
 FlFlFlFl.114 
______________ 

 
                                                           03.11.17 

 
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 

                                                                   

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZASSETE DE NOVEMBRO DO 

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

ACTA Nº. 34/03 

========== Aos dezassete 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, 

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 09H30.====================================== 

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

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

JUSTIFICAR  a falta à reunião de hoje, do Vereador JORGE DE JESUS COSTA, por 

razões que se prendem com a sua vida particular. ============================= 

01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

134 - 020/015/008 - PCP - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS ================  

========== Oriundo do partido em epígrafe, presente à reunião  o ofício nº. 

0887MAIL/03, datado de 28 do Outubro último, o qual envia cópia da intervenção do 

Senhor Deputado Bruno Dias, proferida no passado dia 22 de Outubro, durante o debate 

sobre o "Regime Jurídico das Comunicações Electrónicas", que nesta acta se considera 

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

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

"Fiscalização Municipal" 

135 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 62/2003 – HELENA 

MARIA GOMES DOS SANTOS – Decisão  ==================================   

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea a), do n.º 1, do art.º 35.º, 

do Decreto-Lei n.º 168/97, de 04/07, presente à reunião o processo de Contra– 

Ordenação referenciado  em epígrafe, cujo auto de notícia, levantado no dia 26/05, 

último, pela Fiscalização Municipal, dá conta que a Sr. HELENA Mª. GOMES SANTOS, 

residente no lugar da Alagoa, localidade e freguesia de Moimenta da Beira, tinha o seu 
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estabelecimento de restauração e bebidas aberto ao público e em funcionamento, sem 

que para isso estivesse munida da respectiva Licença de utilização, passada por esta 

Câmara Municipal, violando assim o n.º 1, do art.º 14.º e n.º 1, do art. 28.º, do referido 

Decreto-Lei, presente à reunião o referido processo de contra-ordenação para decisão.-- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o espírito do teor da deliberação da Câmara, 

tomada na reunião de 06 de Outubro, último, a propósito de assunto de idêntica 

natureza, a mesma deliberou, por unanimidade, aguardar pelo seu desenvolvimento e 

conclusão, momento que determinará a análise e decisão do presente processo. ===== 

136 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 100/2003 – JOSÉ 

AUGUSTO DE JESUS GOUVEIA – Decisão ================================   

========== Nos termos e para efeitos do disposto no art.º 10.º, do Decreto-Lei n.º 

309/02, de 16 de Dezembro, presente à reunião o processo de Contra – Ordenação 

referenciado em epígrafe, cujo auto de notícia, levantado no dia 04 de Setembro, último, 

pela Fiscalização Municipal, dá conta que o Senhor JOSÉ AUGUSTO DE JESUS 

GOUVEIA, residente na localidade e freguesia de Aldeia de Nacomba, tinha o 

estabelecimento de  bebidas com espaço para dança, denominado “ FLASH “, aberto ao 

público e em funcionamento, sem que para isso estivesse munido do respectivo Alvará 

de Licença de utilização, passada por esta Câmara Municipal, dado que tinha todas as 

licenças caducadas, violando assim o art.º 10.º, do referido Decreto-Lei, presente à 

reunião o referido processo de contra-ordenação para decisão.---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Em virtude do arguido Ter procedido voluntáriamente ao encerramento 
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do estabelecimento, a Câmara deliberou, por unanimidade, determinar o seu 

encerramento oficial com base no relatório da Fiscalização Municipal e aplicar-lhe uma 

mera admoestação, relativamente ao incumprimento de horário. ================== 

02 . DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

137 - 120/131/107 - DISCIPLINA - Processo Disciplinar ======================= 

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

6 do corrente mês, exarada a folhas 119, ponto 113, deste livro de actas, em que foi 

deliberado, ordenar novas diligências nos termos do nº. 1 do artº. 66º. do Estatuto 

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

aprovado pelo Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, com vista a uma tomada de 

decisão fundamentada, da Câmara Municipal, presente à reunião, uma carta do Técnico 

Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, justificando o conteúdo da 

sua carta de 25 de Agosto de 2003. ---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do teor da carta do Técnico Superior 

Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, arguido no processo disciplinar, e 

deliberou, por unanimidade, que a mesma seja anexada ao respectivo processo. =====    

138 - 120/131/107 - DISCIPLINA - Processo Disciplinar ======================= 

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

04 de Fevereiro, último, exarada a folhas 104 a 106, ponto 104, do livro de actas nº. 107, 
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em que foi deliberado instaurar processo disciplinar contra o funcionário, Técnico 

Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, nos termos do nº. 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, e nomear como instrutor, 

nos termos do nº. 1, do artº. 51º., do referido diploma legal, o Chefe de divisão 

Administrativa desta Câmara Municipal  LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, novamente 

presente à reunião o referido processo acompanhado do respectivo relatório, para 

efeitos de decisão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após análise aos autos do processo disciplinar, que integram já o 

relatório final, e perante as novas diligências efectuadas, a Câmara deliberou por 

unanimidade,  para uma análise mais detalhada do referido processo com vista à 

decisão final, que o mesmo transite para a próxima reunião ordinária, nos termos da 

alínea a) do nº. 4, do artº. 65º., do Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro. ==========   

139 - 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: -------------------------------------------------------------------------------------- 

- SANDRA CARVALHO MALAQUIAS RODRIGUES, com estabelecimento de Artigos 

para o Lar, sito na Avenida Dr. Sá Carneiro nº. 44, nesta Vila, dando conta que pretende 

praticar o seguinte horário:-----------------------------------------------------------------------------------
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----- " De Segunda a Sábado das 10H00 às 20H00, com interrupção das 12H00 às 

13H30 para almoço, e  com encerramento semanal ao   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. ========     

140 - 610/614/000 - ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES DAS BEIRAS - Feira quinzenal de 

8 de Dezembro =======================================================  

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião o ofício nº. 45/03, 

datado de 4 do corrente mês, a solicitar que a feira do dia 8 de Dezembro se realize no 

dia habitual, embora seja feriado, como é vontade dos feirantes. -------------------------------- 

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

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

----- "Em cumprimento do despacho de V. Exª.,  Chefe de Divisão, datado de 10 de 

Novembro de 2003, informa-se que de harmonia como disposto no nº. 1 do artigo 24º. 

do Regulamento de Feiras e Mercados, aprovado em 28 de Junho de 1990, para a área 

deste município, sempre que a feira quinzenal coincida com feriado nacional ou local, a 

realização dessa mesma feira verifica-se no dia útil seguinte. ------------------------------------

----- Expostos os factos acima  referidos, deixam estes Serviços à consideração Superior 

o deferimento ou não da petição da Associação de Feirantes das Beiras". -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, dar cumprimento ao 
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Regulamento Municipal, transferindo a feira quinzenal para o dia seguinte, isto é, do dia 

8 para o dia 9 de Dezembro, alegando os seguintes motivos: -------------------------------------

------- 1 - A proposta apresentada não se conjuga com a defesa do interesse público, 

porquanto a afluência dos munícipes à feira não aproveita a abertura dos organismos 

públicos e do comércio local; -------------------------------------------------------------------------------   

----- 2 - A realização da feira no feriado implicaria a afectação de recursos extraordinários 

em termos de limpeza e de fiscalização, o que não se justifica pela fraca adesão da 

população, nas circunstâncias acima descritas.  ===============================    

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade”  

141 - 210/202/011 – FINANCIAMENTOS AO ABRIGO DA LINHA DE CRÉDITO QCA 

III – Pedido de prorrogação de prazo de contrato =========================== 

========== No seguimento do oficio enviado por esta Câmara Municipal à Comissão 

de Coordenação da Região Norte, onde foi solicitado a prorrogação do prazo de 

contrato dos projectos: “Complexo Turístico da Barragem Vilar – Parque de Campismo 

(conclusão)” e “Requalificação do Largo do Tabolado e seus Acessos Nascentes”, e 

dada a posição favorável da mesma, presente à reunião um oficio da Caixa Geral de 

Depósitos, datado de 31 de Outubro, último, e registado nesta Câmara no dia 06 do 

corrente mês, com o número 7574, informando que foi autorizada a prorrogação dos 

referidos empréstimos, conforme solicitado. Mais informa que manter-se-ão as 

condições das taxas de juro, ficando, porém, salvaguardada a possibilidade do 
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arredondamento da taxa de juro ao quarto de ponto percentual superior a partir do 9º 

ano do prazo, inclusive. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da prorrogação do prazo do contrato,  

e deliberou por unanimidade aceitar as respectivas condições. =================== 

142 – 210/206/100 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E 

O LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO – Pagamento do auto nº. 15 – 

Transferância de verba para ARMVTávora ================================= 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara e nos termos e para efeitos do 

disposto no nº 3, do artº. 68º., da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, presente à reunião  

uma PROPOSTA, datada de 14 do corrente mês, que  nesta acta se  considera 

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

motivos ali expostos, propõe que seja transferida para a Associação Regional dos 

Municípios do Vale do Távora, a importância de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), 

para pagamento do auto de medição nº 15, datado de 27 de Junho, último, relativo à 

obra em epígrafe, à Firma Higino Pinheiro & Irmão Ldª.  ------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  0302/080501 onde, em 14 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 26.145,37 (vinte e seis mil, cento e quarenta e cinco euros e trinta e sete 

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

3.3.1., com o código 0101 e número de projecto 32/2003, com a dotação global  de € 
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26.145,37 (vinte e seis mil, cento e quarenta e cinco euros e trinta e sete cêntimos). ----- 

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

a transferência proposta. ================================================ 

143 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

17ª Alteração ======================================================== 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara foi presente à reunião a 17ª. 

Alteração   ao   Orçamento,  no  montante  de € 147.585,00  (cento e quarente e sete 

mil, quinhentos e oitenta e cinco euros), a que corresponde, igualmente, a 17ª Alteração  

às Grandes Opções do Plano no   montante de  € 158.300,00 (cento e cinquenta e oito 

mil e trezentos euros),  na coluna de inscrições/reforços,  e de € 148.350,00 (cento e 

quarenta e oito mil e trezentos e cinquenta euros), na coluna das 

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

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

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

previstas no ponto 8.3.2., das considerações técnicas a que se refere o 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" 

144 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 
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========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 14, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 91.757,71 (noventa e 

um mil, setecentos e cinquenta e sete euros e setenta e um cêntimos), assim  

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

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€  25.714,19 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€  66.043,52 

                                                                                TOTAL  ...............€   91.757,71 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

145 – 310/301/000 – OBRAS EXECUTADAS PELA FIRMA JEREMIAS DE MACEDO & 

Cª. , LDA – Peritagem  ================================================= 

========== De harmonia com o solicitado pelo Gabinete Jurídico e oriundo do 

Advogado MIGUEL CATELA, de Lisboa, presente à reunião um fax, recebido nesta 

Câmara em 30 de Outubro, último, com o seguinte teor:--------------------------------------------

------ ”Na sequência do nosso último contacto, perguntei ao Professor Doutor Artur 

Bezelga se estaria disponível para integrar, presidindo, a um painel composto de três 

pessoas, de acordo com o que seria a versão final preferida pela Câmara. Ele a tal se 

dispôs, pelo que eu passaria a sugerir uma metodologia para desencadear o sistema a 

que se chegou. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 1) Objecto: todos os litígios que se encontram actualmente a ser dirimidos na 

Justiça, acrescido de outro, da mesma natureza, cuja petição ainda não deu entrada; ---- 

----- 2) Órgão que dirimirá o conflito: Painel presidido pelo Professor Doutor Artur 

Bezelga, e composto por ele, e por dois outros elementos, cada um indicado por cada 

parte; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3) Estatuto do órgão: as partes aceitarão o veredicto do Painel, não suscitando 

questões sobre a sua decisão, tanto quanto aos efeitos financeiros, como quanto aos 

aspectos técnicos; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4) Processo de envolvimento de uma entidade independente, que credencie o 

Professor Artur Bezelga, para participar neste procedimento: carta comum da Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira e da Jeremias de Macedo & Cia, Lda, dirigida à APAE 

Associação Portuguesa de Avaliações de Engenharia, questionando, por exemplo, o 

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

-----“Pretendendo as partes convidar o Senhor Professor Doutor Artur Bezelga para 

presidir a um Painel que habilite à resolução de vários litígios em execução de contratos 

de empreitadas de obras públicas que as vinculam reciprocamente, avaliando técnica e 

financeiramente as questões em aberto, solicitávamos confirmação de que o mesmo 

pertence à lista de peritos habilitados a actividade dessa natureza, pela APAE”.------------- 

----- 5) Custos do painel: as partes dividiriam, em partes iguais, os honorários e 

despesas em que o Professor Doutor Artur Bezelga, para o que lhe seria feita, 

antecipadamente e por escrito, uma consulta; quanto aos elementos indicados por cada 
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parte, os respectivos custos serão suportados directamente por estas; ------------------------ 

----- 6) Duração da actividade do painel: creio que seria melhor estabelecer um prazo, 

para o que sugeria 4 (quatro) meses”. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara analisou com profundidade as implicações de uma nova 

estratégia para uma peritagem global e deliberou, por unanimidade, que só estará 

receptiva à sua implementação, através da intervenção do LNEC – Laboratório Nacional 

de Engenharia Civil, ou organismo oficial equivalente, pelo que deve o Presidente da 

Câmara diligenciar contacto prévio com aqueles organismos, para saber das suas 

disponibilidades e condições para o efeito requerido. ----------------------------------------------- 

----- Considerando que a metodologia de trabalho referenciada pressupõe a aceitação 

pelas partes em litígio de parâmetros objectivos, sobre as quais deve decorrer a 

avaliação pericial, a Câmara deliberou, igualmente por unanimidade, consultar a 

empresa Jeremias de Macedo & C.ª Lda, com sede em Tabuaço, para apresentar a sua 

opinião sobre o assunto, até porque já manifestou interesse em aderir a um processo de 

intermediação análogo ao proposto. ======================================= 

146 - 310/302/100 - ARRUAMENTOS - Reclamação ========================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião realizada em 3 do 

corrente mês, exarada a folhas 84, ponto 099, deste livro de actas, em que foi deliberado 

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

SILVA, uma avaliação pormenorizada dos prejuízos reivindicados pela requerente, bem 

como uma adequada estimativa de custos de reparação, presente novamente à reunião 
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o processo da Senhora MARIA DINA FERREIRA GOUVEIA, acompanhada da 

informação EDU29/DOM/2003, datada de 12 do corrente mês, com o seguinte teor: ------

------ “Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar V. Ex.ª que, em 

cumprimento do disposto na deliberação tomada em reunião de Câmara Municipal, 

realizada em 3/11/2003, anexa-se o mapa de medições e orçamento pormenorizado dos 

vários tipos de trabalho envolvidos no conjunto do pedido de indemnização. ----------------- 

----- Apesar de o presente mapa de medições corresponder ao verificado na habitação, 

mais se informa que não nos parece rigoroso, nesta altura, passados que são cerca de 

dez anos após a ocorrência das supostas causas mencionadas pela requerente, o 

respectivo levantamento, dada as dificuldades naturais que advém da já relativa 

antiguidade da origem e/ou motivos dos estragos só agora, julga-se devidamente 

levantados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Com as consequentes reservas assim justificadas, sou de opinião que os prejuízos 

importam no total de € 3.104,35 (três mil, cento e quatro euros e trinta e cinco 

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

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

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

orgânico-económica 0303/07010401 onde, em 14 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 106.912,61 (cento e seis mil, novecentos e doze euros e sessenta e um 

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

2.4.2., com o Código 0409 e número de Projecto 50/2002, com a dotação de € 12.449,01 
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(doze mil, quatrocentos e quarenta e nove euros e um cêntimo). -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se confirmam os prejuízos causados no âmbito da 

obra de Saneamento Básico, realizada na Rua Principal, em Paradinha, e considerando-

se ainda como justa a indemnização em tempo solicitada pela reclamante, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir-lhe uma indemnização de € 2.000,00 (dois mil 

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

147 - 310/302/132 - CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO DA VILA DE MOIMENTA DA 

BEIRA (TROÇO ENTRE A E.N. 226 E O BAIRRO DE N.ª SR.ª DE FÁTIMA) - 

Trabalhos pagos indevidamente ========================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião realizada em 16 de 

Junho, último, exarada a folhas 163, ponto 185, do livro de actas n.º 109, em que foi 

deliberado solicitar ao Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, 

vários esclarecimentos, presente á reunião a informação n.º 49, datada de 22 de 

Outubro, ultimo, com o seguinte teor:---------------------------------------------------------------------

----- “Em resposta à deliberação de Câmara de 16/06/2003, tenho a prestar as seguintes 

informações:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 -  O suporte legal é o n.º 3 do art.º 26 do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de 

Dezembro, que diz o seguinte: “O empreiteiro é obrigado a executar os trabalhos 

previstos no n.º 1 caso se lhe sejam ordenados por escrito pelo dono da obra e o fiscal 

da obra lhe forneça os planos, desenhos, perfis, mapa da natureza e volume dos 

trabalhos e demais elementos técnicos indispensáveis para a sua perfeita execução e 
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para a realização das medições.” ------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 – A metodologia foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------- 

----- a) Como sempre, nesta Autarquia, os trabalhos a mais têm de ser autorizados de 

acordo com o dispositivo legal referido no ponto 1; -------------------------------------------------- 

----- b) Como Engenheiro responsável pela fiscalização não tive qualquer conhecimento 

dos trabalhos, para que pudesse informar a Câmara para a sua aprovação;------------------ 

----- c) Na revisão do processo com o Técnico Superior António José Bondoso 

constatou-se que estes trabalhos indevidos foram incluídos no auto pelo funcionário 

Henrique Afonso, não existindo qualquer documento a suportá-los. ---------------------------- 

----- d) E dado os precedentes idênticos quase em todas as obras, de trabalhos incluídos 

em mapas e autos inexistentes e sem cumprimento dos preceitos legais relativos a 

trabalhos a mais, precedentes esses originados pelo funcionário municipal e pelo  

Engenheiro da firma, decidi fazer um auto rectificativo. --------------------------------------------- 

----- 3) O auto rectificativo não se encontra assinado pelo empreiteiro porque este não o 

quis assinar, pois foi-lhe dado conhecimento da elaboração do auto rectificativo pelo 

envio do relatório à firma adjudicatária em 11 de Setembro de 2002, através do ofício n.º 

4697”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da informação e deliberou, por 

unanimidade, anexá-la ao processo judicial em curso. ========================== 

3.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 
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148 – 360/337/35.01 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia - 

Reaprovação - Construção de um armazém ================================ 

========== Oriundo da Senhora ZÉLIA MARISA PROENÇA COSTA MENDES DOS 

SANTOS, residente no lugar denominado "Alto do Facho", nesta Vila de Moimenta da 

Beira, presente à reunião um pedido de reaprovação de informação prévia sobre a 

construção de um armazém, que pretende levar a efeito na localidade de Fornos, 

Freguesia de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- " A presente informação surge no seguimento do pedido de reaprovação de um 

"Pedido de Informação Prévia" aprovado pela Câmara Municipal na sua reunião 

ordinária de 27/12/2001. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à pretensa intervenção, mantém-se, na integra, o teor da informação 

nº. 585/DPOM/2001, datada de 26/11/2001" .---------------------------------------------------------- 

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

informação prévia. ===================================================== 

149 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ DE JESUS, presente à reunião um pedido para 

construção de uma casa de arrumos com 5m2 e ocupação da via pública em 2m2,  que 

pretende levar a efeito na Rua da Paz, na localidade e Freguesia de Paradinha, a que se 

refere o Proçº. nº. 535.03. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Submetido o mesmo à apreciação da  FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

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

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

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

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

150 – 360/338/483.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

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

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

COSTA, relativamente a acabamentos da sua casa de habitação, sita na Rua da Fonte, 

na localidade e Freguesia de Aldeia de Nacomba, presente à reunião  a resposta, por 

escrito, do seguinte teor:-------------------------------------------------------------------------------------

-----" (...) 1- Foi apresentado um requerimento a pedir licença para a reconstrução de um 

armazém.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 - Atendendo à proximidade do inverno, iniciaram-se as obras para colocação da 

cobertura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3 - Atendendo que posteriormente teve conhecimento da obrigatoriedade da 

apresentação do projecto, encarregou-se um gabinete de efectuar o trabalho. --------------

------ 4 - No mais breve prazo possível será apresentado o projecto de arquitectura e 

serão pagas todas as taxas devidas ao Município". -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. =============================  
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151 – 360/338/528.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

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

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

MANUEL ALMEIDA BOTELHO, relativamente à construção de  arrumos agrícolas, com 

45m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Aldeia de Nacomba, 

presente à reunião a resposta por escrito do seguinte teor:----------------------------------------

----- "(...) que a área coberta com destino a dar sombra para os animais é apenas de 

44,30 e não 48m2. Para qualquer dúvida devem proceder à medição". ------------------------ 

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

prestou a informação nº. 764/FISC/2003, datada de 30 de Outubro, último, do seguinte 

teor:" Relativamente ao assunto em epígrafe, mantém-se o teor da informação nº. 

697/FISC., datada de 7/10/03, tendo-se levantado o respectivo Auto de notícia de 

Contra-Ordenação nº. 124/03":----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o desvio de 3 m2 na área de construção se deveu a 

um eventual erro de implantação e alinhamento de esquadria, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o pedido e emitir a respectiva licença nos termos propostos pelo 

requerente. ========================================================== 

152 – 360/338/576.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

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



 FlFlFlFl.132 
______________ 

 
                                                           03.11.17 

 
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 

                                                                   

 

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

CARVALHO PINTO, relativamente à construção de  arrumos agrícolas, com 45 m2, que 

pretende levar a efeito na localidade de Vila Chã, Freguesia de Caria, presente à reunião 

a resposta por escrito, do seguinte teor:-----------------------------------------------------------------

-----"(...) Que não pretende construir os arrumos agrícolas à face do caminho, mas sim 

implantado a uma distância de 4 metros, mais esclarece que já existe no referido 

caminho uma construção com uma distância muito inferior". -------------------------------------- 

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

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

----- “Tal como refere o requerente no seu ofício, no local existe uma construção na 

mesma condição, mas do outro lado do caminho em questão, pelo que, o assunto fica à 

consideração ”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Para uma melhor apreciação do processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, que o requerente apresente uma planta de implantação para a construção 

que pretende edificar, bem como das construções adjacentes referenciadas pela DPOM.  

153 - 360/338/539.98 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração ao projecto aprovado ========================================= 

========== Oriundo da Firma ENCHIDOS ARTESANAIS TIA MARIQUINHAS, Lda, 

presente à reunião a alteração ao projecto aprovado, relativamente à construção de uma 

salsicharia, que pretende levar a efeito no lote nº. 1, do Parque Industrial de Moimenta 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 86-LS/DPOM/03, 

datada de 11 do corrente mês, 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 a alteração ao projecto 

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

154 - 360/338/6.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

20 de Outubro, último, exarada a folhas 38, ponto 45, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar informação à DPOM, onde constasse a área do lote ainda 

pertencente ao Senhor Camilo Cardoso e a nova área proveniente da reformulação do 

loteamento realizada pela Câmara Municipal, e à Secção de Aprovisionamento e 

Património, informação de eventual indemnização,  por parte do requerente, aquando da 

reformulação do loteamento, presente de novo à reunião o projecto de arquitectura do 

Senhor CARLOS DANIEL DA FONSECA SANTOS, relativamente à construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote nº.6, do loteamento do Senhor 

Camilo Cardoso, sito no lugar denominado "Alto do Facho", nesta Vila de Moimenta da 

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

----- Submetido o mesmo à apreciação da Secção de APROVISIONAMENTO E 

PATRIMÓNIO, a mesma prestou a informação, sem número, datada de 05 do corrente 
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mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, informando que não têm conhecimento de qualquer pagamento de 

indemnização ao titular do lote nº.6. ---------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 101-

RJ/DPOM/2003, datada de 13 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando  que, após a 

reformulação do loteamento pela Câmara Municipal, o lote nº. 6, passou a ter a área de 

697,00 m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a área de construção, está muito próxima da área 

que é definida no Regulamento do Loteamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o projecto de arquitectura. ========================================= 

155 - 360/338/48.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor CARLOS ALBERTO RIBEIRO CORREIA, residente na 

localidade e Freguesia de Alvite, presentes à reunião os projectos de especialidades, 

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

denominado "Rigueira", na localidade e Freguesia de Alvite. -------------------------------------- 

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 94-

RJ/DPOM/2003, datada de 5 do corrente mês, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando que o requerente 

deveria ter entregue o documento de legitimidade, juntamente com os projectos de 

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença, condicionada à entrega do documento de 

legitimidade. ========================================================= 

156 - 360/338/112.03 - OBRAS PARTICULARES - Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor ABÍLIO GOMES PAULO, residente na localidade de 

Carapito, Freguesia de Peravelha, presentes à reunião os projectos de especialidades, 

relativamente à ampliação de uma casa de habitação, sita na Rua do Pereiro, na 

localidade de Carapito, Freguesia de Peravelha. ----------------------------------------------------- 

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 88-

RJ/DPOM/2003, datada de 29 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. ================================= 

157 - 360/338/116.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de especialidades - 

Alteração e ampliação de uma habitação ================================= 

========== Oriundo do Senhor JOÃO MONTEIRO DE MESQUITA, presentes à 
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reunião os projectos de especialidades, relativamente à alteração e ampliação de uma 

casa de habitação, sita no lugar denominado "Hotel Piolho", na localidade e Freguesia 

de Baldos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetidos os assuntos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 98-RJ/DPOM/03, 

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

dela fica a fazer parte integrante, informando  que não estão reunidas as condições para 

que a pretensão seja submetida a deliberação final, uma vez que o requerente não fez a 

entrega do documento de legitimidade. ----------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença, condicionada à entrega do documento de 

legitimidade. ========================================================= 

158 – 360/338/140.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor ABRAÃO FRANCISCO DOS SANTOS, presentes à 

reunião os projectos de especialidades, relativamente à reconstrução de uma habitação, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Edmeios", na localidade de Arcozelo 

do Cabo, Freguesia de Arcozelos. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 95-RJ/DPOM/03, 

datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 
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dela fica a fazer parte integrante, informando  que não estão reunidas as condições para 

que a pretensão seja submetida a deliberação final, uma vez que o requerente não fez a 

entrega do documento de legitimidade. ------------------------------------------------------------------ 

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

especialidades e emitir a respectiva licença, condicionada à entrega do documento de 

legitimidade. ========================================================= 

159 - 360/338/149.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO PEREIRA DA SILVA, presentes à reunião 

os projectos de especialidades, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cimo do Povo", na 

localidade e Freguesia do Vilar. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 99-

RJ/DPOM/2003, datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

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

160 - 360/338/150.03 - OBRAS PARTICULARES – Construção de um armazém 

agrícola - Pedido de prazo para entrega do documento de legitimidade ========== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 
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20 de Outubro, último, exarada a folhas 40, ponto 48, deste livro de actas, em que foi 

deliberado aprovar os projectos de especialidades, mas na condição do requerente 

entregar o documento de legitimidade devidamente rectificado, aquando do 

levantamento da licença, relativamente à construção de um armazém agrícola, presente 

à reunião um requerimento do Senhor MANUEL BATISTA GOMES, requerendo que lhe 

seja emitida a licença de construção, e concedido um prazo de 90 (noventa) dias, para 

apresentação do documento de legitimidade, com a área devidamente rectificada. -------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que no processo existe um documento provisório que prova a 

legitimidade do requerente, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva 

licença, e conceder um prazo de 90 (noventa) dias, para apresentação do respectivo 

registo, devidamente rectificado. ========================================== 

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

========== Considerando que o assunto  que se segue, diz respeito à Vereadora, 

ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, por se tratar de um 

assunto relacionado com um familiar, a mesma ausentou-se da reunião. ============ 

161 - 360/338/175.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução de uma habitação e comércio =============================== 

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

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

DOMINGOS DOS SANTOS DA SILVA, relativamente à reconstrução de uma habitação 

e comércio, sita na Rua da Fonte, na localidade e Freguesia de Alvite, presentes à 
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reunião os elementos em falta. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 169-

SV/DPOM/2003, datada de 31 de Outubro, último, que nesta acta se considera 

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

descritas, aponta para o indeferimento. ----------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura e, de acordo com a informação técnica, solicitar ao requerente mais uma 

cópia do processo para ser enviado ao Senhor  Delegado de Saúde, para emissão de 

parecer. ============================================================ 

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

========== Resolvido o assunto precedente, a Senhora Vereadora, ELVIRA DA 

COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, regressa à reunião. ============= 

162 - 360/338/178.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Legalização da reconstrução e ampliação de uma casa de arrumos agrícolas ==== 

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

18 de Agosto, último, exarada a folhas 107 e 108, ponto 104, do livro de actas nº. 110, 

em que foi deliberado solicitar ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE 

JESUS COSTA, uma visita ao local, para avaliar os afastamentos regulamentares, 

adoptados, bem como confirmar o enquadramento desta intervenção, face ao Plano de 

Ordenamento das Margens da Albufeira do Vilar, presente à reunião o processo do 
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Senhor JOSÉ FRANCISCO LOPES CERVEIRA, relativamente à reconstrução e 

ampliação de uma construção destinada a arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito 

no lugar denominado "Covelo", Freguesia de Rua. --------------------------------------------------- 

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

mesmo prestou a informação nº. 114/GTL/2003, datada de 03 do corrente mês, que 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o processo aos 

Serviços Técnicos da DPOM, para que o mesmo seja devidamente informado. ======= 

163 - 360/338/202.03 - 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 

JOSÉ FERNANDES DE JESUS AGUIAR, presente à reunião o aditamento ao projecto 

de arquitectura de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Alto da Portela", 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. 167-

SV/DPOM/2003, datada de 30 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 alteração  
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164 - 360/338/308.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Alteração ao projecto inicial ============================================ 

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

10 de Outubro, último, exarada a folhas 45, ponto 54, deste livro de actas, em  que foi 

deliberado informar o Senhor JOSÉ DA SILVA, do teor da informação técnica, para que 

possa esclarecer ou aduzir elementos, relativamente ao conteúdo do 3º parágrafo da 

mesma informação, bem como proceder à entrega de outros elementos já solicitados 

anteriormente, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado de um 

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

parte integrante, relativamente à alteração do projecto inicial de uma moradia, sita no 

lugar  denominado "Corgo", na localidade e Freguesia de Ariz. ---------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 102-RJ/DPOM/03, 

datada de 13 do corrente mês,  nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas emite parecer 

desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os antecedentes deste processo a Câmara deliberou, 

por unanimidade, solicitar à DPOM, uma análise técnica comparativa com o projecto, 

anteriormente viabilizado e licenciado. =====================================   

165 - 360/338/423.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma moradia unifamiliar ================================== 
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========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Senhora MARIA 

DE FÁTIMA ANTUNES LEMOS, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Senhor dos Aflitos", Freguesia de 

Caria, presente à reunião a resposta, por escrito, 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 mesmo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, esta prestou a informação nº. 93-RJ/ DPOM/03, 

datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica  a fazer integrante, em que, pelas razões ali descritas, emite parecer 

desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

interessado, nos termos do artigos 100º e 101º  do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 de Novembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº. 6/96, de 31 de Janeiro.================  

166 - 360/338/428.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

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

03 do corrente mês, exarada a folhas 103, ponto 122, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar ao Senhor JOSÉ MANUEL LEITÃO SERÔDIO, os elementos em 
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falta, 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 Freguesia de Leomil,  presente à reunião um 

requerimento, informando que se compromete a garantir todos os condicionalismos da 

informação técnica nº. 78-RJ/DPOM/2003, e garantindo o alinhamento e implantação 

exigida, relativamente à construção do lote adjacente. ---------------------------------------------- 

----- Submetido a mesma à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 110-

RJ/DPOM/2003, datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritas, aponta para o indeferimento. ----------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, condicionado à implantação inicialmente prevista. =================== 

167 - 360/338/505.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Construção de uma moradia unifamiliar e anexo ============================ 

============ Oriundo do Senhor JOÃO MORAIS-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA., 

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

moradia unifamiliar e anexo, que  pretende levar a efeito no lugar denominado "Nozedo", 

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

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 69-OS/DPOM/03, 
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datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, apontando para o deferimento.--------------------------------- 

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

elementos em falta. ==================================================== 

168 - 360/338/540.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ANTÓNIO CORREIA BATISTA, presente à 

reunião o projecto de arquitectura, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Alto do Facho", na 

localidade e Freguesia de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 68-

OS/DPOM/2003, data de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável, desde que a 

implantação se efectue a cerca de 20 metros do caminho público. ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a restrição imposta para efeitos de implantação, 

carece de uma melhor análise "in loco", e face às condições estabelecidas no estudo 

prévio do Plano de Urbanização de Moimenta da Beira, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, que a Arquitecta Assessora Principal, OLGA MARINA DA FONSECA 

SANTOS, analise o processo nesse contexto e respectivos pressupostos. =========== 

169 - 360/338/609.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – Centro 
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de Noite ============================================================ 

========== Oriundo  da CASA NOSSA - Associação de Solidariedade Social de S. 

Martinho, presente à reunião o projecto de arquitectura, relativamente à reconstrução e 

ampliação de um edifício destinado a "Centro de Noite", que pretende levar a efeito no 

lugar denominado "Vale", na localidade de S. Martinho, Freguesia de Peva. ----------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 87-

LS/DPOM/2003, data de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

DELIBERAÇÃO: Verificando-se que, posteriormente, foram ultrapassados todos os 

condicionalismos da anterior informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o projecto de arquitectura. ========================================= 

170 - 360/341/000 - OBRAS PARTICULARES - Demolições  ==================== 

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

28 de Julho, último, exarada a folhas 55, ponto 053, do livro de actas nº. 110, em que foi 

deliberado solicitar ao Presidente da Junta de Freguesia de Caria, para se pronunciar 

sobre a versão apresentada pelo Senhor ALEXANDRE GOMES CARDIA, relativamente 

a um imóvel, sito na Rua do Outeiro, na referida localidade, presente à reunião a 

resposta, por escrito, do Senhor Presidente da Junta, do seguinte teor:------------------------

----- " Em resposta ao vosso ofício nº. 5132, datado de 13 de Outubro de 2003, cumpre-
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me informar que esta junta não tem qualquer responsabilidade no assunto, uma vez que 

quando dos melhoramentos a máquina não passou junto ao respectivo edifício, por 

referida máquina caber naquela parte da rua pelas suas dimensões". -------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado o teor da informação  do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Senhor ALEXANDRE 

GOMES CARDIA, mais esclarecimentos sobre o assunto. ======================= 

171 - 360/342/000 - OBRAS PARTICULARES - Licenças de utilização============ 

========== Oriundo do Senhor ALMIRO AUGUSTO ANDRADE LAUREANO, residente 

no Bairro de S. Silvestre, na localidade e Freguesia de Rua, presente à reunião um 

pedido do seguinte teor:--------------------------------------------------------------------------------------

----- "(...) Na sequência da emissão do Alvará de licença de construção nº. 333/03, o 

requerente já executou as obras de ampliação da moradia unifamiliar, conforme, aliás, 

consta do livro de obra devidamente preenchido e assinado pelo técnico responsável e 

do termo de responsabilidade pela direcção técnica da obra que ora se juntam. ------------ 

----- Acresce que, por contrato promessa de compra e venda lavrada em 3 de Janeiro de 

1982, o ora requerente comprou o terreno para construção urbana onde foi edificada a 

moradia, objecto do pedido de ampliação. ------------------------------------------------------------- 

----- E ainda no ano de 1982, o requerente iniciou a construção da moradia, conforme 

cópia do Alvará de Licença de Construção nº. 431/1982, pelo que o requerente pretende 

efectuar a legalização integral do referido prédio urbano. ------------------------------------------ 

----- Face ao exposto, requer-se respeitosamente a V. Exª se digne ordenar seja emitido 
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o respectivo Alvará de Licença de Utilização, e seja dispensado da prévia 

apresentação do documento de legitimidade, que protesta apresenta sob compromisso 

de honra no prazo de 90 dias". ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a posse do lote em causa está plenamente 

comprovada, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 (noventa) 

dias, para apresentação do registo definitivo, emitindo a respectiva licença de utilização, 

se forem cumpridas as restantes condições. ================================= 

172 - 360/347/8.03 - OBRAS PARTICULARES - Pedido de destaque de parcela ==== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL TEIXEIRA DA SILVA, presente à reunião um 

pedido de destaque de parcela de terreno com 600,00m2 de um prédio com 1.050,0m2, 

sito no lugar denominado "Bafordo", Avenida 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da 

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

----- Submetido o mesmo à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 85-LS/DPOM/2003, datada de 29 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, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas nas alíneas a) e b), do nº. 4, do Decreto-Lei nº. 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 04 de Junho, pelo 

que deve ser emitida certidão em conformidade. ============================== 

173 - 360/992/000 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de Regulamento Municipal 
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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: Considerando as implicações que as taxas adoptadas poderão ter no 

contexto dos condicionalismos previstos na Lei das Finanças Locais, a  Câmara 

deliberou, por unanimidade, submetê-la à apreciação do CHEFE DE DIVISÃO 

ADMINISTRATIVA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA. ------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, solicitar ao GABINETE JURÍDICO, a 

análise e parecer para efeitos de enquadramento legal.========================= 

174 - 360/999/000 - OBRAS PARTICULARES - Diversos ======================= 

========== Oriundo do Senhor ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS, presente à reunião 

um pedido de certidão comprovativa de que a sua propriedade rústica, sita na Freguesia 

de Arcozelos e inscrita na Repartição de Finanças com o artigo nº. 619, foi dividida pela  

abertura de um arruamento executado pela Câmara, na Zona Sudeste da Vila de 

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração a execução, por esta Câmara Municipal, da 

abertura do arruamento na Zona Sudeste da Vila de Moimenta da Beira, originando a 

divisão do prédio rústico, inscrito na matriz sob o artigo nº.619, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº. 00515, na Freguesia de Arcozelos, e que 

este prédio, objecto de divisão, tinha a área de 9.323,0 m2, e após a ocupação do 
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arruamento, ficou com a área de 8.023m2,  a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 

a respectiva certidão, em conformidade. ====================================  

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

175 – 210/207/000; 710/731/000 – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1.º CEB – PLANO DE 

APOIO À EDUCAÇÃO MUNICIPAL – PROPOSTA==================  

========== Oriundo do Vereador a Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, 

presente à reunião o Plano de Apoio à Educação Municipal – PAEM/2003-2004, que 

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

propondo à Câmara Municipal o Protocolado entre o serviço de apoio sócio-educativo à 

família e as Instituições Locais, em termos similares aos anos anteriores.--------------------- 

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

Financeira, segundo o qual, em 14 do corrente mês, este encargo tem cabimento no 

Orçamento desta Câmara Municipal, na rubrica orgânico-económica 04/04.03.01, onde 

existe um saldo disponível de € 22.741,44 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e um 

euros, e quarenta e quatro centimos), estando previsto no Plano de Actividades 

Municipais no objectivo 2.1.1, código 05.02 e n.º 2003/3, com a dotação de €  20.000,00 

(vinte mil euros).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara requer explicações de pormenor que têm 

necessariamente de passar por explicações do Vereador da Educação, que nesta 

reunião se encontra ausente, mas tendo em conta eventuais necessidades emergentes 
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do Agrupamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um adiantamento de € 

10.000,00 (dez mil euros), ficando as restantes verbas a contratualizar dependentes de 

uma análise mais pormenorizada do PAEM – Plano de Apoio à Educação Municipal, 

2003-2004.===========================================================  

176 – 370/387/000 - 720/999/000 – PROGRAMA DE REALOJAMENTO – Bairro de 

Leomil – Atribuição de duas habitações – Contratos de Arrendamento ========== 

========== Oriundo da Técnica Superior de Serviço Social, MARIA MADALENA 

LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, e no seguimento das deliberações tomadas 

em reunião ordinária realizada em  06 de Outubro, último, exarada a folhas 171, ponto 

171, do livro de actas 111, e reunião extraordinária realizada em 24 do mesmo mês, 

exarada a folhas 67, ponto 080, do livro de actas 112, em que foi deliberado atribuir as 

habitações ao agregado familiar de MARIA DO CÉU SOARES PAIS e de JAIME 

ALEXANDRE MENA E SILVA GOMES, presente à reunião a Informação n.º 

32/DASC/2003, datada de 13 do corrente mês, PROPONDO, pelos motivos ali expostos, 

e com vista à celebração dos contratos de arrendamento, um valor mínimo de renda de 

€ 15,00 (quinze euros).--------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta da Técnica 

de Serviço Social que deverá ser adoptada e implementada de acordo com o princípio 

da proporcionalidade. ================================================== 

177 – 701/731/000 – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO================== 
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========== Oriunda da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, presente à 

reunião, para conhecimento e posterior aprovação, uma minuta de protocolo, que nesta 

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

estabelecer com as Instituições que colaboram com a Câmara no Programa de 

Desenvolvimentoe Extensão da Educação Pré-Escolar, nomeadamente a Associação 

Gente da Nave; Centro Social e Cultural de Sever; Centro Paroquial de Caria; 

Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo da Torre; Casa do Povo de Leomil; 

Artenave-Ateliê; Associação “Casa Nossa” e Centro Social de Vila da Rua.-------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta dos 

protocolos a contratualizar com as diversas Instituições.=========================  

178 – 710/714/300 – CASA NOSSA – Associação de Solidariedade Social de S. 

Martinho – Transporte de Crianças do Jardim de Infância ==================== 

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

número, acompanhado de uma exposição, ambos datados de 25 de Outubro, último, 

informando da necessidade da aquisição de uma viatura de nove lugares, para poder 

assegurar a realização do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Rede Pré-

Escolar, na componente de Apoio à Família, bem como a componente de Apoio 

Domiciliário aos Idosos, pelo que solicita a atribuição de um subsídio.-------------------------- 

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

Financeira, segundo o qual, em 31 de Outubro, último, este encargo tem cabimento no 

Orçamento desta Câmara Municipal, na rubrica orgânico-económica 04/04.07.01, onde 
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existe um saldo disponível de € 62.764,81 (sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e 

quatro euros, e oitenta e um centimos), estando previsto no Plano de Actividades 

Municipais no objectivo 2.1.2, código 01 e n.º 5/2002, com a dotação de € 8.498,22 (oito 

mil, quatrocentos e noventa e oito euros e vinte e dois centimos).-------------------------------- 

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

Solidariedade Social de S. Martinho, um subsídio de € 5.000,00 (cinco mil euros), 

destinado à aquisição da viatura proposta, devendo a mesma ser prioritariamente 

afectada a projectos de colaboração já contratualizados com a Câmara e outros que 

venham a ser estabelecidos no âmbito Cultural, Social, Educativo e 

Desportivo.===========================================================  

179 – 710/714/400 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL – Pedido de 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA ALCINA SEIA TEIXEIRA, Encarregada de 

Educação do aluno LUÍS MIGUEL SEIA TEIXEIRA, residentes em Alvite, neste 

Concelho, presente à reunião um pedido datado 12 do corrente mês, e registado nesta 

Câmara Municipal sob o n.º 7744, em 13 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 

LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a seguinte informação:----

----- “O agregado familiar é constituído pelos progenitores e aluno.------------------------------ 

----- Economicamente vivem do rendimento do trabalho enquanto trabalhadores 
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agrícolas indiferenciados.------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O pai do aluno tem problemas de incapacidade física, impossibilitando-o 

frequentemente de trabalhar.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto sou de parecer de que o aluno deve ser isentado do pagamento do 

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

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

pagamento do passe ao aluno LUÍS MIGUEL SEIA TEIXEIRA, face à débil 

caracterização sócio-económica do seu agregado familiar, confirmada pelos Serviços 

Sociais da Câmara Municipal.============================================= 

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 21H05.  ======================================================== 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


