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ACTA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SETE DE JANEIRO DO 

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

ACTA Nº. 03/03 

========== Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro 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 10H40 . ===================================== 
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02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

050 - 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Considerando a informação favorável da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, 

referente a um requerimento do interessado a seguir identificado, em que requer licença 

para colocação de publicidade, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a 

licença ao seguinte munícipe: ------------------------------------------------------------------------------ 

----- SOCIMATEUS – Indústria de Caixilharias, Lda, para colocação de dois painéis de 

publicidade no seu estabelecimento comercial, sito no Lugar de S. Roque, Freguesia de 

Leomil, deste Município, e nas viaturas de matrícula 37-17-EQ e 06-01-SN, com os 

seguintes dizeres: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No edifício (lateral) : “SOCIMATEUS” “ INDÚSTRIA E CAIXILHARIAS, LDA” “ 

LEOMIL – TEL.254586127 – FAX25488154”, com as dimensões de 2 m2; -------------------

----- No edifício (frontal) : “SOCIMATEUS” CAIXILHARIAS EM ALUMÍNIO – PVC” “ 

LEOMIL – TEL.254586127 – FAX25488154” , com as dimensões de 9 m2;------------------- 

----- Na viatura de matrícula 37-17-EQ : “SOCIMATEUS” WWW.SOCIMATEUS.PT 

“Leomil 3620-199 Moimenta da Beira Tel. 254586127 * Fax 254588154” ;--------------------- 

----- info@socimateus.pt “SOCIMATEUS” “Leomil 3620-199 Moimenta da Beira - Tel. 

254586127 * Fax 254588154” “INDÚSTRIA DE CAIXILHARIAS, ALUMÍNIO E PVC” “ 

SOCIMATEUS” www.socimateus.pt, com as dimensões de 5m2; --------------------------------

----------- Na viatura de matrícula 06-01-SN : “SOCIMATEUS”, com as dimensões de 
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1m2. =============================================================== 

“ Fiscalização Municipal” 

051 - 500/503/000 – PARAGENS DE AUTOCARROS DE CARREIRA PÚBLICA ===== 

========== Oriundo da Empresa Automobilista de Viação e Turismo, Lda, E.A.V.T., 

presente à reunião um ofício nº. 157/SC/2002, datado de 06 de Dezembro, de 2002, que 

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

referindo que foi feita uma intervenção por parte da Fiscalização Municipal deste 

Município, em virtude de se ter verificado uma paragem efectuada pelo autocarro da 

carreira de Lamego – Moimenta da Beira nas proximidades do ex-Externato, onde o 

agente fiscalizador informou de que se fosse efectuada outra paragem do género 

aplicaria  uma multa no montante de 250 €, solicitando, assim, informações sobre a 

situação ocorrida e que sejam dadas indicações aos Serviços de Fiscalização para 

suspenderem as intenções de fiscalizar as paragens dos autocarros de carreira, 

enquanto a situação não for definida. -------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 008/ FISC, datada de 06 do corrente mês, com o seguinte teor:  

----- “ Em cumprimento do despacho de V. Ex.a, Ex.mo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira, datado de 10 de Dezembro de 2002 e relativamente ao 

assunto em epígrafe, informa-se o seguinte:------------------------------------------------------------ 

----- 1. A paragem dos veículos pesados de transporte públicos colectivos, na Vila de 

Moimenta da Beira, está previstas no nº. 2, do art.º 80.º, do Regulamento do Código de 
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Posturas deste Município, sendo elas na Central de Camionagem, Escolas Preparatória 

e Secundária e Centro de Saúde; ------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. A actuação destes Serviços, prende-se única e exclusivamente, ao facto de os 

autocarros estarem a largar os passageiros em zonas não previstas no Regulamento 

acima referido, pondo em causa a segurança destes, de salientar que aquando da 

fiscalização referida na exposição da empresa E.A.V.T., um autocarro da empresa em 

questão, largava alunos em local não autorizado, que foram obrigados a atravessar a 

E.N. nº. 226, pondo em risco a sua segurança. ------------------------------------------------------- 

---------- Face ao exposto e não obstante existirem locais previamente definidos para as 

citadas paragens, estão estes Serviços apenas preocupados com a segurança dos 

passageiros, pelo que, ao voltarem a verificar uma situação idêntica, actuarão em 

conformidade com a legislação em vigor”.  =================================== 

DELIBERAÇÃO: Analisada a situação exposta e compulsando a informação da 

Empresa Transportadora com a da Fiscalização Municipal, a Câmara deliberou, por 

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

----- 1 – Manter como paragens oficiais, legalmente permitidas, as referidas no 

Regulamento de Posturas Municipais; ------------------------------------------------------------------- 

----- 2 – Colmatar eventual falta de comunicação, dando conhecimento das paragens 

aprovadas pelo Município, à Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e às Empresas 

Transportadoras; -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3 – Recomendar às Empresas Transportadoras utilizadas pelos alunos que, em 
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horário escolar de entrada e de saída, parem os autocarros apenas nos locais 

autorizados; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4 – Sugerir às Empresas Transportadoras que realizem todos os percursos, com 

passagem pelas paragens das Escolas, logo que a variante escolar esteja concluída e 

aberta; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 5 – Sugerir às Empresas Transportadoras que a paragem do Centro de Saúde seja 

feita em frente ao referido equipamento e não na E.N. 226, por questões de segurança, 

utilizando como acesso a variante sudeste; ---------------------------------------------------------- 

----- 6 – Que os Serviços Técnicos da Divisão de Obras Municipais, garantam sinalização 

adequada de paragem nos locais recomendados, integrando, logo que possível, os 

convenientes abrigos para passageiros. ---------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, dar conhecimento à Fiscalização 

Municipal desta decisão, aconselhando actuação fiscalizadora mas também pedagógica, 

quer relativamente às empresas quer em relação aos utentes. ==================== 

02.02. – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

052 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS LIMITADOS DA VOZ – 

Pedido de subsídio =================================================== 

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

de 6 do corrente mês, registado nesta Câmara no dia 10, do mesmo mês, com o número 

265,  solicitando um subsídio destinado à criação de um Centro de Dia e uma Escola de 

Reabilitação de Voz Esofágica, para todos os doentes que lhes foi extraída a laringe, no 
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sentido de criar condições da sua completa recuperação e integração na sociedade.------ 

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

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

orgânico-económica  04/040501 onde, em 13 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil euros).---------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou,  por unanimidade, atribuir à Confederação 

Europeia de Laringectomizados, contribuinte nº  502006641, um subsídio no montante 

de € 100,00 (cem euros). =============================================== 

053 - 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE SEVER – Pedido de subsídio ===== 

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

datado de 03 do corrente mês, registado nesta Câmara no dia 08, do mesmo mês, com 

o número 247,  solicitando um subsídio mensal de 150,00 (cento e cinquenta euros), 

destinado a ajudar as despesas de funcionamento do posto médico daquela Freguesia. - 

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

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

orgânico-económica  04/040501 onde, em 13 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 3.000,00 (três mil euros), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual 

de Investimentos no objectivo 2.2.1, com o código 0201 e número de projecto 8/2002, 

com a dotação global  de € 3.000,00 (três mil euros).------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou,  por unanimidade, atribuir para o corrente ano, 

uma verba mensal de € 125,00 (cento e vinte e cinco euros), com efeitos a partir do mês 
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de Janeiro último, para despesas de funcionamento e manutenção do posto médico. === 

054 - 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE PEVA – Pedido de subsídio ====== 

========== Oriundo da Junta em epígrafe,  presente à reunião o ofício, datado de 13 

do corrente mês, registado nesta Câmara no dia 15, do mesmo mês, com o número 396,  

solicitando um subsídio mensal de 125,00 (cento e vinte e cinco euros), destinado a 

ajudar as despesas de funcionamento do posto médico daquela Freguesia. ----------------- 

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

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

orgânico-económica  04/040501 onde, em 13 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 3.000,00 (três mil euros), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual 

de Investimentos no objectivo 2.2.1, com o código 0201 e número de projecto 8/2002, 

com a dotação global  de € 3.000,00 (três mil euros).------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou,  por unanimidade, atribuir para o corrente ano, 

uma verba mensal de € 125,00 (cento e vinte e cinco euros), com efeitos a partir do mês 

de Janeiro último, para despesas de funcionamento e manutenção do posto médico. == 

055 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE GRANJA DE 

PAIVA – Pedido de subsídio ============================================ 

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

de 2 do corrente mês, registado nesta Câmara no mesmo dia, com o número 12,  

solicitando um subsídio para adquirir alguns instrumentos musicais destinados ao ensino 

e formação musical dos jovens e crianças.-------------------------------------------------------------- 
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----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

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

orgânico-económica  04/080701 onde, em 13 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 197.500,00 (cento e noventa e sete mil e quinhentos euros), estando o 

mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos no objectivo 2.5.1, com o código 

0101 e número de projecto 23, com a dotação global  de € 10.000,00 (dez mil euros).---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou,  por unanimidade, solicitar a esta Associação 

informação mais pormenorizada sobre o projecto apresentado, nomeadamente, sobre o 

número de jovens envolvidos, instrumentos necessários, participação da comunidade e 

dos próprios  usufrutuários, estimativa orçamental global e eventual projecção para fora 

da comunidade local. =================================================== 

056 - 230/260/000 -  ORCAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

1ª Alteração. ======================================================== 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara, foi presente à reunião  a  1ª. 

Alteração   ao   Orçamento  no  montante  de €  632.000,00 (seiscentos e trinta e dois 

mil euros),  a que corresponde, igualmente a 1ª  Alteração  às Grandes Opções do Plano 

no   montante de  € 500.700,00 (quinhentos mil e setecentos  euros), na coluna de 

inscrições/reforços,  e de € 732.000,00 (setecentos e trinta e dois 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 Orçamento, previstas no ponto 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

057 - 130/151/000 – EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA VENDA DE 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – Apreciação – Adjudicação =============== 

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

em 27 de Maio, do ano de 1993, exarada a folhas 224, ponto 0333, em que foi 

deliberado, pelas razões ali descritas e entre outras, adjudicar  à empresa PETROGAL -  

PETRÓLEOS DE PORTUGAL, S.A, a exploração do  espaço público ali identificado, 

para venda de combustíveis e lubrificantes que culminou na celebração da escritura 

pública celebrada em 23 de Julho de 1993, exarada a folha 140, do livro de nota nº. 20, 

presente à reunião um ofício oriundo da referida empresa, registado nesta Câmara 

Municipal sob o nº. 7934, em de 15 de Novembro, de 2002, com o seguinte teor: ----------

----- “ PETRÓLEOS DE PORTUGAL – PETROGAL, S.A., sociedade comercial anónima 

com sede em Lisboa, com o capital social de Euro 516.750.000 (quinhentos e dezasseis 

milhões setecentos e cinquenta euros), pessoa colectiva n.º 500.697.370, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº. 523, titular do direito de 

ocupação e utilização do terreno municipal referente ao posto de abastecimento sito em 

Moimenta da Beira, na Avenida 25 de Abril, vem requerer a V. Ex.a se digne mandar 
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proceder ao respectivo averbamento em nome da sociedade comercial anónima 

denominada “TOTALFINA ELF PORTUGAL – COMPANHIA DE PETRÓLEOS, S.A.”, 

com sede em Lisboa, na Rua General Firmino Miguel, Torre 2, 14/A,  pessoa colectiva 

n.º 501 810 480, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 

65462, com o capital social de Euro 15.469.000 (quinze milhões quatrocentos e 

sessenta e nove mil euros). --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, pretende a ora Requerente, transmitir à “TOTALFINA ELF 

PORTUGAL – COMPANHIA DE PETRÓLEOS, S.A.” o conjunto de direitos e obrigações 

para si decorrentes do mencionado direito de ocupação e utilização do terreno 

municipal, requerendo-se a V. Ex.a se digne conceder a necessária autorização e 

averbamento para a sua efectivação, nos termos e condições supra mencionadas.” ------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da Secção de Aprovisionamento e Património da 

Divisão Económica e Financeira e bem assim do Gabinete Jurídico desta Câmara 

Municipal, os mesmos prestaram a informação e parecer solicitados, que nesta acta se 

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

DELIBERAÇÃO: Face ao conteúdo do parecer elaborado pelo Gabinete Jurídico, a 

Câmara inclina-se para o indeferimento da pretensão formulada pela PETROGAL, S.A., 

pelo que, nos termos do artº. 100º. e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 de Novembro, e Lei nº 6/96, 

de 06 de Janeiro, pelo que a mesma deliberou, por unanimidade, proceder à audiência 

prévia do interessado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da recepção da 
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respectiva notificação. ================================================== 

058 - 130/151/200 – PARQUE INDÚSTRIAL – Lote nº 1 – Pedido de rectificação de 

Cláusula . =========================================================== 

========== Oriundo da  Firma ENCHIDOS ARTESANAIS – TIMARIQUINHAS, 

presente à reunião, uma carta, datada de 22 do corrente mês e  registada nesta Câmara  

sob o n.º 570, no dia  22  do  mesmo mês em que, pelas razões ali descritas, solicita a 

emissão de um documento comprovativo de que o Executivo prescinde da cláusula 

quarta constante na escritura de compra e venda, alegando trazer em curso um 

processo de empréstimo bancário para investimentos do lote acima mencionado e que 

necessita de celebrar uma escritura notarial para efeitos daquele empréstimo, mas que 

por motivos da cláusula quarta, existem impedimentos. -------------------------------------------- 

---------- A mesma carta é   acompanhada da informação  do  Técnico  Superior de 1ª 

Classe, JOSÉ JOAQUIM  ALVES CONDE, que nesta  acta se considera integralmente 

transcrita   e dela fica a fazer parte integrante, informando da possibilidade do 

deferimento da pretensão formulada pelo requerente. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a unidade industrial em apreço se encontra em fase 

de conclusão, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o requerente da Garantia 

Bancária prevista na clausula quarta da escritura de compra e venda, celebrada em 23 

de Maio de 2000, autorizando-o a constituir hipoteca do referido lote a favor da 

Instituição Bancária envolvida no processo de empréstimo. ======================    

059 - 130/999/000 – IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA – Pedido de Isenção ========= 
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==========No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

30 de Dezembro, último, em que foi deliberado  determinar uma análise mais atenta que 

não desvirtue o objectivo final  requerido, presente novamente à reunião uma 

informação  do  Técnico  Superior de 1ª Classe, JOSÉ JOAQUIM  ALVES CONDE, que 

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

que reformula as interpretações anteriormente elaboradas, no que concerne ao seu 

enquadramento legal, face aos já citados critérios gerais e específicos que, actualmente, 

regem os assuntos desta natureza, apontando para o indeferimento da pretensão 

formulada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao conteúdo da informação atrás referida, a Câmara inclina-se 

para o indeferimento da pretensão formulada pela Firma BALCLASS, pelo que, nos 

termos do artº. 100º. e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 de Novembro, e Lei nº 6/96, de 06 de Janeiro, a 

mesma deliberou, por unanimidade, proceder à audiência prévia do interessado no 

prazo de 10 (dez) dias a contar da data da recepção da respectiva notificação. ======= 

"Tesouraria" 

060 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário de tesouraria  do passado dia 24, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de  €  102.692,68 (cento e 

dois mil, seiscentos e noventa e dois euros e sessenta e oito cêntimos), assim  

discriminado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                        a) Dotações Orçamentais ............................€  10.374,82 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ...................€   92.317,86 

                                                                                TOTAL  ................€ 102.692,68  

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“ Vias de Comunicação e Transporte” 

061 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) – Substituição de trabalhos - Autorização =========== 

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

presente  à reunião a informação nº. 36, datada de 26 de Dezembro, último, com o 

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

-----“ O ponto 3.2.6 que consta da listagem de trabalhos relativa ao contrato inicial, e que 

diz respeito a guardas de segurança, foram estas substituídas por guarda-corpos que 

têm mais vantagem na segurança para os peões e vantagem também sob o ponto de 

vista de impacte ambiental. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- O valor dos trabalhos é de € 1.942,65 (389.466$00).------------------------------------------- 

----- O valor dos trabalhos não previstos é mantido pelo empreiteiro pelo que não há 

aumento de custos, pelo que se solicita a competente autorização.”----------------------------- 

DELIBERAÇÂO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a substituição do 

equipamento proposto, dado que não onera o custo total da obra. =================  
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“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

062 - 310/302/147 - EMPREITADA DE QUALIFICAÇÃO URBANA DA ZONA 

ESCOLAR - VARIANTE ESCOLAR – Designação do Técnico Fiscal da Obra ====== 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião o despacho 

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

parte integrante, segundo o qual designa, para fiscal da obra em epígrafe, o Técnico 

Superior Engenheiro Civil Principal, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, a quem 

são conferidos, para o efeito, todos os poderes previstos no Regime Jurídico de 

Empreitadas de Obras Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 59/99, de 02 de Março, 

com as alterações introduzidas pela Lei nº. 163/99, de 14 de Setembro. ---------------------- 

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

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

Decreto-Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. ================================== 

063 - 310/302/329 - PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Acordo de Colaboração - Aprovação ===================================== 

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

30 de Dezembro, último, exarada a folhas 259, ponto 220, do livro de actas nº. 106, 

presente à reunião o Acordo de Colaboração, com as alterações introduzidas e 

aprovadas na reunião de Câmara acima referida, com o seguinte teor:------------------------- 

----------“ Direcção Regional de Educação do Norte (DREN), representada pelo director 

regional, e a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, representada pelo seu 
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presidente, ao abrigo dos artigos 17º e 20º do Decreto-Lei nº. 384/87, de 24 de 

Dezembro, celebram entre si o presente ACORDO DE COLABORAÇÃO, nos termos 

das cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------- 

1ª 

Objectivo: 

----- O presente Acordo tem por objectivo a construção do pavilhão desportivo de 

Moimenta da Beira, a levar a efeito pela Câmara Municipal, que assegurará a sua 

utilização prioritária por toda a comunidade escolar de Moimenta da Beira nos períodos 

lectivos e de prática de desporto escolar. --------------------------------------------------------------- 

----- O pavilhão implanta-se em terreno da Câmara Municipal, anexo à Escola EB 2,3. ---- 

2ª Competências da Câmara Municipal 

----- À Câmara Municipal compete: ----------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Assegurar o fornecimento dos projectos do edifício e dos arranjos exteriores; ------ 

----- 2. Lançar o concurso e adjudicar, após homologação pelo Ministério da Educação, 

garantindo a fiscalização e coordenação da empreitada; ------------------------------------------- 

----- 3. Garantir o financiamento do empreendimento através de dotações orçamentais 

inscritas, aprovadas e visadas nos termos legais; ---------------------------------------------------- 

----- 4. Assegurar a construção do edifício, englobando construção civil, instalação 

eléctrica, redes de água, esgotos. ------------------------------------------------------------------------ 

----- 5. Garantir a comunicação telefónica à Escola; -------------------------------------------------- 

----- 6. Fornecer e instalar o mobiliário e o equipamento desportivo constantes das 
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tipologias definidas; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 7. Remeter, à Direcção Regional de Educação do Norte, cópias autenticadas dos 

autos de medição dos trabalhos, e do auto de recepção provisória do empreendimento, 

bem como de declaração que comprove que as instalações desportivas estão em plenas 

condições de funcionamento; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 8. Assegurar a total disponibilidade das instalações desportivas durante as horas 

lectivas e prática do desporto escolar, para utilização exclusiva da comunidade escolar, 

com prioridade para os alunos da Escola EB 2,3 de Moimenta da Beira; ---------------------- 

----- 9. Assegurar a gestão administrativa e financeira do pavilhão desportivo, a sua 

manutenção e conservação, e garantir as condições de segurança na sua utilização. ----- 

3ª Competências da Direcção Regional de Educação: 

----- À Direcção Regional de Educação compete: ----------------------------------------------------- 

----- 1. Garantir o financiamento do empreendimento, no montante de € 424000,00, 

durante os anos económicos de 2004 e 2005, através de dotações orçamentais  a 

inscrever, aprovar e visar nos termos legais, mediante a apresentação da documentação 

referida em 7, da cláusula 2ª. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Dar parecer e obter homologação superior, sobre as propostas de adjudicação da 

empreitada e dos fornecimentos, preparadas pela Câmara Municipal; ------------------------- 

----- 3. Fornecer listagens do mobiliário e do equipamento desportivo, de acordo com as 

tipologias aprovadas, para que a Autarquia possa, atempadamente, proceder á sua 

aquisição e instalação; --------------------------------------------------------------------------------------- 
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4ª Gestão e utilização 

----- 1. O Pavilhão Desportivo será gerido pela Câmara Municipal, mas sob coordenação 

operacional conjunta com a Escola, durante o seu período normal de funcionamento 

lectivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2. A Câmara Municipal assegurará a gestão global e exclusiva do Pavilhão 

Desportivo, nos horários extra-escolares, bem como aos fins de semana e nos períodos 

de férias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. A distribuição dos custos de utilização (água, electricidade e gás), bem como 

pormenores de gestão corrente, serão objecto de acordo, a firmar entre a Câmara 

Municipal e a Escola, homologado pelo Director Regional de Educação”. ---------------------   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o conteúdo e 

clausulado do Acordo de Colaboração proposto pela DREN, autorizando o Senhor 

Presidente da Câmara a assiná-lo. ========================================   

064 - 310/399/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE SEGÕES - Acordo de Colaboração - 

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

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Segões, presente à reunião a ficha de 

candidatura do Acordo de Colaboração Financeira para a obra de “ Valorização do Largo 

da Nossa Senhora da Esperança”, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, cuja estimativa orçamental é de 24.500,00 Euros 

(vinte e quatro mil e quinhentos euros). -----------------------------------------------------------------  

---------- A propósito e relativamente a este assunto, o Chefe da Divisão de Obras 
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Municipais, Engenheiro Civil Assessor Principal, EDUARDO MANUEL MARTINS DA 

SILVA, prestou o seguinte parecer: ----------------------------------------------------------------------- 

---------- “Após deslocação ao local e execuções de medições preliminares, relativas à 

intenção formulada pela Junta de Freguesia de Segões, verifica-se que a intervenção 

consequente é estimada num valor total superior aos 24.500 euros, ficando esta quantia 

limite de comparticipação francamente justificada”.--------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 0303/080501 onde, em 13 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de €  155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil euros), estando o mesmo 

previsto  no   Plano Plurianual  de  Investimentos,  no Objectivo 2.4.2, com o código 

0401 e número de  projecto  15/2003,  com  a  dotação  de  €  100.000,00  ( cem mil 

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

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

apresentada pela Junta de Freguesia de Segões, considerando o valor elegível de € 

24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), a qual concede uma comparticipação 

de € 19.600,00 (dezanove mil e seiscentos euros), correspondente a 80% da obra, 

alertando a referida Junta de Freguesia para os procedimentos legais a observar, no 

âmbito do regime de realização de despesas públicas. ========================= 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e obras Particulares” 
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065 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” ===========            

========== Oriundo dos munícipes abaixo discriminados, presente à reunião os  

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

- SERAFIM SANTOS DA SILVA, para reconstrução de um muro de vedação, com 44 

metros, que pretende levar a efeito na Rua da Capela, na localidade e Freguesia de 

Castelo, a que se refere o Procº. nº. 577.02; ---------------------------------------------------------- 

- ANTÓNIO AUGUSTO DA SILVA, para substituição do telhado, por placa de cimento e 

depois recolocação da telha, na sua casa de habitação, sita na Rua 1º. de Maio, nº. 3, 

na Sede da Freguesia de Cabaços, a que se refere o Procº. nº. 13.03; ----------------------- 

- MANUEL RIBEIRO PENELA, para reparação do telhado e rebocos da sua casa de 

habitação, sita no lugar e  Freguesia de Baldos, a que se refere o Procº. nº. 587.02; ----- 

- NORBERTO COELHO DUARTE, para ampliação de um patamar com  a área de 2m2, 

sito na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Procº. nº. 15.03; ----- 

- ANTÓNIO COSTA AMBRÓSIO, para rebocar a sua casa de habitação, sita no lugar 

denominado de "Mato", na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o 

Procº. nº. 16.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- PAULO FILIPE SILVA MALAIA, para construção de um muro de vedação com 20 

metros, que pretende levar a efeito na Rua das Lages, na localidade e Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Procº. nº. 20.03; -------------------------------------------------------------- 

- JOÃO CARVALHO DOS SANTOS, para construção de uns arrumos agrícolas com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Peva, a que se 
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refere o Procº. nº. 21.03; ------------------------------------------------------------------------------------ 

- JOSÉ DE ALMEIDA REBELO, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área 

de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de "Tojal", na localidade de 

Granja do Paiva, Freguesia de Caria, a que se refere o Procº, nº. 23.03; --------------------- 

- ERNESTO DE JESUS MATOS, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área 

de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de "Tapada", na localidade 

de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Procº, nº. 24.03; ----------------------------- 

- FERNANDO RIBEIRO DA FONSECA, para construção de uns arrumos agrícolas, com 

a área de 45m2, que pretende levar a efeito no Bairro de Nossa Senhora de Fátima, 

nesta Vila, a que se refere o Procº, nº. 25.03; --------------------------------------------------------- 

- ANTÓNIO DE OLIVEIRA AUGUSTO, para cobertura de um palhal, em lusalite, sito no 

lugar denominado de “Jogo da Bola”,  Freguesia de Baldos, a que se refere o Procº. nº. 

27.03; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- JOSÉ GOVERNO AUGUSTO,  para construção de uma marquise amovível, que 

pretende levar a efeito na sua casa de habitação, sita na Av. 25 de Abril, nesta Vila, a 

que se refere o Procº. nº. 30.03; -------------------------------------------------------------------------- 

- JOSÉ FILIPE DOS SANTOS RODRIGUES, para acabamentos de uns arrumos, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Altos de Fornos”, Freguesia de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Procº. nº. 31.03. ---------------------------------------------  

--------------- Submetido os assuntos à apreciação da  FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL a 

mesma prestou as seguintes informações: “ Vem por esta a Fiscalização informar não 
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haver qualquer inconveniente em que seja emitida a respectiva licença". --------------------- 

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

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

066 – 360/338/584.02 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

==========  Oriundo do Senhor EDUARDO DE JESUS JUBILADO, presente à reunião 

a resposta, por escrito, à audiência do interessado, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante,  relativamente à  construção 

de uma cozinha e arrumos agrícolas, com a área de 24m2, que pretende levar a efeito 

no Bairro do Senhor dos Aflitos, na localidade e Freguesia de Cabaços, a que se refere 

o Procº. nº. 542.02. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mesma prestou a seguinte informação: " ...vem a Fiscalização informar que mantém o 

teor da informação nº. 663/FISC, de 29 de Novembro de 2002, dada ao mesmo 

processo. " . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente 

apresentação do projecto de alteração. ===================================== 

067 – 360/338/18.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ DE ALMEIDA MOTA, residente na localidade de 

Carapito, presente à reunião um processo simples, relativo à construção de uns arrumos 
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agrícolas, com a área de 35m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de 

"Pereiro", na localidade de Carapito, Freguesia de Peravelha. ------------------------------------ 

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

mesma prestou a informação nº. 21/FISC/2003, datada de 15 do corrente mês, do 

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

devendo afastar a construção 10 metros do limite da faixa de rodagem da E.N. nº. 514" . 

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

respectiva licença, devendo afastar a construção 10 metros do limite da faixa de 

rodagem da E.N. nº. 514. ================================================ 

068 – 360/338/19.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

========== Oriundo do Senhor JOÃO DE JESUS DOS SANTOS, residente na 

Freguesia de Cabaços, presente à reunião um processo simples, relativo à construção 

de um muro de vedação, com 6 metros, que pretende levar a efeito na Rua da 

Marquesa, naquela Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

mesma prestou a informação nº. 39/FISC/2003, datada de 21 do corrente mês, do 

seguinte teor: " Não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, no 

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

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

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

069 – 360/338/22.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

========== Oriundo do Senhor MIRO DIAS CLEMENTE, residente na localidade de 

Carapito, Freguesia de Peravelha, presente à reunião um processo simples, relativo à 

construção de um muro de vedação, com 50 metros, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado de "Barreiro", na referida localidade. ---------------------------------------------------- 

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

mesma prestou a informação nº. 22/FISC/2003, datada de 15 do corrente mês, do 

seguinte teor: " Não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, no 

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

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

respectiva licença, devendo o requerente solicitar o alinhamento à Fiscalização 

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

070 - 340/394/000 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO - Gabinete Técnico Local = 

========== Oriundo do Senhor ALCIDES JOSÉ DE SOUSA SARMENTO, residente na 

Rua Afonso Ribeiro, na localidade e Sede da Freguesia de Rua, presente à reunião um 

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

parte integrante, segundo o qual, e pelas razões ali descritas, propõe a possibilidade de 

uma alternativa às variantes da Vila da Rua. ----------------------------------------------------------- 

--------------- Submetido o assunto à apreciação do GTL - GABINETE TÉCNICO LOCAL, 
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o mesmo prestou a informação nº. 4/GTL/2003, de 13 do corrente mês, que nesta acta 

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

e pela razões ali descritas, sugere que a proposta inicialmente sugerida pelo GTL, se 

deveria manter, visto considerar-se a mais viável e vantajosa a todos os níveis. ------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do parecer do GABINETE TÉCNICO 

LOCAL, sobre a proposta apresentada pelo requerente, a quem deve ser dado também 

conhecimento do referido parecer para eventual reclamação no âmbito da fase da 

audiência Pública sobre o Regulamento e Plano de Pormenor. =================== 

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

========== Quando eram 17H10,  a Vereadora ELVIRA DA COSTA BERNARDINO 

DE MATOS FIGUEIREDO, foi autorizada a ausentar-se da reunião, alegando 

compromissos ligados a outras funções institucionais que exerce. ================= 

071 - 360/337/22.02 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia ===== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar os elementos em falta,  

relativamente à um pedido de informação prévia para construção de uma moradia, que o 

Senhor  FERNANDO DE OLIVEIRA FERREIRA, pretende levar a efeito na localidade de 

Prados de Baixo, Freguesia da Rua,  presente à reunião o referido projecto, 

acompanhado de um requerimento, datado de 23 de Dezembro, último, que nesta acta 

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

inserta a informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 
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MUNICIPIO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente que os 

elementos solicitados advêm dos nº.s 1 e 3, da alínea e), do ponto 1, do artº. 3º., da 

Portaria nº. 1110/2001, de 19 de Setembro. ================================== 

072 - 360/338/319.98 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Alteração ao projecto de construção de um edifício destinado a habitação e 

comércio =========================================================== 

========== Oriundo da Firma  CONSTRUÇÕES BASTARDO & DIAS, LDª., com Sede 

em Moimenta da Beira, presente à reunião as alterações ao projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de um edifício destinado a habitação e comércio, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de "Ónia", nesta Vila. ----------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 42/DPOM/2003, 

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

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável às alterações, e que, no 

que diz respeito ao posto de transformação, o requerente  nada apresentou. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que já foram obtidos pareceres favoráveis do SERVIÇO 

NACIONAL DE BOMBEIROS a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto 

de alteração. Quanto ao posto de transformação, a Câmara já aprovou um processo 

simples, recomendando, apenas, as sugestões propostas pelos Serviços Técnicos. ====   

073 - 360/338/54.00 - OBRAS PARTICULARES - Projectos das especialidades – 
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Construção de um edifício para habitação colectiva e comércio =============== 

========== Oriundo da Firma CARVALHO & SILVA, LDª.,  com Sede na localidade de 

Granjinha, Freguesia de Sever, presente à reunião os projectos de especialidades, 

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

denominado de "Nozedo ou Outeiro do Sino", nesta Vila. ------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 50/DPOM/2003, 

datada de  21 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante,  segunda a qual e pelas razões ali descritas, aponta 

para o deferimento que no entanto, e como já decorreram mais de dois anos, se a 

Câmara o entender, deve aprovar de novo o projecto de arquitectura e os projectos das 

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

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

arquitectura, aprovar os projectos das especialidades e  emitir a respectiva licença. ==== 

074 - 360/338/252.00 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar ao Senhor ANTÓNIO 

FERNANDO DA FONSECA AUGUSTO, residente na localidade de Mileu, Freguesia de 

Caria, os elementos em falta, relativamente à construção de uma casa de habitação, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de "Penedo Gordo", Freguesia de Leomil, 
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presente à reunião o projecto de arquitectura, acompanhado dos elementos em falta.----- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 09/DPOM/2003, 

datada de 06 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 

favorável, chamando no entanto, à atenção para determinadas situações -------------------- 

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

arquitectura, dando conhecimento ao requerente do conteúdo da informação técnica no 

que se refere à cota da implantação, e aos procedimentos a ter em conta para 

apresentação dos projectos das especialidades. ============================== 

075 - 360/338/423.00 - OBRAS PARTICULARES - Projecto das especialidades– 

Reconstrução e ampliação de uma habitação -  Levantamento da licença sem 

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

========== Oriundo da Senhora AIDA MARIA DE JESUS COSTA SANTOS, residente 

na localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Rua, presente à reunião um 

requerimento, em que requer que lhe seja passada a licença de construção, sem a 

entrega do documento de legitimidade, relativamente à reconstrução e ampliação de 

uma casa de habitação, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Rua da 

Fonte”, na localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Rua. O referido requerimento 

traz inserta informação da Chefe de Secção MARIA DE LOURDES MOURA LOUREIRO, 

que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante.- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir à requerente a  

respectiva licença, concedendo-lhe um prazo de noventa dias, para apresentar o 

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

076 - 360/338/45.01 - OBRAS PARTICULARES - Reconstrução e ampliação de uma 

moradia unifamiliar - Documento de legitimidade =========================== 

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

26 de Agosto de 2002, exarada a folhas 102, ponto 105, do livro de actas nº. 105, em 

que foi deliberado conceder ao Senhor CARLOS MANUEL PINTO CASTELHANO 

MENDES, residente na Rua Tomás Ribeiro, no Arrabalde, nesta Vila, um prazo de seis 

meses para levantar a licença, relativamente  à reconstrução e ampliação de uma 

moradia unifamiliar, sita no Bairro da Noruega, nesta Vila,  presente à reunião uma 

informação da Secção de Aprovisionamento e Património, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

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

parte integrante, informando das dificuldades ainda existentes para se proceder à 

elaboração da respectiva escritura de compra e venda. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão, dado não 

haver enquadramento legal. =============================================  

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

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

directamente respeito ao Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, este 

ausentou-se da reunião. ================================================  
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077 - 360/338/611.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

Alteração do interior de um estabelecimento comercial para restauração e bebidas  

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

01 de Junho, último, exarada a folhas 333, ponto 311, do livro de acta nº. 104, em que 

foi deliberado, entre outros, aprovar o projecto de arquitectura, relativamente à alteração 

do interior de um estabelecimento comercial para restauração e bebidas, que o Senhor 

BELARMINO RIBEIRO MORAIS, pretende levar a efeito no lote nº. 4, R/Chão esquerdo, 

a que se refere o Alvará de Loteamento 5/97, nesta Vila, novamente presente à reunião 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 51/DPOM/2003, 

datada de 22 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 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

078 - 360/338/30.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de uma habitação 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 do interessado e 

solicitar os elementos em falta à Firma DESENVUR - Empreendimentos de 

Desenvolvimento Urbanístico, Ldª., presente à reunião os elementos atrás solicitados, 

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

lote nº. 11, do loteamento a que se refere o alvará nº. 02/01, sito no lugar denominado 

de "Pedregais", na localidade e Sede da Freguesia de Leomil.------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 16/DPOM/2003, 

datada de 09 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, solicitar ao requerente uma 

nova implantação, de modo a dar cumprimento a todos os afastamentos estipulados no 

loteamento. ==========================================================  

079 - 360/338/31.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do interessado e 

solicitar os elementos em falta à Firma DESENVUR - Empreendimentos de 

Desenvolvimento Urbanístico, Ldª., presente à reunião os elementos então solicitados, 
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relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lote nº. 4, do loteamento a que se refere o alvará nº. 02/01, sito no lugar denominado de 

"Pedregais", na localidade e Sede da Freguesia de Leomil.---------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 17/DPOM/2003, 

datada de 09 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 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

080 - 360/338/189.02 - OBRAS PARTICULARES – Projectos das especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor PAULO ALEXANDRE ALVES SILVA, residente na 

localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, presente à reunião os projectos de 

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

levar a efeito, na referida localidade. --------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 49/DPOM/2003, 

datada de 21 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 

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

projectos de Águas Pluviais e  de Segurança contra Incêndios, dado não ter base legal 

para a sua dispensa. =================================================== 

081 - 360/338/206.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução e ampliação de um edifício destinado a habitação =============== 

========== Oriundo do Senhor AMADEU PEREIRA CARDOSO, residente na 

localidade e Sede da Freguesia de Caria, presente à reunião o projecto de arquitectura, 

relativo à reconstrução e ampliação de um edifício destinado a habitação, sito no lugar 

denominado de "Meirinho", na localidade e Sede da Freguesia de Caria. --------------------- 

--------------- Submetido o assunto à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO 

DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 36-A/DPOM/2003, datada de 17 do 

corrente mês, que nesta acta se encontra integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante em que, pelas razões ali descritas aponta para o deferimento. ------------- 

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

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

082 - 360/338/252.02 - OBRAS PARTICULARES – Projectos das especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor ADELINO TRINTA LOPES, residente na Av. Calouste 

Gulbenkien, Bloco 1, 3º. Esqº., nesta Vila, presentes à reunião os projectos de 

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

levar a efeito, no lugar denominado de "Areal", na localidade e Sede da Freguesia de 
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Alvite. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 46/DPOM/2003, 

datada de 21 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 

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença, condicionada à apresentação de uma nova 

memória descritiva relativa ao projecto de isolamento térmico. ==================== 

083 - 360/338/309.02 - OBRAS PARTICULARES – Projectos das especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor RUI ALEXANDRE MOTA REBELO, residente na 

localidade de Vila Chã de Caria, Freguesia de Caria, presentes à reunião os projectos de 

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

levar a efeito, no lote nº. 15 do loteamento a que se refere o alvará nº1/99, sito no lugar 

denominado de "Ónia", nesta Vila. ------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 29-A/DPOM/2003, 

datada de 13 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 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos das 

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

084 - 360/338/327.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de uma cave =============================================== 

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

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

GOMES BARRADAS, relativamente à construção de uma cave, que pretende levar a 

efeito na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, presente à reunião a 

resposta, por escrito, da audiência do interessado, trazendo inserta a informação da 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela e ficam a fazer parte integrante,  segundo a 

qual - a informação -, emite parecer favorável. -------------------------------------------------------- 

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

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

085 - 360/338/327.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

02 de Dezembro, último, exarada a folhas 152, ponto 122, do livro de acta nº. 106, em 

que foi deliberado, entre outros, solicitar nova planta de implantação que contenham os 

afastamentos da construção aos limites do prédio, relativamente à construção de um 

armazém que o Senhor JOSÉ NUNES PEREIRA, pretende levar a efeito no lugar 
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denominado de “Porquinhas”, Freguesia de Arcozelos, novamente presente à reunião o 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 41/DPOM/2003, 

datada de 20 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 

favorável, mas na condição de entregar o original do documento de legitimidade. ---------- 

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

arquitectura, devendo o requerente, com os projectos das especialidades, entregar o 

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

086 - 360/338/398.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades - 

Construção de uma habitação plurifamiliar e comércio ======================= 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MANUEL DE OLIVEIRA SILVA, residente na 

localidade da Lapa, Município de Sernancelhe, presentes à reunião os projectos de 

especialidades, relativamente à construção de uma habitação plurifamiliar e comércio, 

que pretende levar a efeito no lote nº.6, do loteamento a que se refere o alvará nº. 4/89 

sito no lugar denominado de "Andinhos", nesta Vila. ------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 40/DPOM/2003, 

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

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável. ------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos das 

especialidades, e emitir a respectiva licença, mas na condição da apresentação do 

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

087 - 360/338/409.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades - 

Demolição e construção de um armazém ================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ DOS SANTOS MILEU, residente na localidade e 

Freguesia de Baldos, presentes à reunião os projectos de estabilidade, águas pluviais, e 

arranjos exteriores, relativamente à demolição e construção de um armazém, que 

pretende levar a efeito na Rua do Canal, na  localidade e Freguesia de Baldos. ------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 38/DPOM/2003, 

datada de 17 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 

favorável, mas na condição de cumprir o descrito na informação. ------------------------------- 

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

especialidades, e emitir a respectiva licença, condicionado à apresentação do Termo de 

Responsabilidade do projecto de Arranjos Exteriores, devidamente rectificado. ======= 

088 - 360/338/470.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar - Resposta à audiência do 

interessado========================================================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do interessado JOSÉ 

FERNANDO DA SILVA CARVALHO, relativamente à alteração e ampliação de uma 

moradia, sita no Alto de Fornos, Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião a 

resposta, por escrito,  à audiência do interessado, que nesta acta se considera 

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

descritos, requer o deferimento da pretensão. --------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO a mesma prestou a informação n”. 23/DPOM/2003, 

datada de 10 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: Considerando que a implantação garante o afastamento de sete 

metros à faixa de rodagem, medido a partir dos pilares de suporte à cobertura da 

entrada, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura --------- 

---------- Mais foi deliberado e também, por unanimidade, solicitar ao requerente que, com 

os projectos das especialidades, deverá apresentar o documento de legitimidade. ===== 

089 - 360/338/472.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido proceder à audiência do Senhor 

MANUEL GOVERNO FERREIRA,  relativamente à ampliação de uma habitação 
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unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Salão, na localidade e Freguesia de 

Vilar,  presente à reunião o referido projecto, acompanhado da resposta, por escrito, à 

audiência, trazendo inserta a informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, segundo a qual - a informação -, 

mantém o teor da informação nº. 595/DPOM/2002, de 28/11/2002, exceptuando a alínea 

a), do ponto 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Com base na informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar ao requerente um estudo de enquadramento da envolvente que 

justifique a ampliação requerida em zona já consolidada, devendo também adequar o 

projecto relativamente aos vãos de abertura e do alçado que confronta com os prédios 

vizinhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Mais foi deliberado e também, por unanimidade, solicitar ao requerente que,  

aquando da entrega dos projectos das especialidades, deverá apresentar o documento 

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

090 - 360/338/05.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura – 

Alteração de uma habitação unifamiliar =================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA DE LURDES DOMINGUES GOMES, 

residente na localidade de Vila Cova, Freguesia de Caria, presente à reunião um 

processo que visa proceder à alteração de uma habitação unifamiliar, sita na localidade 

de Vila Cova, Freguesia de Caria. ------------------------------------------------------------------------ 
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--------------- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 59/DPOM/2003, 

datada de 23 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 

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

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

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

091 - 360/338/11.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura – 

Alteração de uma habitação unifamiliar =================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL GOVERNO MARQUES, residente na Sede 

da Freguesia de Vilar, presente à reunião um processo que visa proceder à alteração de 

uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado de “Vinha”, na Freguesia de Vilar. -- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: “ A 

presente informação diz respeito ao projecto de ampliação de uma habitação unifamiliar 

que o requerente pretende levar a efeito num prédio existente no lugar de “Vinha”, na 

freguesia de Vilar. A pretensão é merecedora de parecer favorável.” --------------------------- 

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

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

092 - 360/338/17.03 - OBRAS PARTICULARES - Acabamentos diversos de uma 

casa de habitação (Procº. nº. 110.98) ===================================== 
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========== Oriundo do Senhor JOSÉ AUGUSTO MATIAS FIDALGO, residente na 

localidade e Sede da Freguesia de Paçô, presente à reunião um pedido de acabamentos 

diversos numa casa de habitação (Procº. nº. 110.98), sita no lugar da residência.----------- 

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

mesma prestou a informação nº. 28/FISC/2003, datada de 16 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 favorável, mas na condição do requerente 

respeitar a alteração ao projecto inicial.  ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não emitir a licença para 

acabamentos, enquanto não for dado cumprimento à deliberação tomada em reunião de 

Câmara realizada em 12 de Março de 2001, exarada a folhas 163, ponto 147 do livro de 

actas 100.===========================================================  

093 - 360/347/04.02 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES – Operação de 

Loteamento ========================================================= 

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

02 de Dezembro, último, exarada a folhas 156, ponto 128, do livro de acta nº. 106, em 

que foi deliberado proceder à audiência do interessado, relativamente a uma operação 

de loteamento que a Firma URBE/96 e o Senhor FERNANDO SALVADOR GOUVEIA 

DOS SANTOS, pretendem levar a efeito no lugar denominado de “Poço Novo”, nesta 

Vila, novamente à reunião o respectivo processo, acompanhado da resposta à 

audiência, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 
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integrante em que, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da pretensão. -------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 14/DPOM/2003, 

datada de 04 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 da pretensão.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

alterações constantes na informação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO. ======================================== 

094 - 360/347/05.02 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES – Operação de 

Loteamento ========================================================= 

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

02 de Dezembro, último, exarada a folhas 156, ponto 128, do livro de acta nº. 106, em 

que foi deliberado, proceder à audiência do interessado, relativamente a uma operação 

 de loteamento que os Senhores LUÍS MELO TEIXEIRA, MANUEL ÁLVARO COUTINHO 

e JOSÉ MORAIS COUTINHO, pretendem levar a efeito no lugar denominado de 

“Sarzeda” ou “Bairro do Aguiar”, nesta Vila, novamente à reunião o respectivo processo, 

acompanhado da resposta à audiência, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, requer 

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

--------------- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 30/DPOM/2003, 

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

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

para o indeferimento da pretensão. ----------------------------------------------------------------------- 

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

alterações constantes na informação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO. ======================================== 

095 - 360/347/06.02 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES – Operação de 

Loteamento ========================================================= 

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

02 de Dezembro, último, exarada a folhas 156, ponto 128, do livro de acta nº. 106, em 

que foi deliberado, proceder à audiência do interessado, relativamente a uma operação 

de loteamento que a Firma PAVILOTES – CONSTRUÇÕES, LDA. pretende levar a 

efeito no lugar denominado de “Ribeira” ou “Tapada”, na Freguesia de Leomil, 

novamente presente à reunião o respectivo processo, acompanhado da resposta à 

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

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 27/DPOM/2003, 

datada de 13 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 
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indeferimento da pretensão. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

alterações constantes na informação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO. ======================================== 

096 - 360/347/16.02 – OBRAS PARTICULARES – Destaque de parcela =========== 

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

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

relativamente à um pedido de destaque de parcela que o Senhor ANTÓNIO DUARTE, 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Carril”, na localidade de Sanfins, 

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

da resposta à audiência, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante, trazendo inserta  informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, dando conta que a pretensão não pode ser 

analisada à luz do nº. 4, mas sim do nº. 5, do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, 

alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/2001, de 04 Junho. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que a parcela a desanexar se localiza dentro do aglomerado 

urbano, cujos acessos estão dotados das principais infra-estruturas, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, considerar que a referida parcela de terreno reúne as condições 

previstas no nº. 5, do artº. 6º., do Decreto–Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 

pelo Decreto– Lei nº. 177/01, de 04 de Junho, e emitir a Certidão, em conformidade. ===   

097 - 380/995/000 – INFORMAÇÃO E PARECERES – Fixação de Taxas ========== 
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========== Oriundo da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL presente à reunião, a informação 

nº. 055/FISC, datada de 27 do corrente, mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, informa 

que foram atribuídas novas competências às Câmaras Municipais. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL e à DIVISÃO ADMINISTRATIVA, para identificarem as situações no âmbito 

das transferências agora remetidas para as Câmaras Municipais, e adoptar nesta fase 

transitória as taxas residuais previstas nos Regulamentos Municipais e prioritáriamente, 

as taxas adoptadas pelos Governos Civis e IGAC (Inspecção Geral de Actividades 

Culturais) . =========================================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

098 - 370/999/000 – HABITAÇÃO – Habitação degradada – Programa de 

Recuperação ======================================================== 

========== No seguimento da reunião ordinária realizada em 24 de Setembro, último, 

exarada a folhas 232, ponto 190, do livro de actas 102, em que foi deliberado remeter o 

assunto ao Chefe da Divisão Administrativa e ao Gabinete Jurídico, presente à reunião o 

respectivo processo acompanhado do Parecer do Gabinete Jurídico desta Câmara 

Municipal, datado de 16 do corrente mês,  da Informação n.º  2/DASC/2003, datada de 9 

do corrente mês, e do respectivo Regulamento – RECUPERA – PROGRAMA 

MUNICIPAL DE APOIO À HABITAÇÃO, que nesta acta se consideram integralmente 
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transcritos e dela ficam a fazer parte integrante. ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara analisou, em pormenor, todo o regulamento do RECUPERA 

e deliberou, por unanimidade, aprovar globalmente a sua estrutura e conteúdo, devendo 

o Vereador, em regime de tempo inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, estudar a 

possibilidade de enquadrar, de forma privilegiada, as intervenções das Juntas de 

Freguesia em todo o processo.----------------------------------------------------------------------------- 

099 - 710/713/500 – ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE VISEU – Estatuto de 

Utilidade Pública ===================================================== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 173 – 

EP.2002/03, datado de 12 do corrente mês, solicitando, nos termos do Decreto-Lei 

460/77, de 07 de Novembro, a emissão, por parte desta Câmara Municipal, de um 

PARECER favorável, para iniciar o processo de DECLARAÇÃO DE UTILIDADE 

PÚBLICA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto ao Vereador, em regime de tempo inteiro, o mesmo 

prestou a seguinte informação: “Tendo em conta o procedimento da CM de Viseu, 

deveria também esta CM analisar o pedido e deliberar sobre este assunto, contudo 

segundo a minha opinião, este processo só peca pelo atraso, dado que já há bastante 

tempo se exigia”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável para a 

obtenção de utilidade pública desta instituição, dado o interesse público de que se 

reveste a sua acção no âmbito da promoção desportiva nesta região.-------------------------- 
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100 - 020/020/000 – 720/715/000 – DIRECTOR DO CENTRO DE SAÚDE DE 

MOIMENTA DA BEIRA – COMUNICADO =================================== 

========== Oriundo do Director do Centro de Saúde, em epígrafe, presente à reunião 

um ofício, datado de 14 do corrente mês, o qual nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, dando conhecimento da sua vontade em 

solicitar ao Senhor Coordenador Sub-Regional de Saúde a sua demissão do cargo de 

Director do Centro de Saúde de Moimenta da Beira.------------------------------------------------- 

========== Agradece ainda  toda a colaboração, apoio, estímulo e incentivos que, 

quer pessoalmente, quer institucionalmente, sempre lhe foram dispensados. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma menção de mérito 

ao Senhor Director do Centro de Saúde, Dr. Joaquim António Rocha Davim, pelos 

serviços prestados ao longo de 14 anos na Direcção dos Serviços de Saúde de 

Moimenta da Beira, com elevado profissionalismo, competência e dedicação.---------------- 

----------Mais foi deliberado, participar esta deliberação à Assembleia Municipal. ======= 

101 - 210/207/000 – CORTEJO DE CARNAVAL 2003  - Comunicação de Dados 

Inerentes ao Cortejo. ================================================== 

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

16 de Dezembro, último, e exarada a folhas 233, ponto 197, do livro de actas nº. 106, em 

que foi deliberado comparticipar as despesas com o Cortejo de Carnaval/2003, de 

acordo com a proposta apresentada e aprovada no Plano de Educação Municipal, 

presente à reunião o ofício n.º 052, datado de 20 do corrente mês da Delegação Escolar 
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de Moimenta da Beira e ofício n.º 19 do Agrupamento de Escolas “O PIONEIRO”, os 

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

integrante,  solicitando a disponibilização da verba atribuída de acordo com os valores 

calculados e  apresentados pelos organismos acima identificados .================= 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os valores  

apresentados  pela Delegação Escolar e Agrupamento de Escolas “O PIONEIRO”, 

disponibilizando a verba no montante global de € 4.924,00 ( quatro mil novecentos e 

vinte e quatro euros ), a ser distribuida nos termos propostos. ==================== 

102 - 020/005/000 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - Marcação de data ============ 

========== Sob proposta do Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, designar o próximo dia 04 do mês de Fevereiro, pelas 10H00, para a 

realização de uma reunião extraordinária, a fim de serem discutidos os seguintes 

assuntos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----1) Processo Disciplinar. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----2) OBRAS EXECUTADAS PELA FIRMA JEREMIAS DE MACEDO & Cª., LDA – 

Exposição do Engenheiro Civil Assessor Principal João Pinto Cardoso – Comissão de 

Inquérito – Relatório. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Fica assim deste modo, feita a respectiva convocatória, com dispensa de 

quaisquer outras formalidades. =========================================== 

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

========== Finalmente e não havendo  mais  nada a tratar, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

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

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

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

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

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

eram 19H20.  ======================================================== 

 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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