, último , que nesta acta se considera 

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

descritas emite parecer desfavorável. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o estudo de enquadramento na envolvente urbana 

agora apresentado, a Câmara  deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, devendo o requerente no acto da entrega dos projectos de especialidades, 

apresentar o respectivo documento de legitimidade devidamente rectificado.========= 

122 - 360/338/428.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura- 

Construção de uma habitação multifamiliar ================================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta ao Senhor 

JOSÉ MANUEL LEITÃO SERÔDIO, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar,  que pretende levar a efeito no lote nº.1, do loteamento a que se refere o 

alvará nº.03/94, sito no lugar denominado "Penedo Gordo", na localidade e Freguesia de 

Leomil, presente à reunião o projecto de arquitectura. ---------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 78-

RJ/DPOM/2003, datada de 16 de Outubro, último, que nesta acta se considera 

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

descritas emite parecer desfavorável. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara admite a mancha de implantação 
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proposta, a mesma deliberou, por unanimidade,  que o requerente apresente os 

elementos em falta identificadas na informação dos Serviços Técnicos da DPOM – 

Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município, devendo ainda garantir o 

alinhamento exigido na mesma informação, relativamente à construção do lote 

adjacente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que deverá apresentar o 

documento de legitimidade, aquando da entrega dos projectos de especialidades. ==== 

123 - 360/338/461.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um armazém - Resposta à audiência do interessado  =========== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder a audiência do Senhor ANTÓNIO 

MANUEL RODRIGUES REBELO - PROCALOR, relativamente à construção de um 

armazém, que pretende levar a efeito no lote nº. 27, sito no Parque Industrial de 

Moimenta da Beira, presente à reunião a resposta à audiência, por escrito, que nesta 

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

pelas razões ali descritas, solicita a sua aprovação.-------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 79 -

SV/DPOM/2003, datada de 17 de Outubro, último, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: Face aos elementos agora entregues, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ==============================     

124 - 360/338/572.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

========== Oriundo da Senhora CARLA MARIA MORGADO DOS SANTOS, residente 

na localidade e Freguesia de Paçô,  presente à reunião o projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de uma habitação, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "S. Pedro", na localidade e Freguesia de Paçô. -------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 156-

SV/DPOM/2003, datada de 2 de Outubro, último, que nesta acta se considera 

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

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

arquitectura, devendo o requerente no acto da entrega dos projectos de especialidades, 

apresentar também a estimativa orçamental rectificada. ========================= 

125 - 360/347/4.99 - LOTEAMENTOS - Alteração à operação de loteamento ======= 

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

em 14 de Julho, último, exarada a folhas 272, ponto 303, do livro de actas nº. 109, em 

que foi deliberado que o processo fosse submetido a discussão pública,  relativamente à 

alteração do projecto de operação de loteamento que a Firma DESENVUR- 

EMPREENDIMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO, LDª., pretende levar a 

efeito no lugar denominado "Pedregais", presente o mesmo à reunião, após ter sido 
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submetido a apreciação dos Serviços Administrativos da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO que, a propósito, a mesma prestou a informação nº. 

2/03, datada de 30 de Outubro, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante , referindo que a respectiva operação de 

loteamento está em condições de ser aprovado, nos termos legais. ----------------------------   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à operação 

de loteamento. ======================================================= 

126 - 360/347/2.03 - LOTEAMENTOS - Alteração à operação de loteamento ======= 

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

em 14 de Julho, último, exarada a folhas 273, ponto 304, do livro de actas nº. 109, em 

que foi deliberado que o processo fosse submetido a discussão pública,  relativamente à 

operação de loteamento que o Senhor CASIMIRO MANUEL DA ROCHA JESUS 

FONSECA e OUTROS, pretende levar a efeito no lugar denominado "Cálvário" ou 

"Conde", na localidade e Freguesia de Rua, presente o mesmo à reunião, após ter sido 

submetido à apreciação dos Serviços Administrativos da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO que, a propósito, a mesma prestou a informação nº. 

2/03, datada de 30 de Outubro, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, referindo que a respectiva operação de 

loteamento está em condições de ser aprovada, nos termos legais. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a operação de 

loteamento.========================================================== 
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127 - 360/992/000 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de Regulamento Municipal 

de Urbanização, Edificação e Taxas - Apreciação e aprovação ================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea a), do nº. 7, do artº. 65º, 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 

de Janeiro, presente à reunião o projecto do Regulamento em epígrafe.----------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, continuar a análise do 

regulamento, na próxima reunião de Câmara. ================================   

128 - 360/343/000 - OBRAS PARTICULARES – Situação de insalubridade - Auto de 

Vistoria nº. 57/03 – JOSÉ AUGUSTO====================================== 

========== No seguimento do pedido de vistoria, formulado pelos Senhores JOSÉ 

RICARDO FERREIRA e RAÚL MANUEL DA CUNHA MOURA, na qualidade de 

inquilinos do prédio sito no Largo General Humberto Delgado , nº. 35, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, que é propriedade do Senhor JOSÉ AUGUSTO, presente à reunião 

o auto de vistoria nº. 57/03, realizado em 16 de Outubro, último, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, dando conta do 

estado de degradação da construção e que é entendimento da comissão que, as obras 

necessárias para devolver o estado de segurança e salubridade à construção, deverá 

passar pela sua reconstrução.------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Face ao resultado da vistoria, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder ao referido proprietário, um prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação,   

para se pronunciar sobre o assunto.======================================== 
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04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

129 – 710/713/000 – CULTURA E DESPORTO POPULARES – Apresentação de 

Regulamentos======================================================= 

========== Oriundo do Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, e 

no seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária realizada em 24 de 

Outubro, último, exaradas a folhas 68, ponto 081, do livro de actas 112, presente 

novamente à reunião uma PROPOSTA, datada de 09 do corrente mês, informando da 

necessidade de a Câmara Municipal regular a concessão de apoios ao Movimento 

Associativo, de modo a promover o Desenvolvimento Cultural, Educativo, Social, 

Desportivo e Recreativo, de uma forma equilibrada e sustentável.-------------------------------    

----- A referida PROPOSTA vem acompanhada de quatro propostas de Regulamentos, 

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

integrante, e referentes ao Apoio ao Movimento Associativo Desportivo; à Concessão de 

Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social e Recreativo; à Atribuição de Prémios de 

Mérito Escolar e à Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior.------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que há necessidade de integrar nos Regulamentos o 

espírito de partilha que deve presidir à dinamização e financiamento de acções de 

interesse público, bem como enquadrar regulamentação que se adapte à realidade 

social, cultural e desportiva existente, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder a 

uma avaliação mais pormenorizada das propostas apresentadas, na próxima reunião de 
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Câmara.=============================================================  

130 – 710/714/400 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL – Pedido de 

Isenção de Passe Escolar ============================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA CREMILDE DUARTE S. OLIVEIRA, 

Encarregada de Educação da aluna SUSANA PATRÍCIA SOUSA OLIVEIRA, residentes 

na Barragem do Vilar, Freguesia do Vilar, deste Concelho, presente à reunião um pedido 

datado 26 de Agosto, e registado nesta Câmara Municipal sob o n.º 5932, em 01 de 

Setembro,  último, solicitando a isenção do pagamento do passe escolar, em virtude dos 

seus fracos recursos económicos.------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Técnica Superior de Serviço Social, MARIA MADALENA L. 

R. SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a seguinte informação: “A aluna é oriunda 

de um agregado familiar em situação de precaridade económica decorrente do facto de 

o pai se encontrar impossibilitado de trabalhar por problemas de saúde graves.------------- 

----- Acresce a esta precaridade as despesas com saúde.------------------------------------------ 

----- A mãe da aluna encontra-se desempregada há muitos anos.-------------------------------- 

----- Neste momento o agregado familiar é constituído pelos progenitores e a aluna – três 

pessoas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto sou de parecer que a aluna deve ser isentada do pagamento do passe 

escolar.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a isenção do 

pagamento do passe, face à débil situação sócio-económica do agregado familiar da 
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aluna, confirmada pelos Serviços Sociais.====================================  

131 – 710/714/400 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL – Pedido de 

Isenção de Passe Escolar============================================== 

========== Oriundo da Senhora LÍDIA MARIA BARATA TEIXEIRA GOMES, 

Encarregada de Educação da aluna DALVA ROSÁLIA TEIXEIRA GOMES, residentes na 

Freguesia de Alvite, deste Concelho, presente à reunião um pedido datado 29 de 

Setembro, último, e registado nesta Câmara Municipal sob o n.º 6672, em 29 do 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, MARIA MADALENA L. 

R. SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a seguinte informação:-----------------------------

-----“Este agregado familiar tem dificuldades económicas decorrentes do facto do pai da 

aluna ter falecido, vítima de acidente de viação em Novembro de 2002 e não ter ainda 

existido decisão favorável relativamente à comparticipação do seguro.------------------------- 

----- A família encontra-se em situação de precaridade económica, sendo beneficiários 

do Rendimento Social de Inserção.------------------------------------------------------------------------ 

----- Pelo exposto sou de parecer que a aluna deve ser isentada do pagamento do passe 

escolar.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a isenção do 

pagamento do passe, face à débil situação sócio-económica do agregado familiar da 

aluna, confirmada pelos Serviços Sociais.==================================== 
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132 – 710/714/500 – ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR – Pedido de Substituição 

do Representante da Autarquia na Assembleia da Escola Secundária/3 Dr. 

Joaquim Dias Rebelo - Moimenta da Beira – Justificação ===================== 

========== Oriundo do Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, e 

no seguimento das deliberações tomadas em reunião ordinária realizada em 22 de 

Setembro, e reunião extraordinária realizada em 24 de Outubro, últimos, exarada a 

folhas 111, ponto 106, e folha 69, ponto 083, do livro de actas 111 e 112, 

respectivamente, em que foi deliberado que o assunto voltasse em próxima reunião, 

presente à reunião o respectivo processo, para efeitos de uma análise mais 

pormenorizada.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face aos elementos apresentados, a Câmara Municipal presume que 

não terá sido a falta de assiduidade o principal motivo do pedido de substituição do 

representante desta Autarquia na Assembleia da Escola Secundária/3 Dr. Joaquim Dias 

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

----- Objectivando um cabal esclarecimento dos factos e um completo restabelecimento 

das boas relações institucionais que sempre existiram, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, solicitar ao Presidente da Assembleia da Escola, atrás mencionada, 

todos os documentos oficiais que entenda passíveis de contribuir para um completo 

esclarecimento desta matéria, nomeadamente a acta de 27 de Maio, último, além de 

outros elementos e esclarecimentos que julgue importantes e pertinentes para justa e 

adequada solução deste assunto.==========================================  
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133 – 720/715/000 – ARSC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO 

– SUBREGIÃO DE SAÚDE DE VISEU – Turnos de Farmácia para 2004 - Mapas de 

Serviço no ano 2004 - Dec. – Lei n.º 335/93  ================================ 

========== Oriundo da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO – 

SUBREGIÃO DE SAÚDE DE VISEU, presente à reunião o ofício com o n.º 116249, 

datado de 08 de Outubro, último, acompanhado de uma fotocópia do mapa em epígrafe, 

a solicitar a esta Câmara Municipal a devida apreciação e respectiva aprovação.----------- 

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

o respectivo mapa de serviço dos turnos das farmácias, para o ano 2004.=========== 

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 

19H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

  

 

 

 


