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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM QUINZE DE FEVEREIRO DO ANO 

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

ACTA Nº. 04/06 

========== Aos quinze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e seis, nesta Vila 

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

Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 21 de 

Novembro de 2005, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, 

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA,  

ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, JORGE DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO 

LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO 

PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os outros na de 

Vereadores, para realizarem a  presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por 

deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 02 de Novembro de 2005, 

exarada a folhas 6, ponto 005, do livro de actas 123, 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, de 18 de Setembro. ================================= 

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

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

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

01- ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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079 - 110/195/003 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO SUL – 

Envio de Actas ======================================================= 

========== Proveniente da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião o 

ofício nº. 112, datado de 26 de Janeiro, último, a remeter cópia da acta da reunião do 

Conselho de Administração e da Assembleia Intermunicipal da Associação de 

Municípios de Vale do Douro Sul, para conhecimento. ----------------------------------------------   

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

02.02 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

080 - 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: ---------------------------------------------------------------------------------------

----- DAMIÃO PAULO SILVA MARTINHO, com estabelecimento comercial de “CAFÉ", 

sito na Avenida de S. João N.º 2, nesta Vila, dando conta que pretende praticar o 

seguinte horário: -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- "De Segunda a Domingo das 07H30 às 02H00, sem interrupção para o almoço e 

encerramento semanal”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação nº. 59/FISC, da Fiscalização 

Municipal, segundo a qual o horário pretendido está de acordo com o respectivo 
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Regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o horário proposto. === 

081 - 150/167/400 – ALTERAÇÃO AO ARTIGO 2º. DO REGULAMENTO DE 

ABERTURA E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ====== 

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

27 de Dezembro de 2004, exarada a folhas 121, ponto 106, do livro de actas nº. 121, em 

que foi deliberado considerar pertinentes os motivos do abaixo-assinado de um grupo de 

jovens relativamente ao pedido de alargamento do horário de funcionamento praticado 

pelos estabelecimentos de restauração e bebidas, presente novamente à reunião o 

processo afim de ser apreciada uma possível alteração do artigo 2º., do Regulamento, 

tendo em vista o alargamento do referido horário. ----------------------------------------------------

----- Nesse sentido, pelo Vereador em Regime de Tempo Inteiro, LUÍS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA, foi apresentada verbalmente uma síntese da legislação que regula 

esta matéria e dos horários praticados nos municípios vizinhos, reconhecendo-se a 

necessidade de estudar pormenorizadamente a possibilidade de alargamento dos 

horários, com o eventual enquadramento das situações excepcionais. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a complexidade da elaboração de um novo 

Regulamento de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, que 

conjugue as restrições legalmente impostas com a disponibilidade que a Câmara tem de 

promover excepcionalmente a animação nocturna, a mesma deliberou, por unanimidade, 

que a Comissão, a seguir designada, estude e proponha uma alteração ao referido 
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Regulamento a apresentar em próxima reunião de Câmara, devidamente 

compatibilizado com o  Regulamento Municipal sobre Instalação e Funcionamento de 

Recinto de Espectáculos e Divertimentos Públicos e demais  legislação ao caso 

aplicável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO: Vereador em Regime de Tempo Inteiro, LUÍS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA, Chefe da Divisão Administrativa, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES 

BONDOSO e Fiscal Municipal Coordenador, LUIS FERNANDO BATISTA PINTO DOS 

SANTOS. =========================================================== 

02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

082 – 210/207/000 -  CARLOS ANTÓNIO DE JESUS AGUIAR - Pedido de Subsídio = 

========== Oriundo do Senhor CARLOS ANTÓNIO DE JESUS AGUIAR, presente à 

reunião uma carta datada de 26 de Dezembro de 2005 e registado nesta Câmara 

Municipal em 04 de Janeiro, último, sob o n.º 95, solicitando uma bolsa ou apoio numa 

deslocação e estadia em Itália, que conseguiu depois de se ter candidatado a um 

estágio e ter sido seleccionado entre muitos candidatos.------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Chefe de Secção, em regime de substituição, ELSA 

MARIA FERREIRA MARIANA , com o seguinte teor: ------------------------------------------------

----- "Dando  cumprimento ao despacho do Sr. Vereador , datado de 24 do corrente mês, 

informa-se que este encargo não reúne as condições previstas na alínea d) do ponto 

2.3.4.2. da Execução Orçamental, nos termos das considerações técnicas previstas no 
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artº 3º do Decreto-Lei nº. 54 A/99, de 22 de Fevereiro, em virtude do pedido em questão 

não se enquadrar nas competências da Câmara   Municipal,   previstas no  artº. 64º. da 

Lei 169/99, de 18 de Setembro".--------------------------------------------------------------------------- 

----- Ainda a propósito deste assunto, o Chefe da Divisão Administrativa, ANTÓNIO 

JOSÉ TAVARES BONDOSO, prestou a seguinte informação:------------------------------------- 

----- "É como se informa .-------------------------------------------------------------------------------------

----- Todavia, à semelhança de outros Municípios, é de ponderar a elaboração de um 

Regulamento para atribuição de "bolsas de estudo" para acesso e frequência de cursos 

superiores a cidadãos residentes no Município, que comprovem ter dificuldades 

económicas."----------------------------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Apesar de se considerar meritória a pretensão, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, indeferir o pedido de apoio financeiro solicitado, por falta de 

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

083 – 210/207/000 -  SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOIMENTA DA BEIRA- 

Aquisição de Viatura - Pedido de Subsídio ================================ 

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

09 de Novembro, último, exarada a folhas 31, ponto 032, do livro de actas nº 123, 

presente à reunião um ofício, datado de 16 de Janeiro, último, e registado nesta Câmara 

Municipal em 17 do mesmo mês, sob o n.º 476, solicitando, novamente, a  atribuição de 

um subsídio no montante de € 6.500,00 (seis mil e quinhentos euros), para aquisição de 

uma viatura destinada à actividade na valência de Apoio Domiciliário. ------------------------- 
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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 02 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 110.508,87 (cento e dez mil, quinhentos e oito euros e oitenta e sete 

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

2.3.2., código 0103 e projecto nº. 20/2004, com o montante de € 1.008,87 (mil e oito 

euros e oitenta e sete cêntimos).--------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as graves dificuldades financeiras da Câmara Municipal, 

mas reconhecendo a importância do serviço público que se pretende prestar, a mesma 

deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para atribuir, à Santa Casa da 

Misericórdia de Moimenta da Beira, um subsídio de € 3.250,00 (três mil, duzentos e 

cinquenta euros), para os fins propostos, devendo ser reforçada a respectiva rubrica na 

próxima alteração orçamental. ============================================ 

084 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE MANEIO  ============ 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

proposta de  alteração do artigo 2º, nº. 3, do Regulamento referido em epígrafe, que 

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

concretizada na alteração dos valores máximos e respectivos responsáveis para o actual 

mandato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de 

alteração do Regulamento referido em epígrafe. ============================== 
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085 – 230/270/000 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ========================== 

========== Por iniciativa do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião a 

relação de  todos os pagamentos autorizados durante o  mês de Janeiro, último, que 

nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, no 

montante de € 693.908,53 (seiscentos e noventa e três mil, novecentos e oito euros e 

cinquenta e três cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

086 – 210/200/400 – PEDIDO DE ISENÇÃO DE SISA – Odete Maria Silva Guedes 

Abreu ============================================================== 

========== Oriundo do Senhor FRANCISCO DA SILVA GUEDES, irmão da Senhora 

ODETE MARIA SILVA GUEDES, presente à reunião uma carta, sem data, registada 

nesta Câmara Municipal em 08 do corrente mês, sob o n.º 1097, em que solicita a 

isenção de Sisa, uma vez que  o seu projecto de candidatura a jovem agricultor está 

aprovado pelo IFADAP, no Programa POAGRO – Medida 1, pelo montante de € 

347.139,58 (trezentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e nove euros e cinquenta e 

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

----- Submetido o assunto à Secção de Aprovisionamento e Património, pelo Assistente 

Administrativo, NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, foi elaborada a Informação n.º 

NA/06/2006, de 10 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde é feito o enquadramento da petição 

relativamente aos critérios gerais e específicos constantes da proposta de 
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reconhecimento prévio da isenção de SISA, aprovada pela Câmara Municipal em sua 

reunião ordinária realizada em 04 de Novembro de 2002.------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dado que não são cumpridos todos os critérios gerais previstos na 

proposta aprovada pela Câmara Municipal, a mesma deliberou, por unanimidade, 

indeferir o pedido formulado. ============================================= 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

087 – 130/151/000 – BENS IMÓVEIS – RELAÇÃO DOS ACTOS REFERENTES AO 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE 

IMÓVEIS – Direito de Preferência ======================================== 

========== Para efeitos do disposto no n.º 5, do artigo 55.º, do Código do Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

287/2003, de 12 de Novembro, a seguir se identificam os Cartórios que celebraram 

escrituras referentes a actos ou contratos sujeitos a IMT:------------------------------------------ 

----- Cartório Notarial de Moimenta da Beira, de Maria da Conceição Eusébio Marques, 

que apresenta os ofícios n.º 07/06, 11/06 e 40/06, todos datados de 06 de Janeiro 

último,  acompanhados de cópias das escrituras celebradas nos meses  de Novembro e 

Dezembro de 2005, e Janeiro, último;-------------------------------------------------------------------- 

----- Cartório Notarial de Ovar, de Maria de Fátima Teixeira da Costa Barreira, que 

apresenta uma cópia da relação dos registos de escritura celebradas no mês de  

Dezembro do ano transacto;-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Cartório Notarial de 
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Sernancelhe, que apresenta o ofício n.º 45/CN, datado de 05 de Janeiro, último, 

acompanhado de cópia dos registos das escrituras celebradas no mês de 2005,.---------- 

----- Cartório Notarial de Alverca do Ribatejo, de Margarida Dulce Gonçalves da Silva 

Marques, de Alverca do Ribatejo, que apresenta o ofício n.º 35/MM, datado de 04 de 

Janeiro, último, acompanhado de uma relação das respectivas escrituras  celebradas no 

mês de  Dezembro de 2005;-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Cartório Notarial de Lisboa, de Isabel Catarina Portela Guimarães Neto Ferreira, 

que apresenta o ofício n.º 42/06, datado de 13 de Janeiro, último, acompanhado de 

cópia da relação das escrituras celebradas no mês de Dezembro de 2005;------------------- 

----- Cartório Notarial de Armamar, que apresenta o ofício n.º 19/2006, datado de 12 de 

Janeiro último, acompanhado de cópia das escrituras celebradas no mês de Dezembro 

de 2005;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

accionar o direito de preferência.========================================== 

088 – 130/151/200 – JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Loteamento com o Alvará n.º 3/2000 – Cedência de parcela de terreno à Junta de 

Freguesia de Moimenta da Beira ======================================== 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO, LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, e na sequência de um pedido 

efectuado pela Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, através do ofício n.º 51/JF, 

datado de 10 de Janeiro  do ano transacto, em  que solicita a cedência de uma parcela 
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do Loteamento do Alto do Facho (Sr. Figueiredo), cuja área mede cerca de 737 m2, 

para instalação de equipamentos de uso colectivo, presente à reunião o respectivo 

processo, acompanhado da Informação 7-LS/DEPE/2006, datada de 02 do corrente 

mês, do seguinte teor:----------------------------------------------------------------------------------------

----- ”O projecto de loteamento com o processo n.º 10/98, cujo requerente foi a 2MPAC, 

a que corresponde o Alvará de Loteamento n.º 3/2000, entre outros, criou um espaço 

central  destinado a “Equipamentos de Utilização Colectiva” com a área de 740 m2.------- 

----- A presente informação refere-se assim à solicitação da Junta de Freguesia de 

Moimenta da Beira para que a Câmara Municipal lhe permita instalar na parcela em 

causa um equipamento de uso público, neste caso, um “parque radical”.----------------------

----- Como “parque radical”, foi possível apurar verbalmente junto do Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, tratar-se de um conjunto de equipamentos 

destinados à prática de desportos, tais como: manobras com bicicleta, com skate, etc.--- 

----- Tendo em conta a natureza do equipamento pretendido, bem como a dispersão dos 

equipamentos públicos de lazer que têm vindo a ser instalados no aglomerado de 

Moimenta da Beira, emite-se parecer favorável à solicitação da requerente.------------------ 

----- Entretanto, caso a Junta de Freguesia venha a instalar o equipamento em causa, 

alerta-se que deverá ser acautelada a normalização e certificação do mesmo 

equipamento, bem como a segurança da sua futura utilização”.---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar como interessante a 

sugestão para instalação do equipamento de uso colectivo recomendado para aquele 
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espaço urbano, ficando os Serviços Técnicos de estudarem adequadamente os 

pormenores do projecto, com vista a que a Câmara possa decidir, oportunamente, a 

cedência requerida. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ainda a propósito  deste assunto, o Vereador em Regime de Tempo Inteiro, JORGE 

DE JESUS COSTA, proferiu a seguinte declaração:-------------------------------------------------

----- "Embora concordando com a sugestão de instalação de um equipamento 

desportivo, para o espaço referido, entendo que deverá ser a Câmara Municipal a 

assumir a responsabilidade da sua execução, do seu funcionamento e da sua 

manutenção, pois só esta Entidade possui estrutura técnica e os meios necessários 

para garantir o controlo dos parâmetros de segurança que um equipamento daquela 

natureza exige." ====================================================== 

089 - 130/151/400 – PEDIDO DE DESAFECTAÇÃO CAMINHO DE ACESSO A 

TOITAM, SITO NO LUGAR DA BARROCA – Morgado & Irmão, Ldª ============== 

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

09 de Novembro, último, de 2005, exarada a folhas 40, ponto 43, do livro de actas nº. 

123, em que foi deliberado submeter o processo aos Serviços Técnicos desta Câmara 

Municipal, para procederem a um levantamento da área a desafectar, presente à 

reunião o respectivo processo, acompanhado de uma Informação, datada de 06 do 

corrente mês, da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, com o  

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

----- “Em cumprimento da deliberação na reunião de Câmara realizada em 2005/11/09, 
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cumpre informar que após deslocação ao respectivo local, e posteriormente 

levantamento topográfico, verificou-se que a área que se pretende desafectar é de 

370,00 m2”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Tendo em vista a alienação da referida parcela de terreno, com 

eventual recurso a uma hasta pública, a Câmara deliberou, por unanimidade, que o 

preço base deve ser de € 31,40 m2 (trinta e um euros e quarenta cêntimos), por 

referência ao preço previsto no Quadro IV, pág. 86, do Regulamento Municipal de 

Urbanização, Edificação e Taxas, relativo à compensação pela não cedência de 

parcelas para instalação de equipamentos públicos e realização de espaços verdes em 

operações de loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, submeter o assunto à Assembleia 

Municipal, nos termos e para efeitos  da alínea b), nº 4, do artigo 53º., da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro. =================================================== 

090 – 210/207/000 – Pedido de auxílio para reconstrução de uma vacaria ======== 

========== Oriundo do Senhor FAUSTINO PLÁCIDO ALMEIDA SOUSA, residente na 

freguesia de Pêra-Velha, presente à reunião uma carta, datada de 08 de Novembro, 

último, informando acerca de  um incêndio deflagrado numa vacaria sita na referida 

localidade, ocorrido em 29 de Agosto, último, que destruíu parte da referida vacaria, 

provocando a morte de alguns animais, além de outros que ficaram feridos e mesmo  

desaparecidos, e ainda do feno e ração que também foram destruídos,  cujos prejuízos 

rondam os cerca de € 40.000,00 (quarenta mil euros), pelo que solicita uma ajuda 
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financeira ou cedência de materiais de construção civil.-------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à SECÇÃO DE CONTABILIDADE, a Chefe de Secção em 

regime de substituição, ELSA MARIA FERREIRA MARIANA LOUREIRO, prestou a 

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

----- “Dando cumprimento ao despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 29 de 

Novembro de 2005, informa-se que este encargo não reúne as condições previstas na 

alínea d) do ponto 2.3.4.2. da Execução Orçamental, nos termos das considerações 

técnicas previstas no art.ª 3.º do Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro, em virtude do 

pedido em questão não se enquadrar nas competências da Câmara Municipal, previstas 

no art.ª 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro.------------------------------------------------------- 

----- Face ao exposto, cumpre-me informar que não pode esta Câmara atribuir qualquer 

prestação pecuniária”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao impedimento  legal, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

indeferir o pedido de apoio financeiro. ====================================== 

“Tesouraria” 

091 -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 14, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 94.890,34 (noventa e 

quatro mil, oitocentos e noventa euros e trinta e quatro cêntimos), assim  discriminado:-- 

                                      a) Dotações Orçamentais ..................................... €     8.003,31 

                                      b) Dotações Não Orçamentais.............................. €   86.887,03 



 FlFlFlFl.98 

______________ 

 
                                                           06.02.15 

 
Livº .  124L ivº .  124L ivº .  124L ivº .  124     

                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 

                                                                   
 

                                                                               TOTAL  ........................ €  94.890,34 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Edifícios Públicos  e Equipamentos Educativos” 

092 - 310/302/352 - ARRANJOS EXTERIORES DO TANQUE DE APRENDIZAGEM, 

DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MOIMENTA DA BEIRA - Auto de Recepção 

Provisória ========================================================== 

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

Técnico Superior, Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, como representante 

desta Câmara e pelo Engenheiro JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, como 

representante da firma CONSTRUÇÕES DEMO, LDA, presente à reunião o auto de 

recepção provisória, datado de 31 de Janeiro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o  qual se verifica 

que os trabalhos a que se refere a escritura nº. 09/96, celebrada em 8 de Agosto de 

1996, no valor de Esc. 48.326.275$00 (€ 241.050,44), bem como dos trabalhos a mais a 

que se refere a primeira escritura adicional nº. 23/97, de 26 de Setembro, no valor de 

Esc. 4.140.340$00 (€ 20.651,93), e da segunda escritura adicional nº. 25/97, de 13 de 

Novembro, no valor de Esc. 9.294.382$00 (€ 46.360,18), se encontram executados de 

acordo com o inicialmente previsto e em condições de serem recebidos provisoriamente. 

Mais informa que os trabalhos foram concluídos em 13 de Novembro de 1998, data a 
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partir da qual deverá ser iniciada a contagem do prazo de garantia, designadamente 

para os efeitos previstos no artigo 210.º, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro.  

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

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

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do artigo 204.º e 

seguintes, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro; ---------------------------------------- 

----- c) Que o Engenheiro Civil , Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, elabore a 

respectiva conta final, no prazo de 44 dias, nos termos do nº. 1, do artº. 201º., do 

Decreto-Lei acima referido; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Que, nos termos e para efeitos do art.º 210.º, do Decreto–Lei n.º 405/93, de 10 de 

Dezembro, seja efectuada vistoria para efeitos de extinção da caução e libertação das 

quantias retidas para reforço da garantia. =================================== 

093 - 310/302/379 - EMPREITADA DE ACABAMENTOS DE 6 MORADIAS DE 

HABITAÇÃO SOCIAL, NO BAIRRO DA FORMIGA, EM MOIMENTA DA BEIRA - 

Deficiências de execução - Adjudicação de trabalhos ao empreiteiro em obra  ==== 

========== Oriundo do Técnico Superior Principal, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, presente à reunião a informação nº. JP01/DOM/2006, datada de 12 de 

Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dele fica a fazer 

parte integrante, segundo a qual e pelos motivos ali descritos, propõe a adjudicação de 

trabalhos no valor de € 12.312,00 (doze mil, trezentos e doze euros), à firma 

CONSTROILOPES – Sociedade de Construções, Lda, que se encontra a executar a 
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empreitada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.03/07.01.02.01, onde, em 2 do corrente mês, existia uma 

dotação orçamental disponível de € 238.005,93 (duzentos e trinta e oito mil, cinco euros 

e noventa e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 2.4.1, com o Código  0101 e Número de Projecto 2002/33, 

com dotação de € 238.005,93 (duzentos e trinta e oito mil, cinco euros e noventa e três 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que seja dado cumprimento 

integral ao Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, exarado na 

Informação Técnica nº. JP01/DOM/2006, atrás identificada, condição essencial para que 

a Câmara possa tomar uma decisão sobre o assunto na próxima reunião. =========== 

  03.02 - Divisão de Estudos e Planeamento Estratégico 

“Serviços Técnicos e de Fomento” 

094 - 340/323/300 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO - Estudos diversos - 

URBCOM - Urbanismo Comercial de Moimenta da Beira - Pedido de declaração === 

========== Oriundo da Firma CRÓNICAS DA TERRA, Comércio e Turismo, Ld.ª, com 

Sede na Av. 25 de Abril, 40, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião um 

requerimento, datado de 13 do corrente mês, que deu entrada nesta Câmara Municipal 

em 15 do mesmo mês, sob o nº. 1312, em que requer seja emitida declaração em como 
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existe interesse na instalação de uma Loja de Vinhos, na Avenida 25 de Abril, tendo em 

vista integrar a candidatura apresentada no âmbito do Programa URBCOM. ----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara  deliberou, por unanimidade, reconhecer este 

projecto/investimento como de interesse para o desenvolvimento local, e emitir a 

declaração requerida, em conformidade. ==================================== 

095 - 340/323/300 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO - Estudos diversos - 

URBCOM - Urbanismo Comercial de Moimenta da Beira - Pedido de declaração === 

========== Oriundo da Firma CRÓNICAS DA TERRA, Comércio e Turismo, Ld.ª, com 

sede na Av. 25 de Abril, 40, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião um 

requerimento, datado de 13 do corrente mês, que deu entrada nesta Câmara Municipal 

em 15 do mesmo mês, sob o nº. 1313, em que requer seja emitida declaração em como 

existe interesse na instalação de uma Loja de Artesanato e  Decoração, na Avenida 25 

de Abril, tendo em vista integrar a candidatura apresentada no âmbito do Programa 

URBCOM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara  deliberou, por unanimidade, reconhecer este 

projecto/investimento como de interesse para o desenvolvimento local, e emitir a 

declaração requerida, em conformidade. ==================================== 

096 - 340/323/300 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO - Estudos diversos - 

URBCOM - Urbanismo Comercial de Moimenta da Beira - Pedido de declaração === 

========== Oriundo da Firma COMPROBE, Comercial de Produtos de Beleza, Unip.  

Ld.ª, com Sede no Largo General Humberto Delgado, n.º 37, nesta Vila de Moimenta da 
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Beira, presente à reunião um requerimento, datado de 13 do corrente mês, que deu 

entrada nesta Câmara Municipal em 15 do mesmo mês, sob o nº. 1314, em que requer 

seja emitida declaração em como existe interesse na instalação de uma Loja de 

Perfumaria e Ervanária, no Largo General Humberto Delgado, tendo em vista integrar a 

candidatura apresentada no âmbito do Programa URBCOM. ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara  deliberou, por unanimidade, reconhecer este 

projecto/investimento como de interesse para o desenvolvimento local, e emitir a 

declaração requerida em conformidade. ===================================== 

097 - 340/323/300 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO - Estudos diversos - 

URBCOM - Urbanismo Comercial de Moimenta da Beira - Pedido de declaração === 

========== Oriundo da Senhora ROSETA MARIA A. FURTADO CORREIA ALVES, 

residente  na Av. 25 de Abril, 40, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião 

um requerimento, datado de 13 do corrente mês, que deu entrada nesta Câmara 

Municipal em 15 do mesmo mês, sob o nº. 1315, em que requer seja emitida declaração 

em como existe interesse na instalação de uma Loja de Papelaria/pay-shop, na Avenida 

25 de Abril, n.º 40, tendo em vista integrar a candidatura apresentada no âmbito do 

Programa URBCOM. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara  deliberou, por unanimidade, reconhecer este 

projecto/investimento como de interesse para o desenvolvimento local, e emitir a 

declaração requerida, em conformidade. ==================================== 

INTERRUPÇÃO PARA ALMOÇO ========================================= 
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========== Quando eram 12H30, o Senhor Presidente da Câmara interrompeu a 

reunião para almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse 

pela 14H30. ========================================================= 

REABERTURA DA REUNIÃO =========================================== 

========== Quando eram 15H00,  pelo Presidente da Câmara, foi reaberta a reunião.=  

03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

098 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - CONHECIMENTO ======================= 

========== No seguimento da deliberação tomada na primeira reunião deste 

Executivo, realizada em 2 de Novembro de 2005, exarada a folhas 3, ponto 004, do livro 

de actas n.º 123, e em cumprimento do disposto no n.º3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a seguir 

se identificam "PROCESSOS SIMPLES", "PROCESSOS SIMPLES COM 

CONDICIONANTES", "PROJECTOS DE ARQUITECTURA", "PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES" que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 03 do referido mês de Novembro, foram objecto de decisão: ----------------------- 

PROCESSOS SIMPLES: =============================================== 

----- ENCHIDOS ARTESANAIS TIA MARQUINHAS, LD.ª, para construção de uns 

arrumos agrícolas, com a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar 
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denominado "Matosa", Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 

26.06; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL DE JESUS FERREIRA SARAMAGO, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 45 m2, que pretende levar a efeito na localidade de Granja do 

Paiva, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 28.06; ------------------------------------ 

----- FERNANDO JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, para pintura de um muro de 

vedação, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Nozedo ou Abrunhais", 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 29.06; ------------------------------------------- 

----- FRANCISCA ALEXANDRA SILVA FIGUEIREDO, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 45m2, que pretende levar a efeito na Rua do Eirô, na Vila de 

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 30.06; ---------------------------------------------------------------

----- ANTÓNIO MANUEL FERREIRA GOMES, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 42m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Luminosas", Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 31.06; -------- 

----- ANTÓNIO MANUEL FERREIRA GOMES, para construção de um muro de vedação, 

com 20 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Luminosas", Freguesia 

de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 32.06; ----------------------------------------- 

----- MARTIN KOPPE, para substituição do telhado da sua casa de habitação, sita na 

Rua da Praça, na Sede da Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 33.06; ---------

----- ANTÓNIO ROCHA SANTOS, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Tapada Grande", 
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Freguesia de Segões, a que se refere o Proc.º n.º 34.06; ------------------------------------------

----- FIRMINO VAZ DE ALMEIDA, para construção de uns arrumos agrícolas, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Relva", Freguesia de Segões, a que se 

refere o Proc.º n.º 36.06; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA MATILDE GOMES BOTELHO MOTA, para colocação do telhado num 

palhal, com a área de 30 m2, sito na Rua do Canto, Freguesia de Arcozelos, a que se 

refere o Proc.º n.º 42.06; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO DE JESUS LEITÃO, para substituição do telhado e pinturas exteriores da 

sua casa de habitação, com a área de 100m2, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Carvalhal", Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º n.º 43.06;  ------ 

----- ANTÓNIO JOSÉ TOJAL REBELO, para substituição de um telhado da sua casa de 

habitação, com a área de 40 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Eirinhas", Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º44.06. ------------------------------  

PROCESSOS SIMPLES COM CONDICIONANTES: =========================== 

----- SAUL TEIXEIRA DA SILVA CID, para construção de um muro de vedação, com 20 

metros, que pretende levar a efeito no lugar da Capela, na localidade da Granjinha, 

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 25.06, devendo solicitar à 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o respectivo alinhamento. -------------------------------------------- 

----- RUI JORGE DE JESUS SILVA, para construção de um muro de vedação, com 60 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Beira de Paradinha", 

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 35.06, devendo solicitar à 
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FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o respectivo alinhamento. -------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA: ======================================= 

----- VICTOR MANUEL RIBEIRO CORREIA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Rigueira", na Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 241.05. -------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES: =================== 

----- GERMANO DE JESUS RODRIGUES, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar da Capela, na localidade de Beira 

Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 19.06, mas na condição de 

entregar os elementos em falta, aquando da entrega dos projectos de especialidades. ---                

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

099 – 360/338/479.03 – 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 da Senhora ANA 

MARIA MORAIS DE PAIVA PEREIRA, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cruz das Almas", na 

Freguesia de Paçô, presente à reunião o processo, acompanhado das devidas 

alterações ao projecto de arquitectura. ------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 41-SV/DPOM/05, 
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datada de 14 do corrente mês em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

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

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

100 – 360/338/537.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor VÍTOR MANUEL SILVA MONTEIRO, presentes à 

reunião os projectos de especialidades relativos à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado " Corgo", na Freguesia de 

Alvite. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 27-RJ/DPOM/05, 

datada de 31 de Janeiro, último, em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

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

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

101 – 360/338/640.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor JOÃO DE JESUS MATIAS TEIXEIRA, presentes à 

reunião os projectos de especialidades relativos à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Ponte", na localidade de 
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Porto da Nave, Freguesia de Alvite. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 37-RJ/DPOM/05, 

datada de 02 do corrente mês em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

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

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

102 – 360/338/679.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um anexo - Legalização =================================== 

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

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

JESUS MARTINHO, relativamente à legalização da construção de um anexo, sito no 

lugar denominado "Vinhais", Freguesia de Paçô, presente à reunião o projecto de 

arquitectura, acompanhado da resposta, por escrito, que nesta acta se considera 

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

descritos, solicita a aprovação da pretensão. ---------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 26-SV/DPOM/06, 

datada de 23 de Janeiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Apesar de se verificar que a parcela, onde se implanta o anexo agora 

projectado e onde existe já uma casa de habitação licenciada, antes de 1995, data da 

entrada em vigor do PDM - Plano Director Municipal, não possui, no seu conjunto, uma 

área sobrante de 5.000 m2, conforme o preconizado na alínea g), do n.º 3, do art.º 34.º, 

do PDM, e tendo em conta a existência de todas as infra-estruturas básicas na via que 

serve a referida parcela e, ainda, perante os pareceres  favoráveis das Estradas de 

Portugal, E.P.E. e CCDRN - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL DO NORTE, relativamente à localização, a Câmara deliberou, por 

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

103 – 360/338/374.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Transformação de um rés-do-chão em padaria de pão quente e estabelecimento de 

bebidas ============================================================ 

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

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

FERNANDO RIBEIRO DA FONSECA,  relativamente à transformação de um rés-do-

chão em padaria de pão quente e estabelecimento de bebidas, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado "Farol", nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião 

o projecto acompanhado de uma nova planta, com as alterações introduzidas em 

conformidade com o Parecer do Sr. Delegado de Saúde. ------------------------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 33-SV/DPOM/05, 
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datada de 06 do corrente mês em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

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

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

104 – 360/338/377.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

04 de Janeiro, último, exarada a folhas 19, ponto 017, deste livro de actas, em que foi 

deliberado dar conhecimento, entre outros, à EPE - Estradas de Portugal, sobre a última 

proposta de implantação apresentada pelo requerente, relativamente à construção de 

uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Gandra", na 

localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o processo, 

acompanhado do parecer da EP - Estradas de Portugal, EPE, do seguinte teor: ------------

----- "No seguimento do vosso ofício n.º 369 de 18-01-2006, informa-se que 

considerando que a obra pretendida está implantada a cerca de 150 m do traçado mais 

próximo que consta do Estudo Prévio, inserida no aglomerado urbano de Tostam, e 

como não é prevista a ripagem do traçado para Norte, devido ao aglomerado urbano, 

esta Direcção de Estradas, excepcionalmente, dá o parecer favorável ao requerido, no 

entanto caberá à Câmara Municipal de Moimenta da Beira a decisão final sobre o 

licenciamento requerido pelo S. Daniel Paul Yves Doutre" . --------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 38-SV/DPOM/05, 

datada de 09 do corrente mês em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

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

arquitectura.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, accionar os mecanismos legais 

conducentes ao desembargo da obra. ====================================== 

105 – 360/347/05.01 –  LOTEAMENTOS PARTICULARES - Operação de loteamento - 

Operação urbanística ================================================= 

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

30 de Novembro de 2001, exarada a folhas 396, ponto 347, do livro de actas n.º 102, em 

que foi deliberado admitir a viabilização da operação de loteamento proposta, 

condicionando-a, no entanto, a um estudo global e aprofundado da malha  urbana que 

há-de sustentar a urbanização daquela área, bem como informar  o Senhor JOÃO 

CARDOSO que  qualquer aprovação de operação de loteamento a levar a efeito no 

lugar denominado " Portela de Baixo ", Freguesia de Leomil, está dependente da eficácia 

do Plano Geral de Urbanização de Leomil,  novamente presente à reunião o processo 

acompanhado de alterações à referida operação de loteamento. -------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 4 - LS/DPOM/06, 

datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 
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dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em vista a renovação da viabilidade da operação de loteamento 

admitida,  a Câmara  deliberou, por unanimidade, solicitar à DEPE - Divisão de Estudos 

e Planeamento Estratégico, uma nova avaliação técnica como se de operação de 

loteamento se tratasse, devidamente ajustada às áreas de expansão prevista na 

proposta do PU - Plano de Urbanização de Leomil. ============================ 

106 – 360/991/16.06– OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão de 

compropriedade ===================================================== 

========== Oriundo dos Senhores JOÃO GOMES MONTEIRO e MARIA ALICE 

GOMES MONTEIRO, presente à reunião um pedido de parecer, nos termos do art.º 

54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, 

sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - AUGI. --------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 6-LS/DPOM/05, 

datada de 08 do corrente mês em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara  deliberou, por unanimidade, emitir a certidão em 

conformidade. ========================================================  

107 – 360/991/17.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão de 

compropriedade ===================================================== 
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========== Oriundo dos Senhores ARMANDO GOMES MONTEIRO e MANUEL 

GOMES MONTEIRO, presente à reunião um pedido de parecer, nos termos do art.º 

54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, 

sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - AUGI. --------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 7-LS/DPOM/05, 

datada de 08 do corrente mês em que, pelos motivos alí descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara  deliberou, por unanimidade, emitir a certidão em 

conformidade. ======================================================== 

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, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente distribuída, 

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

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

16H20. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 
 


