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ACTA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TREZE DE JANEIRO DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 01/03 

========== Aos treze 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 10H30. ===================================== 
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01 -  ORGÃOS DA AUTARQUIA 

001 – 010/007/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação de Deliberação ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 40, 

datado de 27 de Dezembro, findo, informando esta Câmara Municipal que foi deliberado, 

por MAIORIA, com 21 (vinte e um) votos a favor, 2 (dois) votos contra e 4 (quatro) 

abstenções, aprovar a lista dos Juízes Sociais , proposta. ----------------------------------------- 

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

002 – 010/007/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação de Deliberação ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 41, 

datado de 27 de Dezembro, findo, informando esta Câmara Municipal que foi deliberado, 

por MAIORIA, com 26 (vinte e seis) votos a favor  e 1 (uma) abstenção, aprovar a 

Alteração ao Regulamento dos Estabelecimentos Comerciais do Município de Moimenta 

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

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

003 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

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

que acompanha o requerimento do interessado a seguir identificado, em que requer 

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

a referida licença: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- HELDER FERNANDO MENDES ABREU, para colocação de cinco painéis de 

publicidade nas suas instalações, com as dimensões de 15 m2, com os seguintes 

dizeres: “ Móveis-Estofos/Mobiliário – decorações – cozinhas – cortinados – e Móveis 

por Medida”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

004 – 610/609/100 – LICENCIAMENTO SANITÁRIO – Averbamento ============== 

========== Oriundo da Senhora FLORINDA DIONÍSIO CARDOSO, residente em 

Sanfins, Freguesia de Paçô, presente à reunião um requerimento datado de 12 de 

Novembro do ano transacto, a solicitar o averbamento do alvará de licença sanitária nº. 

129, - Classe 3ª, emitido em 19 de Agosto de 1996 ainda em nome do falecido marido, 

Afonso Morais, para seu nome, FLORINDA DIONÍSIO CARDOSO. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o averbamento 

requerido. =========================================================== 

005 – 120/131/171 – PROCESSO DISCIPLINAR ============================= 

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

23 de Setembro, último, exarada a folhas 156 a 158, ponto 166, do livro de actas nº. 105, 

em que foi deliberado instaurar processo disciplinar contra a funcionária, Assistente 

Administrativo Principal, MARIA JOSÉ GOMES SOARES, nos termos do artº. 50º., nº.1, 

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

Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, e nomear como instrutor 

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

Divisão Administrativa desta Câmara Municipal, Luis Carlos Pereira da Silva, presente à 
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reunião um ofício oriundo do instrutor do processo, datado de 06 do corrente mês, 

dirigido ao Presidente da Câmara, solicitando-lhe que, atenta a complexidade do 

processo, seja prorrogado o prazo para a elaboração do relatório completo, até ao limite 

total de 20 dias, nos termos do nº. 1 e 2, do artº. 65º. do referido Estatuto Disciplinar, 

com fundamento nas razões ali explicitas. -------------------------------------------------------------- 

----- O referido ofício traz inserto um despacho do Senhor Presidente, do seguinte teor: --

----- “ Nos termos da competência que me é conferida pelo nº. 3, do artº. 68, da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, concedo a prorrogação do prazo solicitado para 

apresentação do relatório, por mais 15 dias, ficando o presente acto sujeito a ratificação, 

na 1ª. Reunião a realizar pela Câmara Municipal.” --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face às razões invocadas pelo Instrutor do Processo Disciplinar, 

acima identificado, a Câmara deliberou, por unanimidade, e de acordo com o nº.3, do 

artº. 68º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente, prorrogando o prazo para a elaboração do relatório completo, por mais 15 

dias, nos termos do nº. 2 do artº. 65º., do Estatuto Disciplinar. ==================== 

“ Fiscalização Municipal” 

006 – 380/374/000 – QUEIXA OU DENÚNCIA ===============================  

========== Na sequência da deliberação tomada, em reunião ordinária realizada em 

07 de Outubro, último, exarada a folhas 207, ponto 220, deste livro de actas, em que, 

entre outros assuntos, foi deliberado solicitar parecer ao Gabinete Jurídico desta 

Câmara Municipal, presente à reunião o referido parecer, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual e pelas 

razões alí descritas conclui que tendo em conta o disposto no nº.3, do artº. 5º., do 

Regulamento de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, em vigor 

neste Município, é da competência desta Câmara Municipal restringir os limites de 

horário de funcionamento dos estabelecimentos de bebidas com espaço para dança, 

fixados no nº. 3, do artº. 2º., do referido Regulamento. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que a Câmara manifesta intenção de poder vir a restringir os 

horários dos Estabelecimentos nocturnos que promovem situações como as reclamadas 

pelos moradores desta zona, deliberou, por unanimidade, tendo em conta o disposto no 

artº. 100 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, proceder à 

audiência prévia do interessado no prazo de 10 ( dez ) dias, a contar da data da 

recepção da respectiva notificação.======================================== 

02.02. – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

007 - 210/995/000 -  ASSUNÇÃO DE ENCARGOS – Procedimentos e legalidades a 

observar   - Ratificação dos encargos assumidos =========================== 

========== Oriunda do Chefe de Secção, CLEMENTINA CASIMIRO ALVES, presente 

à reunião a informação nº 1 DEF/Sec.Cont., datada de 09 do corrente mês, que nesta  

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

submetendo à apreciação superior a análise da facturação e de outros encargos, 

existentes nestes serviços, na sua maioria relativos a anos anteriores, não incluídos na 
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dívida que transita no final do ano, por não haver dotação orçamental disponível que as 

contemple.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na origem destas dificuldades está, igualmente, o facto de o ano 2002 ter sido um 

ano de mudança de sistema contabilistico e, consequentemente, de programa 

informático, cuja transição se operou em Abril/Maio do referido ano.---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a complexidade do novo sistema contabilístico e, 

consequentemente, do respectivo programa informático, cujas  implicações contribuiram 

para a situação criada,  a Câmara deliberou, por unanimidade, assumir os respectivos 

encargos, até porque todos foram precedidos dos convenientes procedimentos legais, 

nomeadamente as competentes deliberações de Câmara. ====================== 

008 – 210/200/000 – FIXAÇÃO DA TAXA A APLICAR PARA O CORRENTE ANO DA 

CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA – Comunicação da Deliberação da Assembleia 

Municipal =========================================================== 

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

21 de Outubro, ponto 271, do livro de actas nº 105, em que foi deliberado submeter este 

assunto à aprovação da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº 42, da 

referida Assembleia Municipal, registado nesta Câmara sob o nº. 9026, em 27 de 

Dezembro último, a comunicar que a Assembleia Municipal deliberou, por MAIORIA, 

com 25 (vinte e cinco) votos a favor, 1 (um) voto contra e 1 (uma) abstenção, APROVAR 

a proposta da Fixação da Taxa a aplicar para o corrente ano da Contribuição 

Autárquica, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ----- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 

009 – 230/260/000 – PROJECTO DO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO PARA O ANO DE 2003 – Comunicação da Deliberação da Assembleia 

Municipal =========================================================== 

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

11 de Novembro último, ponto 135, do livro de actas nº 106, em que foi deliberado 

submeter este assunto à aprovação da Assembleia Municipal, presente à reunião o 

ofício nº 43, da referida Assembleia Municipal, registado nesta Câmara sob o nº. 9027, 

em 27 de Dezembro, último, a comunicar que a Assembleia Municipal deliberou, por 

MAIORIA, com 24 (vinte e quatro) votos a favor, 2 (dois) votos contra e 2 (duas) 

abstenções, APROVAR os Projectos do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o 

ano de 2003. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

010 - 230/270/000 -  DÍVIDA PASSIVA - Reconhecimento ===================== 

========== O CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA informou a Câmara que 

durante o ano 2002 foram assumidos encargos, alguns dos quais tinham transitado do 

ano anterior, que, por motivos de carência de disponibilidade financeira, não foi possível 

pagar durante aquele ano, da responsabilidade exclusiva desta Câmara Municipal. 

Assim, considerado o disposto nas considerações técnicas, da execução orçamental, 

nas alínea d) e g), do ponto 2.3.4.2, do  Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 

deve a Câmara reconhecer e proceder ao respectivo enquadramento legal e orçamental 
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da dívida constante do calendário da facturação a pagar por fornecedor/entidade, 

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

no montante de €  3.247.493,19 (três milhões, duzentos e quarenta e sete mil, 

quatrocentos e noventa e três euros e dezanove cêntimos). -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer e aprovar a dívida 

constante do calendário da facturação a pagar por fornecedor/entidade, que transitou do 

ano anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A propósito deste assunto os Vereadores do Partido Socialista, Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e 

ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, proferiram a seguinte declaração de voto:--------------  

----- “Aprovamos a assunção das dívidas manifestando uma grande preocupação pelos 

montantes envolvidos, remetendo para a análise da Conta de Gerência, uma reflexão 

mais aprofundada do que nos parece, desde já, constituir uma derrapagem desastrosa, 

para as Finanças do Município. ---------------------------------------------------------------------------

---------------- A Aprovação deste documento tem apenas em conta o reconhecimento dos 

créditos por parte dos diversos fornecedores, considerando que não são estes os 

responsáveis pelo respectivo volume.” ------------------------------------------------------------------ 

011 - 230/270/000 – PAGAMENTOS ==================================    

========== Por iniciativa do Senhor Presidente da Câmara Municipal, presente à 

reunião a relação de  todos os pagamentos autorizados durante  o  mês de Dezembro, 

do ano transacto, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 
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fazer parte integrante, no montante de €  1.256.336,58 (um milhão, duzentos e 

cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e seis euros e cinquenta e oito cêntimos). ====== 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

012 - 130/995/000 – ASSOCIAÇÃO DE FRUTICULTORES DA BEIRA TÁVORA – 

Necessidade de meios  Informáticos e Técnicos ============================ 

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

de 25 de Novembro do ano transacto e  registado nesta Câmara no dia 26, do mesmo 

mês, com o número 8181, solicitando apoio financeiro para aquisição de Meios 

Informáticos e Meios Técnicos, destinados à formação e informação do agricultor.--------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara não tem informação sobre os 

fundamentos que justifiquem este pedido, a mesma deliberou, por unanimidade, solicitar 

à Associação de Fruticultores da Beira Távora, uma justificação para o apoio requerido 

sustentada nos meios de que são carentes, com listagem dos equipamentos e 

respectiva estimativa orçamental, bem como a possibilidade de recurso a outras fontes 

de financiamento. ===================================================== 

"Tesouraria" 

013 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário de tesouraria do passado dia 10, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de  € 195.283,32  (cento e 

noventa e cinco mil duzentos e oitenta e três euros e trinta e dois cêntimos), assim  
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discriminado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                        a) Dotações Orçamentais ............................€    99.114,06 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ...................€     96.169,26 

                                                                                TOTAL  ................€   195.283,32 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“ Vias de Comunicação e Transporte” 

014 - 310/300/149 - 310/300/236 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E ETAR 

DE PAÇÔ - Aprovação do Projecto, Memória Descritiva, Programa de Concurso, 

Caderno de Encargos, Medições e Estimativa Orçamental -  Abertura de Concurso 

Público ============================================================= 

========== Oriundo do Engenheiro Civil, Chefe da Divisão de Obras Municipais, desta 

Câmara Municipal, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião uma 

informação com o nº. INF05/DOM/2002, datada de 1 de Dezembro de 2002, com o 

seguinte teôr: “ Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em 

anexo a Memória Descritiva, o Programa de Concurso, Caderno de Encargos (Cond. 

Gerais), Medições e Estimativa Orçamental, para aprovação e eventual abertura de 

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

com  base de licitação de € 316.469,23 (trezentos e dezasseis mil, quatrocentos e 

sessenta e nove euros e vinte e três cêntimos) e um prazo de execução de 365 dias. 



 FlFlFlFl.11 

______________ 

 
                                                           03.01.13 

 
Livº .  107L ivº .  107L ivº .  107L ivº .  107     

                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 

                                                                   
 

Prevê-se a execução de cerca de 47% dos trabalhos no ano de 2003 e os restantes 53% 

no ano de 2004. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Mais se informa que se anexa a proposta de anúncio para publicação em D.R. III 

Série.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E FINANCEIRA,  segundo a qual estes encargos têm cabimento nas rubricas 

orçamentais orgânico-económica 0302/07010407 e 03.02/07010402, onde em, 10 do 

corrente mês, existe um saldo disponível de € 775.000,00 ( setecentos e setenta e cinco 

mil euros ) e de € 575.000,00 ( quinhentos e setenta e cinco mil euros ), estando os 

mesmos previstos no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.4.4., e 2.4.3., 

com o código  0102 e 0101, número de projecto 5/2003 e 10/2003, com a dotação de € 

50.000,00 ( cinquenta mil euros ) e 100.000,00 ( cem mil euros ). ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade:------------------------------------------- 

----- a) Aprovar o  Projecto, o Programa de Concurso, Caderno de Encargos, Medições e 

Estimativa Orçamental, que nesta acta se consideram integralmente transcritos  e dela 

ficam a fazer parte integrante; ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

----- c) Designar para fiscal desta obra, para efeitos do disposto do Capítulo VI, do 

mesmo Decreto-Lei, o Chefe da Divisão de Obras Municipais, Eduardo Manuel Martins 

da Silva, a quem são conferidos, para o efeito, todos os poderes ali previstos. -------------- 
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----- d) Nomear, tendo em conta o disposto no nº. 1 do artigo 60º., do referido Decreto-

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

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

----- a)  António Humberto de Paiva Matos, Vereador a Tempo Inteiro, que preside; -------- 

----- b) João Pedro Marques Rodrigues, Técnico Superior Principal; ---------------------------- 

----- c) António José Tavares Bondoso, Técnico Superior de 1ª Classe, como secretário.  

2. Comissão de Análise das Propostas:-------------------------------------------------------------- 

----- a) António Humberto de Paiva Matos, Vereador a Tempo Inteiro, que preside; -------- 

----- b) Eduardo Manuel Martins da Silva, Chefe da Divisão de Obras Municipais; ---------- 

----- c) João Pinto Cardoso, Técnico Superior – Assessor Principal. ----------------------------- 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e obras Particulares” 

015 – 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:-- 

MÁRIO RIBEIRO LOPES, para reconstrução de um telhado, sita no lugar denominado 

de “Cal”, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Procº. nº. 575.02; ------------------------- 

----- JORGETE DO CARMO DOS SANTOS NASCIMENTO FARINHA, para substituição 

do soalho por placa, na casa de arrumos, sita no lugar denominado de "Lameiro da 

Igreja", Freguesia de Paçô, a que se refere o Procº. nº. 579.02; ---------------------------- 

----- JOSÉ DE JESUS DA CRUZ, para construção de uns arrumos agrícolas, com 24 m2, 



 FlFlFlFl.13 

______________ 

 
                                                           03.01.13 

 
Livº .  107L ivº .  107L ivº .  107L ivº .  107     

                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 

                                                                   
 

que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Arrabalde”, na localidade de Mileu, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Procº. nº. 580.02; ------------------------------------------- 

----- JOÃO ALVES DE ANDRADE, para construção de uns arrumos agrícolas, com 45 

m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Lage dos Reguinhos”,  

Freguesia de Caria, a que se refere o Procº. nº. 582.02; ------------------------------------------- 

----- ISABEL SILVINA BONITO HENRIQUES PINTO, para substituição do soalho por 

placa, na sua casa de habitação, sita no lugar denominado de “Praça”, Sede Freguesia 

de Vilar, a que se refere o Procº. nº. 583.02; ----------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ DOMINGUES MALAQUIAS, para reconstrução de uma garagem, sita na 

localidade de Barragem de Vilar, Freguesia de Vilar, a que se refere o Procº. nº. 586.02;  

----- CRISTINA FERREIRA CAIADO, para acabamentos e pinturas na sua casa de 

habitação, sita no lugar denominado de “Canal”, na localidade de Senhora dos Aflitos, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Procº. nº. 588.02; ------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO LUÍS DOS SANTOS GOMES, para construção de uns arrumos agrícolas, 

com 45 m2, que pretende levar a efeito no lugar do Mártir, nesta Vila, a que se refere o 

Procº. nº. 595.02; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FRANCISCO LOURENÇO, para reparação do telhado, na sua casa de habitação, 

sita na Rua das Nogueiras, Sede Freguesia de Vilar, a que se refere o Procº. nº. 596.02;  

----- MARIA ANTÓNIA AUGUSTO, para construção de um muro de vedação, com 50 

metros, que pretende levar a efeito no lugar da Costa, na localidade de Vila Cova, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Procº. nº. 599.02; ------------------------------------------- 
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----- NUNO MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA SANTO, para reconstrução de um telhado 

na sua casa de habitação, sita na Rua da Macieira, na localidade de Soutosa,  Freguesia 

de Peva, a que se refere o Procº. nº. 600.02. ----------------------------------------------------------    

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

mesma prestou as seguintes informações: “ Vem por esta a Fiscalização informar não 

haver qualquer inconveniente em que seja emitida a respectiva licença". --------------------- 

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

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

016 – 360/338/584.02 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

==========  Oriundo do Senhor JOSÉ DOS SANTOS MARTINS, presente à reunião  

um processo simples,  para construção de um muro de vedação, com 12 metros, que 

pretende levar a efeito no Bloco 47, casa 1, na localidade de Barragem de Vilar, 

Freguesia de Vilar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mesma prestou a seguinte informação: " Vem por esta a Fiscalização informar não haver 

inconveniente em que seja emitida a respectiva licença, devendo o alinhamento ser 

marcado pelos Serviços do D.O.M. " . ------------------------------------------------------------------- 

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

respectiva licença, devendo ser solicitado o respectivo alinhamento aos Serviços 

Técnicos da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS. ============================== 
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017 – 360/338/597.02 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

==========  Oriundo do Senhor JOSÉ CARLOS GOMES RODRIGUES, presente à 

reunião  um processo simples,  para construção de um muro de vedação, com 33 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “À-do-Bispo”, na Sede 

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

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

mesma prestou a seguinte informação: " Vem por esta a Fiscalização informar não haver 

inconveniente em que seja emitida a respectiva licença, devendo o requerente solicitar o 

alinhamento a estes Serviços " . --------------------------------------------------------------------------- 

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

respectiva licença, devendo ser solicitado o respectivo alinhamento aos Serviços da 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. ============================================ 

018 – 360/338/565.02 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

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

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

Senhor Presidente para que a Fiscalização Municipal se deslocasse ao local,  

relativamente à construção de uns arrumos agrícolas, com 28 m2, que o Senhor ANÍBAL 

GOMES LAGES, pretende levar a efeito no lugar denominado de "Corgas", Sede 

Freguesia de Ariz, presente à reunião a referida resposta, por escrito.-------------------------- 
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--------------- Submetido o assunto à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a 

mesma prestou a seguinte informação: “ Em cumprimento do despacho de V. Ex.a, Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, datado de 23 de Dezembro de 

2002, informa-se que estes Serviços após deslocação ao local, mantêm a sua 

informação de 4 de Dezembro de 2002, alertando ainda para o facto de esta obra não 

respeitar a distância à estrada nacional”.----------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Cumpridas que foram as formalidades previstas na Sub-Secção IV, da 

Secção III, do capítulo IV, do Código do Procedimento Administrativo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, INDEFERIR a pretensão. ========================== 

019 – 360/338/598.02 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

==========  Oriundo do Senhor MÁRIO JOSÉ MARTINS DA SILVA, presente à 

reunião  um processo simples,  para construção de uma placa, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado de “Alagoa”, nesta Vila. ------------------------------------------------- 

---------------- Submetido o assunto à apreciação à apreciação da FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL, a mesma prestou a seguinte informação: " Vem por esta a Fiscalização 

informar, e após contacto com o requerente o mesmo referiu, que a placa em questão 

servirá apenas para acesso à sua garagem, uma vez que as obras da nova estrada que 

liga a E.B.2 de Moimenta da Beira à estrada municipal 519 (M.ta Beira – Castelo) 

alteram a cota do terreno, criando um grande desnível em frente à sua habitação. Face 

ao descrito, deixam estes Serviços à consideração superior a emissão ou não da 
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respectiva licença " . ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dado os antecedentes que existem nesta matéria, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, solicitar ao Vereador a Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, 

uma análise da situação, juntamente com os Serviços Técnicos da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO. ========================= 

020 - 360/338/405.02 -  GABINETE TÉCNICO LOCAL – “Processo simples” – com 

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

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

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

interessado,  relativamente à construção de uns arrumos agrícolas, com 35 m2, que o 

Senhor JOÃO FERNANDO PINTO AMARAL, pretende levar a efeito no lugar 

denominado de "Miragaia", Sede Freguesia da Rua, presente à reunião a resposta, por 

escrito.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mesma prestou a seguinte informação: “ Em relação ao exposto pelo requerente João 

Fernando Pinto Amaral, no que se refere à construção de um armazém para arrumos 

agrícolas, situado na freguesia de Vila da Rua, vimos esclarecer o seguinte: ---------------- 

- em todos os pedidos de licenciamento de construção que deram entrada neste 

Gabinete foi aplicado o mesmo critério de avaliação, que contempla apenas a 

observância das normas legais em vigor, nomeadamente as constantes do regulamento 

do PDM; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- uma vez que o indeferimento deste processo se baseia apenas na insuficiência da área 

sobrante de terreno, e tendo o requerente afirmado que, na realidade, é cumprido esse 

requisito mínimo, bastará neste caso apresentar prova efectiva da rectificação da área, 

não sendo para já possível responder positivamente à sua pretensão”.-------------------------  

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

documental da área do terreno onde pretende construir o anexo. ================== 

021 – 360/337/05.02 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia – 

Construção de uma vacaria ============================================ 

========== Oriundo da Senhora IRENE FERNANDES RIBEIRO, residente na Sede 

Freguesia de Alvite, presente à reunião um requerimento, datado de 20 de Dezembro, 

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

integrante, em que vem solicitar a emissão de uma certidão. -------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 13/DPOM/2003, 

datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a viabilidade 

solicitada, nas seguintes condições: ---------------------------------------------------------------------- 

-----1. Prova documental que confirme a área mínima sobrante de cinco mil metros 

quadrados, previstos no Plano Director Municipal; --------------------------------------------------- 

-----2. Construção de uma estação de recolha de resíduos e águas residuais, 
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devidamente adequada. -------------------------------------------------------------------------------------  

---------- Mais foi deliberado e também, por unanimidade,  emitir a certidão solicitada em 

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

022 - 360/338/133.99 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Ampliação do Hotel Verdeal ============================================ 

========== Oriundo da DIRECÇÃO GERAL DE TURISMO, presente à reunião o 

parecer, relativo à ampliação do Hotel Verdeal, que a Firma DIAS & FILHOS, pretende 

levar a efeito no lugar de “Verdeal”, Freguesia de Arcozelos. ------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 26/DPOM/2003, 

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

dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando que já foi emitido parecer da COMISSÃO DE 

COORDENAÇÃO REGIONAL NORTE, quando do parecer inicial, e tratando-se neste 

caso de uma ampliação que valoriza o equipamento instalado, mantendo-se como área 

sobrante mais de um hectare, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto 

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

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, o mesmo 

ausentou-se da reunião. ================================================  
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023 - 360/338/449.00 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Estabelecimento de Restauração e Bebidas =============================== 

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

22 de Abril, último, exarada a folhas 73, ponto 061, do livro de actas nº. 104, em que foi 

deliberado apresentar alteração do equipamento a introduzir nas instalações sanitárias, 

destinadas ao pessoal, bem como declaração dos proprietários das outras fracções a 

autorizarem a alteração do destino da fracção, relativamente à instalação de um 

estabelecimento de restauração e bebidas que a Firma PLACOBEIRA pretende levar a 

efeito no lugar denominado de “Alagôa”, nesta Vila, novamente presente a reunião o 

referido projecto acompanhado dos elementos solicitados.---------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 12/DPOM/2003, 

datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------------------------------------------  

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

arquitectura, devendo o requerente no âmbito dos projectos de especialidades, 

apresentar o projecto acústico, e alertar-se ainda o requerente para o preceituado no nº. 

4 do artigo 1º. do Decreto-Lei nº. 168/97, de 04 de Junho, com a nova redacção dada 

pelo Decreto-Lei nº. 57/2002, de 11 de Março.  =============================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Senhor Vereador JOSÉ EDUARDO 
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LOPES FERREIRA, regressou à reunião. =================================== 

024 - 360/338/15.01 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de noventa dias para 

levantamento do Alvará de Licença de Construção ========================== 

========== Oriundo da Firma A. SANTOS & FILHOS, LDA, com Sede no Alto do 

Pombo, nesta Vila, presente à reunião um requerimento datado de 06 do corrente mês, 

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

em que requer que lhe seja concedido um prazo de noventa dias para levantamento do 

Alvará Licença de Construção. ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que não existe quadro legal que permita a pretensão 

requerida, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

reaprovar os projectos, desde que tal situação seja feita no prazo de noventa dias. ==== 

025 - 360/338/34.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Ampliação de um armazém agrícola ====================================== 

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

22 de Abril, último, exarada a folhas 78, ponto 066, do livro de actas nº. 104, em que foi 

deliberado, entre outros, aspectos proceder à audiência do interessado, relativamente à 

ampliação de um armazém agrícola, que o Senhor MANUEL SILVA ANTUNES, pretende 

levar a efeito no lugar denominado de “Vidual” ou “Fundo do Outeiro”, Freguesia de 

Leomil, novamente presente à reunião o referido projecto, acompanhado da resposta, 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO a mesma prestou a seguinte informação: “ Mantém-se 

o teor da informação nº. 268/DPOM/2002, de 19/04/2002. Entretanto, lembra-se que o 

requerente solicita a emissão do alvará de licença de construção, quando apenas está 

ainda em análise o projecto de arquitectura”. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Cumpridas que foram as formalidades previstas na Sub-Secção IV, da 

Secção III, do capítulo IV, do Código do Procedimento Administrativo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, INDEFERIR a ampliação, visto se encontrar na Reserva 

Ecológica Nacional. ==================================================== 

026 - 360/338/99.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Ampliação de um edifício destinado habitação ============================= 

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

07 de Outubro, último, exarada a folhas 242, ponto 255, do livro de actas nº. 105, em 

que foi deliberado solicitar ao requerente reformulação do projecto de acordo com a 

informação técnica, relativamente à ampliação de um edifício destinado habitação, que o 

Senhor MANUEL DIAS pretende levar a efeito no lugar denominado de “Fonte”, 

Freguesia de Alvite, novamente presente à reunião o referido projecto, acompanhado da 

resposta, à deliberação, 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. 02/DPOM/2003, 

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

dela fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------- 

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

adequada alteração ao projecto, bem como estudo do enquadramento da envolvente. == 

027 - 360/338/330.02 - OBRAS PARTICULARES - Projectos das especialidades  - 

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

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

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

relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que o Senhor RUI MIGUEL 

TEIXEIRA DA COSTA, pretende levar a efeito no lugar denominado de “Costa”, Sede 

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

dos elementos solicitados.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: “ Com os 

elementos entregues a pretensão reúne as condições necessárias para ser submetida a 

deliberação final se a Ex.ª Câmara assim o entender”. ---------------------------------------------- 

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

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

028 - 360/338/370.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto das especialidades – 

Construção de uma moradia unifamiliar =================================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

12 de Agosto, último, exarada a folhas 74, ponto 076, do livro de actas nº. 105, em que 

foi deliberado aprovar o projecto de arquitectura, relativamente à construção de uma 

moradia unifamiliar, que a Senhora MARIA ERNESTINA MARTA GOMES pretende levar 

a efeito na Rua da Corredoura, na Sede Freguesia de Sever, novamente presente à 

reunião o referido projecto, acompanhado dos projectos das especialidades.----------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 01/DPOM/2003, 

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

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

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

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

029 - 360/338/506.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

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

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

interessado,  relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que a  Firma URBE 

/96, pretende levar a efeito no lote nº. 20, do loteamento com o alvará nº. 2/98, no lugar 

denominado de “Sarzeda”, nesta Vila, presente à reunião o referido projecto  

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 18/DPOM/2003, 

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

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer desfavorável. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: No que concerne a este processo a Câmara deliberou, por maioria, 

com a abstenção da Senhora Vereadora ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE 

MATOS FIGUEIREDO, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------- 

1. Relativamente às obras de urbanização,   considerar  que  estas  estão  devidamente 

acauteladas pela garantia bancária, articulada com o prazo de execução para realização 

das mesmas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Relativamente  ao  número  de  pisos,  considerá-los  previstos  no  Regulamento  do 

Loteamento, acrescendo o facto do sótão ser apenas destinado a arrumos; ------------------ 

3. Para o cálculo de implantação, considerar que não devem ser integradas as área das 

marquises, confirmando-se, assim, o cumprimento dos parâmetros de implantação 

insertos no Regulamento do Loteamento, bem como, assim, respeitar a área de 

construção apresentada; ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Relativamente aos afastamentos,  considerar como  referência a medição a partir das 

fachadas, isto é, dos elementos estruturais de construção; ---------------------------------------- 

5. Finalmente, e em conclusão, aprovar o projecto de arquitectura. ---------------------------- 

030 - 360/338/507.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 
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Construção de uma moradia unifamiliar =================================== 

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

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

interessado,  relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que a  Firma URBE 

/96, pretende levar a efeito no lote nº. 21, do loteamento com o alvará nº. 2/98, no lugar 

denominado de “Sarzeda”, nesta Vila, presente à reunião o referido projecto  

acompanhada 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. 19/DPOM/2003, 

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

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer desfavorável. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: No que concerne a este processo, a Câmara deliberou, por maioria, 

com a abstenção da Senhora Vereadora ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE 

MATOS FIGUEIREDO, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------- 

1. Relativamente às  obras  de  urbanização,  considerar  que  estas estão devidamente 

acauteladas pela garantia bancária, articulada com o prazo de execução para realização 

das mesmas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Relativamente  ao  número  de  pisos,  considerá-los  previstos  no  Regulamento  do 

Loteamento, acrescendo o facto do sótão ser apenas destinado a arrumos; ------------------ 
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3. Para o cálculo de implantação, considerar que   não   devem  ser integradas as áreas 

das marquises, confirmando-se, assim, o cumprimento dos parâmetros de implantação 

insertos no Regulamento do Loteamento, bem como, assim, respeitar a área de 

construção apresentada; ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Relativamente aos afastamentos, considerar como referência a medição  a  partir das 

fachadas, isto é, dos elementos estruturais de construção; ---------------------------------------- 

5. Finalmente, e em conclusão, aprovar o projecto de arquitectura. ---------------------------- 

031 - 360/338/508.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

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

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

interessado,  relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que a  Firma URBE 

/96, pretende levar a efeito no lote nº. 22, do loteamento com o alvará nº. 2/98, no lugar 

denominado de “Sarzeda”, nesta Vila, presente à reunião o referido projecto  

acompanhada 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. 08/DPOM/2003, 

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

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer desfavorável. -------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: No que concerne a este processo, a Câmara deliberou, por maioria, 

com a abstenção da Senhora Vereadora ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE 

MATOS FIGUEIREDO, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------- 

1. Relativamente  às  obras  de  urbanização,  considerar que  estas estão devidamente 

acauteladas pela garantia bancária, articulada com o prazo de execução para realização 

das mesmas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Relativamente   ao   número   de  pisos,  considerá-los  previstos no  Regulamento do 

Loteamento, acrescendo o facto do sótão ser apenas destinado a arrumos; ------------------ 

3. Para o cálculo de implantação, considerar  que  não devem ser  integradas  as  áreas 

das marquises, confirmando-se, assim, o cumprimento dos parâmetros de implantação 

insertos no Regulamento do Loteamento, bem como, assim, respeitar a área de 

construção apresentada; ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Relativamente aos afastamentos, considerar como referência a  medição a  partir das 

fachadas, isto é, dos elementos estruturais de construção; ---------------------------------------- 

5. Finalmente, e em conclusão, aprovar o projecto de arquitectura. ---------------------------- 

032 - 360/338/509.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

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

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

interessado,  relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que a  Firma URBE 

/96, pretende levar a efeito no lote nº. 23, do loteamento com o alvará nº. 2/98, no lugar 
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denominado de “Sarzeda”, nesta Vila, presente à reunião o referido projecto  

acompanhada 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. 20/DPOM/2003, 

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

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer desfavorável. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: No que concerne a este processo, a Câmara deliberou, por maioria, 

com a abstenção da Senhora Vereadora ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE 

MATOS FIGUEIREDO, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------- 

1. Relativamente às obras de urbanização,   considerar   que estas   estão devidamente 

acauteladas pela garantia bancária, articulada com o prazo de execução para realização 

das mesmas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Relativamente  ao   número de  pisos,  considerá-los   previstos  no  Regulamento  do 

Loteamento, acrescendo o facto do sótão ser apenas destinado a arrumos; ------------------ 

3. Para o cálculo de implantação,  considerar  que  não devem  ser  integradas as áreas  

das marquises, confirmando-se, assim, o cumprimento dos parâmetros de implantação 

insertos no Regulamento do Loteamento, bem como assim respeitar a área de 

construção apresentada; ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Relativamente aos afastamentos, considerar como referência a medição a partir das 
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fachadas, isto é, dos elementos estruturais de construção; ---------------------------------------- 

5. Finalmente, e em conclusão, aprovar o projecto de arquitectura. ---------------------------- 

033 - 360/338/510.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

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

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

interessado,  relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que a  Firma URBE 

/96, pretende levar a efeito no lote nº. 24, do loteamento com o alvará nº. 2/98, no lugar 

denominado de “Sarzeda”, nesta Vila, presente à reunião o referido projecto  

acompanhada 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. 21/DPOM/2003, 

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

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer desfavorável. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: No que concerne a este processo, a Câmara deliberou, por maioria, 

com a abstenção da Senhora Vereadora ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE 

MATOS FIGUEIREDO, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------- 

1. Relativamente  às obras de  urbanização,  considerar que  estas  estão  devidamente 

acauteladas pela garantia bancária, articulada com o prazo de execução para realização 
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das mesmas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Relativamente  ao número  de  pisos,  considerá-los  previstos   no   Regulamento  do 

Loteamento, acrescendo o facto do sótão ser apenas destinado a arrumos; ------------------ 

3. Para o cálculo de implantação,  considerar  que  não  devem  ser integradas as áreas 

das marquises, confirmando-se, assim, o cumprimento dos parâmetros de implantação 

incertos no Regulamento do Loteamento, bem como, assim, respeitar a área de 

construção apresentada; ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Relativamente aos afastamentos, considerar como  referência  a medição a partir das 

fachadas, isto é, dos elementos estruturais de construção; ---------------------------------------- 

5. Finalmente, e em conclusão, aprovar o projecto de arquitectura. ---------------------------- 

034 - 360/338/511.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

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

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

interessado,  relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que a  Firma URBE 

/96, pretende levar a efeito no lote nº. 25, do loteamento com o alvará nº. 2/98, no lugar 

denominado de “Sarzeda”, nesta Vila, presente à reunião o referido projecto  

acompanhada 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. 511/DPOM/2003, 

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

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer desfavorável. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: No que concerne a este processo, a Câmara deliberou, por maioria, 

com a abstenção da Senhora Vereadora ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE 

MATOS FIGUEIREDO, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------- 

1. Relativamente às  obras  de  urbanização, considerar  que  estas  estão devidamente 

acauteladas pela garantia bancária, articulada com o prazo de execução para realização 

das mesmas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Relativamente  ao   número  de   pisos, considerá-los  previstos no  Regulamento  do 

Loteamento, acrescendo o facto do sótão ser apenas destinado a arrumos; ----------------- 

3. Para o cálculo de implantação, considerar que  não  devem   ser  integradas as áreas 

das marquises, confirmando-se, assim, o cumprimento dos parâmetros de implantação 

insertos no Regulamento do Loteamento, bem como, assim, respeitar a área de 

construção apresentada; ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Relativamente aos afastamentos, considerar como referência a  medição  a partir das 

fachadas, isto é, dos elementos estruturais de construção; ---------------------------------------- 

5. Finalmente, e em conclusão, aprovar o projecto de arquitectura. ================ 

035 - 360/338/519.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

========== 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 escrita do 

interessado,  relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que a  Firma URBE 

/96, pretende levar a efeito no lote nº. 26, do loteamento com o alvará nº. 2/98, no lugar 

denominado de “Sarzeda”, nesta Vila, presente à reunião o referido projecto  

acompanhada 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. 07/DPOM/2003, 

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

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer desfavorável. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: No que concerne a este processo, a Câmara deliberou, por maioria, 

com a abstenção da Senhora Vereadora ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE 

MATOS FIGUEIREDO, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------- 

1. Relativamente às obras  de  urbanização,   considerar  que  estas estão devidamente 

acauteladas pela garantia bancária, articulada com o prazo de execução para realização 

das mesmas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Relativamente  ao  número  de  pisos,  considerá-los  previstos  no  Regulamento  do 

Loteamento, acrescendo o facto do sótão ser apenas destinado a arrumos; ------------------ 

3. Para o cálculo de implantação,  considerar que não  devem  ser  integradas  as áreas 

das marquises, confirmando-se, assim, o cumprimento dos parâmetros de implantação 
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insertos no Regulamento do Loteamento, bem como, assim, respeitar a área de 

construção apresentada; ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Relativamente aos afastamentos, considerar como referência  a  medição a partir das 

fachadas, isto é, dos elementos estruturais de construção; --------------------------------------- 

5. Finalmente, e em conclusão, aprovar o projecto de arquitectura. ================ 

036 - 360/338/540.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MANUEL LEITÃO SERÔDIO, residente no 

Município de Sernancelhe, presente à reunião um projecto para construção de uma 

moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote nº. 3, do loteamento do Senhor 

Camilo, na Freguesia de Leomil. -------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 693/DPOM/2002, 

datada de 19 de Dezembro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

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

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

arquitectura, devendo a Câmara, logo que possível, fazer a respectiva escritura. ====== 

037 - 360/338/39.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – alteração 

– adaptação de uma loja para sala de jogos ================================ 

========== Oriundo do Senhor BRUNO MIGUEL FERNANDES CALHÓ, residente 

nesta Vila, presente à reunião um projecto para alteração de uma loja, para sala de 
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jogos, que pretende levar a efeito na Avenida 25 de Abri, n.º 116 – B, nesta Vila. ---------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 25/DPOM/2003, 

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

dela fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

038 – 370/387/000 – PROGRAMA DE REALOJAMENTO – Bairro de Leomil – 

Habitações sem locatário ============================================== 

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

LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, presente à reunião a Informação nº. 

1/DASC/2003, datada de 7 do corrente mês, acompanhada do Decreto Regulamentar nº. 

50/77, um Quadro de Alterações ao Mapa de Classificação, bem como a Ficha de 

Candidatura a Habitação Social, que nesta acta se consideram integralmente transcritas 

e dela ficam a fazer parte integrante, com vista ao estabelecimento de critérios relativos 

ao programa de realojamento referenciado em epígrafe.------------------------------------------- 

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

Técnica Superior do Serviço Social, aprovando os critérios propostos para concessão da 

habitação social disponível, bem como a ficha da candidatura que sustentará o acto de 
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avaliação dos concorrentes.--------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais deliberou, para efeitos de implementação do respectivo concurso, indicar o 

seguinte júri: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Senhores, JORGE DE JESUS COSTA, ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE 

MATOS FIGUEIREDO e ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, todos na 

qualidade de Vereadores da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------ 

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

devidamente assessorado pela Técnica Superior de Serviço Social, MARIA MADALENA 

LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES. ================================= 

039 – 710/713/000 – EDUCADORAS DE INFÂNCIA A FREQUENTAR O CURSO DE 

ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL NO INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE 

VISEU – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO – PÓLO DE LAMEGO – Revivificação 

da Dança dos Pretos ================================================== 

==========  Oriundo das Educadoras de Infância em epígrafe, presente à reunião um 

pedido datado de 19 de Novembro, último, e registado nesta Câmara Municipal em 22 

do mesmo mês, sob o nº. 8122, acompanhado de um projecto para revivificação da 

Dança dos Pretos, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam 

a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali expostos, solicitam a colaboração 

desta Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------

------------- Submetido o assunto a informação do Vereador do Pelouro da Cultura, o 

mesmo prestou a seguinte informação: ” 1- Trata-se de um desafio extremamente válido 
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e pertinente, cujo desenvolvimento tenho acompanhado e que será interessante manter 

no futuro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 2- O orçamento total previsto é de cerca de € 2.500 . Julgo que  a Câmara Municipal 

deverá considerar um apoio significativo.”--------------------------------------------------------------- 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara já defeniu consensualmente um quadro de projectos 

educativos a desenvolver no ano lectivo em curso, onde não se inserem projectos 

singulares, independentemente do seu valor. No entanto a Câmara Municipal analisou o 

conteúdo social e cultural do projecto apresentado e considerou de significativa 

relevância Histórico-Cultural para a comunidade local e para o Concelho. Nesta 

perspectiva, identificando esta proposta como um projecto cultural, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, manifestar disponibilidade para atribuir um subsídio destinado à 

aquisição dos adereços e necessário acompanhamento musical, desde que o mesmo 

seja pedido pela Junta de Freguesia ou por uma Associação Local Cooperante, desde 

que legalmente constituída, devendo este acervo servir para dar continuidade e 

promover o testemunho histórico da comunidade Cabacense. ==================== 

040 – 710/714/100 – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1º. CEB – PLANO DE APOIO À 

EDUCAÇÃO MUNICIPAL – Rectificação aos dados dos Estabelecimentos do 

âmbito da DLE======================================================= 

========== Oriundo da Delegação Escolar de Moimenta da Beira, e na sequência das 

deliberações tomadas em reuniões ordinárias realizadas em 21 de Outubro e 2 de 

Dezembro, ambas do ano transacto, ponto 231, a folhas 310, livro 105, e ponto 133, a 
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folhas 161, livro 106, em que foi deliberado atribuir uma verba de € 9.300,00 (nove mil e 

trezentos euros), sendo € 4.050,00 (quatro mil e cinquenta euros) destinados ao 

Agrupamento Escolar “O PIONEIRO" e € 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta 

euros), destinados à Delegação Escolar,  presente à reunião o ofício nº. 10, datado de 7 

do corrente mês, informando que, devido ao facto de o número  total de 

estabelecimentos de ensino, sobre os quais foi determinada a verba para material  

escolar, não corresponder à realidade existente, vem por este meio solicitar a 

rectificação das mesmas.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Financeira, segundo o qual, em 10 do corrente mês, este encargo tem cabimento no 

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

existe um saldo disponível de € 22.000,00 ( vinte e dois mil euros ). ----------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade,  rectificar o seu Plano de Apoio 

à Educação Municipal, aprovando a atribuição do diferencial constatado no montante de 

€ 300,00 ( trezentos euros ), a transferir para a Delegação Escolar. ================ 

041 - 020/005/000 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - Marcação de data ============ 

========== Sob proposta do Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, designar o próximo dia 20, pelas 10H00, para a realização de uma reunião 

extraordinária, a fim de serem discutidos os seguintes assuntos: --------------------------------

-----1) Análise e decisão sobre o Plano de Pormenor de Vila da Rua; --------------------------- 

-----2)Análise da resposta da Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do 
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Território – DRAOT, ao recurso apresentado pela Câmara, relativamente ao Plano de 

Urbanização de Moimenta da Beira; ---------------------------------------------------------------------- 

-----3) Análise do Regulamento Municipal de Edificações Urbanas, no âmbito das novas 

Competências transferidas pelas Autarquias; ----------------------------------------------------------

-----4) Processo Disciplinar. --------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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 

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 17H30.  ======================================================== 

O PRESIDENTE, 

OS VEREADORES, 

 

 

O SECRETÁRIO 
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