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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZANOVE DE MAIO DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 15/03 

========== Aos dezanove dias do mês de Maio 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 10H50. ===================================== 
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01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

001 - 020/015/008 - PCP - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS - PROPOSTA DE  

LEI ================================================================ 

========== Oriundo do  Partido em referenciado, presente à reunião  o ofício nº. 

0585MAIL/03, datado de 30 de Abril último, acompanhado da proposta de Lei nº. 55/IX, 

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

parte integrante, dando conhecimento da intervenção do Deputado Lino de Carvalho,  

proferida no Plenário da Assembleia da República, durante a discussão da Proposta de 

Lei do Governo que altera o nº. 2, do artigo 11º.,  e o artigo 33º., do Código da Sisa e do 

Imposto sobre as Sucessões e Doações. ---------------------------------------------------------------   

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

002 – 120/995/000 – CATEGORIA DE FISCAL MUNICIPAL COORDENADOR -  

EXTINÇÃO DO LUGAR - REGIME DE SUBSTITUIÇÃO ======================== 

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

um despacho datado de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali expostos, 

considera ser de toda a conveniência que a Câmara Municipal se pronuncie sobre a 

referida matéria.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O referido processo vem acompanhado dos  pareceres emitidos pela  Secretaria de 
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Estado da Administração Local,  Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

Comissão de Coordenação  da Região do Norte e, ainda, informação do Chefe de 

Divisão desta Câmara Municipal, que igualmente, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, os quais referem que, apesar 

das carreiras técnico-profissionais do regime geral integrarem a categoria de 

Coordenador, não há enquadramento legal para a mesma categoria ser criada na 

Carreira de Fiscal Municipal, propondo que a referida Categoria de Fiscal Municipal 

Coordenador seja suprimida da Carreira de Fiscal Municipal do Quadro Privativo da 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as contradições existentes entre o Decreto-Lei nº. 404-

A/98, de 18 de Dezembro, que estabelece as regras do regime geral da reestruturação 

de carreiras da Administração Pública,  e o Decreto-Lei nº. 412-A/89, de 30 de 

Dezembro, que procede à adaptação à Administração Local daquele diploma legal,  

relativamente ao entendimento sobre a possibilidade de criação de um lugar da 

categoria de Coordenador, na carreira de Fiscal Municipal, do grupo de pessoal Técnico-

Profissional, a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: ----------------------------------

----- a) Manter, até estar devidamente esclarecido, e não obstante as informações quer 

do Chefe de Secção dos Recursos Humanos quer do Chefe da Divisão Administrativa, o 

regime de substituição em curso na referida categoria de Fiscal Municipal Coordenador, 

do Fiscal Municipal Especialista, Luis Fernando Batista Pinto dos Santos, não 

procedendo, face às dúvidas existentes, às diligências tendentes à abertura do 
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respectivo concurso;------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Do mesmo modo, e pelas mesmas razões, não proceder, de momento, à 

supressão da referida categoria de Fiscal Municipal Coordenador, do quadro privativo da 

Câmara Municipal, até completo e definitivo esclarecimento sobre a  legalidade da sua 

criação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- c) Solicitar parecer aos órgãos estaduais competentes sobre a matéria, 

designadamente o Tribunal Constitucional,  que incida sobre a contradição acima 

referida, que clarifique a eventual desigualdade de tratamento dos funcionários e 

agentes da Administração Local em relação ao regime jurídico geral dos funcionários e 

agentes da Administração Pública,  o que contraria o disposto no nº. 2, do artº. 243º., da 

Constituição da República Portuguesa, pelas razões aduzidas. É que, para além da 

injustiça que isso representaria, tal interpretação restritiva da Lei implicaria a 

impossibilidade de criar qualquer regime de Chefia ou Coordenação num sector 

extremamente importante na fiscalização dos regulamentos municipais, designadamente 

em áreas sensíveis como o urbanismo, salubridade, trânsito, segurança, e etc;  ------------

----- d) Dar conhecimento do conteúdo  desta deliberação à Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, sensibilizando-a para esta questão, e solicitando a sua 

intervenção, dado que se afigura que esta legislação foi concebida num contexto em que 

se aguardava a rápida evolução da carreira da Fiscalização Municipal para a nova 

carreira da Polícia Municipal, situação para a qual não têm sido criadas condições, 

inclusivé, nos parece haver natural mudança de estratégia governamental. ========== 



 FlFlFlFl.5 
______________ 

 
                                                           03.05.19 

 
Liv º .  109L iv º .  109L iv º .  109L iv º .  109     

                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 

                                                                   

 

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

========== Dado que o assunto que se segue diz directamente respeito ao Senhor 

Presidente da Câmara e ao Vereador em Regime de Tempo Inteiro, António Humberto 

de Paiva Matos, enquanto autarcas e pessoas individualmente consideradas, 

informaram o restante Executivo que, se iriam retirar da reunião, à semelhança da 

posição que tomaram na anterior deliberação, sobre o assunto que se segue, motu 

próprio, ficando a presidir à mesma o Vereador a Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA. ============================================================      

003- 120/140/000 - DISCIPLINA - INSTAURAÇÃO DE  PROCESSO DISCIPLINAR  - 

Nomeação de um instrutor ============================================= 

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

em 17 de Março último, exarada a folhas 247 a 249, ponto 258, do livro 107, em que foi 

deliberado requisitar um funcionário à Câmara Municipal de Viseu, para instrução do 

processo em epígrafe, que reuna os requisitos e se disponibilize para desempenhar as 

referidas funções, presente à reunião  o ofício 10778, datado de 6 do corrente mês, 

registado nesta Câmara com o nº. 3201, em 8 do mesmo mês, do seguinte teor: -----------

----- " PROCESSO DISCIPLINAR - NOMEAÇÃO DE INSTRUTOR ------------------------------

----- Dando resposta ao ofício em referência informo Vª. Exª. que, dada a natureza e 

quantidade de tarefas e processos que o Gabinete  Jurídico está a desenvolver, não é 

possível, de momento, disponibilizar um Jurista para a instrução do referido processo 

disciplinar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Com os melhores cumprimentos. -------------------------------------------------------------------- 

----- Por Delegação o Vereador, António Botelho Pinto”. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que este órgão executivo deliberou instaurar ao Técnico 

Superior Assessor Principal JOÃO PINTO CARDOSO, em 4 de Fevereiro de 2003, e não 

havendo ainda a esta data, não obstante as diligências entretanto efectuadas, instrutor 

para o processo, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos a favor dos 

Vereadores do Partido Social Democrata, JORGE DE JESUS COSTA e ELVIRA DA 

COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, e as abstenções dos Vereadores do 

Partido Socialista, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES 

PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, estes com fundamento na 

"declaração de voto" inserta no final, o seguinte: ----------------------------------------------------- 

------ a) Designar para desempenhar as funções de instrutor do processo, por ser 

legalmente admissível, o nome do  Chefe da Divisão Administrativa  LUIS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA; -----------------------------------------------------------------------------------------

----- b) Mais deliberou a Câmara que o mesmo Senhor Chefe da Divisão Administrativa, 

que secretaria a presente reunião,  se considere notificado, nos termos e para efeitos do 

disposto no nº. 1, do artº. 45º, do Decreto-Lei  24/84, de 6 de Janeiro, do Estatuto 

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

necessidade de haver notificação escrita, aproveitando-se, destarte, em favor do 

processo, o tempo que a notificação escrita levaria a efectuar-se. ------------------------------- 

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

----- “Abstemo-nos relativamente a este assunto pelas seguintes razões contraditórias: --- 

----- Por um lado entendemos a legitimidade dos visados em pretenderem todos os 

esclarecimentos por via do processo disciplinar e não pretendemos, por isso, impedi-lo.--

----- Por outro lado entendemos que a participação do instrutor proposto na comissão de 

inquérito nomeada, tendo produzido conclusões prévias tão claras e tão objectivas 

poderá, de alguma forma, vir a condicionar o respectivo desempenho, o que julgamos 

que seria de todo conveniente evitar”. -------------------------------------------------------------------                    

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Senhor Presidente da Câmara e o 

Vereador em Regime de Tempo Inteiro, António Humberto de Paiva Matos, regressaram 

à reunião, passando  a  mesma a  ser  presidida  pelo   Senhor   Presidente   da 

Câmara. ============================================================ 

"Fiscalização Municipal" 

004 - 150/168/400 -  PROCESSO DE CONTRA ORDENAÇÃO Nº. 10/2003, 

REFERENTE À FIRMA "AP2M" - ARIZ  ==================================== 

========== Face ao disposto no nº. 1, do artº. 61º., do Decreto-Lei nº. 270/2001, de 6 

de Outubro, presente à reunião o processo de Contra - Ordenação em epígrafe, cujo 

auto de notícia  levantado no dia 3 de Setembro,  último, pela Fiscalização Municipal, dá 

conta que  a firma AP2M, com sede em Vilacete, Freguesia de Alpendorada e Matos,  

procedia à exploração de massas minerais, na Serra da Nave, Freguesia de Peravelha,  
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sem que, para o efeito, estivesse munida da respectiva licença de exploração,  emitida 

por esta Câmara Municipal, violando, assim, o nº. 1, do artº. 10º., do referido Decreto-

Lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara nos termos e condições previstas no nº. 3, do artº. 68º., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que decide 

instaurar e instruir o presente processo de Contra-Ordenação, ratificando, igualmente, o 

nome designado para  instrutor do mesmo. ================================== 

005 - 150/168/400 - PROCESSO DE CONTRA ORDENAÇÃO Nº. 28/2003, 

REFERENTE  À FIRMA "GRANITOS IRMÃOS PEIXOTO" - PEVA ================ 

========== Face  termos e para efeitos do disposto no nº. 1, do artº. 61º., do Decreto-

Lei nº. 270/2001, de 6 de Outubro, presente à reunião o processo de Contra - 

Ordenação em epígrafe, cujo auto de notícia  levantado no dia 5 de Março, último, pela 

Fiscalização Municipal , dá conta que  a firma GRANITOS IRMÃOS PEIXOTO, com sede 

na Zona Industrial de Favões,   procedia à exploração de massas minerais, no lugar da 

Sardinheira, Freguesia de Peva,  sem que, para o efeito,  estivesse munida da 

respectiva licença de exploração emitida por esta Câmara Municipal, violando, assim, o 

nº. 1, do artº. 10º., do referido Decreto-Lei. ------------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara nos termos e condições previstas no nº. 3, do artº. 68º., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro,  que 
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decide instaurar e instruir o presente processo de Contra-Ordenação, ratificando, 

igualmente, o nome designado para  instrutor do mesmo. ======================= 

006 - 150/168/400 - PROCESSO DE CONTRA ORDENAÇÃO Nº. 46/2003, 

REFERENTE À FIRMA " A. F. L. - ANTUNES E FILHOS LDA. " - ARIZ ============ 

========== Face ao disposto no nº. 1, do artº. 61º., do Decreto-Lei nº. 270/2001, de 6 

de Outubro, presente à reunião o processo de Contra - Ordenação em epígrafe, cujo 

auto de notícia  levantado no dia  7 de Março, último, pela Fiscalização Municipal , dá 

conta que  a firma A. F. L. - ANTUNES & FILHOS LDA., com sede em Vilacete, 

Freguesia de Alpendorada e Matos,  procedia à exploração de massas minerais, no 

lugar do Penedo dos Corvos, Freguesia de Ariz,  sem que, para o efeito, estivesse 

munida da respectiva licença de exploração,  emitida por esta Câmara Municipal, 

violando, assim,  o nº. 1, do artº. 10º., do referido Decreto-Lei. ----------------------------------- 

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

Presidente da Câmara nos termos e condições previstas no nº. 3, do artº. 68º., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que decide 

instaurar e instruir o presente processo de Contra-Ordenação, ratificando, igualmente, o 

nome designado para  instrutor do mesmo. ================================== 

007 - 150/168/400 - PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº. 97/2002, 

REFERENTE À FIRMA "PALIGRAN - GRANITOS ALTO PAIVA, LDA." ARIZ ======= 

========== Face ao disposto no nº. 1, do artº. 61º., do Decreto-Lei nº. 270/2001, de 6 

de Outubro, presente à reunião o processo de Contra - Ordenação em epígrafe, cujo 
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auto de notícia  levantado no dia 3 de Setembro, último, pela Fiscalização Municipal , dá 

conta que  a firma  PALIGRAN - GRANITOS ALTO PAIVA, LDA., com sede em Vilacete, 

Freguesia de Alpendurada e Matos,  procedia à exploração de massas minerais, no 

lugar do Penedo dos Corvos, Freguesia de Ariz,  sem que, para o efeito, estivesse 

munida da respectiva licença de exploração,  emitida por esta Câmara Municipal, 

violando, assim, o nº. 1, do artº. 10º., do referido Decreto-Lei. ------------------------------------ 

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

Presidente da Câmara nos termos e condições previstas no nº. 3, do artº. 68º., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que decide 

instaurar e instruir o presente processo de Contra-Ordenação, ratificando, igualmente, o 

nome designado para  instrutor do mesmo. ================================== 

008 - 150/168/400 - PROCESSO DE CONTRA ORDENAÇÃO Nº. 99/2002, 

REFERENTE À FIRMA INCOVECA - GRANITOS S. A. – PERAVELHA ============ 

========== Face ao disposto no nº. 1, do artº. 61º., do Decreto-Lei nº. 270/2001, de 6 

de Outubro, presente à reunião o processo de Contra - Ordenação em epígrafe, cujo 

auto de notícia  levantado no dia 3 de Setembro,  último, pela Fiscalização Municipal , dá 

conta que  a firma  INCOVECA - GRANITOS S.A., com sede na Freguesia de 

Sernancelhe,  procedia à exploração de massas minerais, no lugar da Ladeira, 

Freguesia de Peravelha,  sem que, para o efeito,  tivesse placa identificadora da 

Pedreira e da Empresa Exploradora, data de licenciamento e entidade licenciadora, 

sinalização adequada anunciando a aproximação dos trabalhos, sinalização dos limites 
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da área da Pedreira e vedação de protecção da bordadura de escavação, violando, 

assim, o nº. 1 e 2, do artº. 45º., do referido Decreto-Lei. -------------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara nos termos e condições previstas no nº. 3, do artº. 68º., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro,  que 

decide instaurar e instruir o presente processo de Contra-Ordenação, ratificando, 

igualmente, o nome designado para  instrutor do mesmo. ======================= 

009 - 150/168/40 - PROCESSO DE CONTRA ORDENAÇÃO Nº. 100/2002, 

REFERENTE À FIRMA "GRADUL - INDÚSTRIA DE GRANITOS LDA. - PERAVELHA"   

========== Face ao disposto no nº. 1, do artº. 61º., do Decreto-Lei nº. 270/2001, de 6 

de Outubro, presente à reunião o processo de Contra - Ordenação em epígrafe, cujo 

auto de notícia  levantado no dia 3 de Setembro,  último, pela Fiscalização Municipal , dá 

conta que  a firma  GRADUL - INDÚSTRIA DE GRANITOS LDA., com sede no Lugar do 

Memorial, Freguesia de Alpendorada e Matos,  procedia à exploração de massas 

minerais, no lugar de Castinheirinho, Freguesia de Peravelha,  sem que, para o efeito,  

tivesse data de licenciamento e entidade licenciadora, sinalização adequada anunciando 

a aproximação dos trabalhos, sinalização dos limites da área da Pedreira e vedação de 

protecção da bordadura de escavação, violando, assim, o nº. 1 e 2, do artº. 45º., do 

referido Decreto-Lei. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Presidente da Câmara nos termos e condições previstas no nº. 3, do artº. 68º., da Lei nº. 
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169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que decide 

instaurar e instruir o presente processo de Contra-Ordenação, ratificando, igualmente, o 

nome designado para  instrutor do mesmo. ================================== 

010 - 150/168/400 - PROCESSO DE CONTRA ORDENAÇÃO Nº. 73/2002, 

REFERENTE À FIRMA "ALPEDRA" - RUA ================================= 

========== Face ao disposto no nº. 1, do artº. 61º., do Decreto-Lei nº. 270/2001, de 6 

de Outubro, presente à reunião o processo de Contra - Ordenação em epígrafe, cujo 

auto de notícia  levantado no dia  26 de Junho,  último, pela Fiscalização Municipal , dá 

conta que  a firma ALPEDRA, com sede em Ordonho,  Freguesia de Alpendurada e 

Matos,  procedia à exploração de massas minerais, no lugar de Monte Coutado, 

Freguesia de Rua,  sem que, para o efeito,  estivesse munida da respectiva licença de 

exploração,  passada por esta Câmara Municipal, violando, assim, o nº. 1, do artº. 10º., 

do referido Decreto-Lei. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara nos termos e condições previstas no nº. 3, do artº. 68º., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que decide 

instaurar e instruir o presente processo de Contra-Ordenação, ratificando, igualmente, o 

nome designado para  instrutor do mesmo. ================================== 

011- 380/383/000 - TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO - ACIDENTE DE VIAÇÃO 

OCORRIDO EM ALVITE ================================================ 

========== Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 24 
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de Março, último, em que foi deliberado solicitar previamente ao Vereador em Regime 

de Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, informação sobre a 

situação actual da reconstrução do referido muro, pertencente a António Trinta Lopes,  

presente à reunião a informação nº. 5/2003, datada de 13 do corrente mês, do referido 

Vereador com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------- 

----- “No seguimento da deliberação de Câmara tomada em reunião ordinária de 

03/03/24, cumpre-me informar que o muro derrubado pelo acidente em Alvite, cujo 

interveniente foi o Senhor António Manuel Ramos Cardoso ainda não foi reconstruído.---

----- O referido muro é propriedade do Senhor António Trinta Lopes e o valor solicitado 

pela Companhia de Seguros Allianz é (337,39) euros, parece-me justo”. ----------------------   

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

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

orgânico-económica 03.02/07010408, onde, em 19 de Maio, existe um saldo disponível 

de euros  263.331,17 (duzentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e um euros e 

dezassete cêntimos), estando  mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no 

objectivo 3.3.1, com o código 01.05 e  número de Projecto 110/2002 com a dotação de 

euros 12.234,79 ( doze mil duzentos e trinta e quatro euros e setenta e nove cêntimos). -      

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder a  indemnização de euros 337,39 (trezentos e trinta e sete euros e trinta e 

nove cêntimos), destinada à Companhia de Seguros Allianz. ===================== 
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 02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

012 – 210/206/100 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E 

O LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO – Pagamento do auto nº. 12 – 

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

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

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

uma PROPOSTA, datada de 12 do corrente mês, segundo a qual e pelos motivos ali 

expostos, propõe que seja transferida para a Associação Regional dos Municípios do 

Vale do Távora, a importância de € 51.307,45 (cinquenta e um mil, trezentos e sete 

euros e quarenta e cinco cêntimos), para pagamento do auto de medição nº 12, datado 

de 31 de Janeiro, último, relativo à obra em epígrafe e à Firma Higino Pinheiro & Irmão 

Ldª. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  0302/080501 onde, à data de hoje, existe um saldo disponível de € 

227.000,00 (duzentos vinte e sete mil euros), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades Municipais  no objectivo 3.3.1., com o código 0101 e número de projecto 

32/2003, com a dotação global  de € 190.000,00 (cento e noventa mil euros). -------------- 

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

autorizar a transferência de €  51.307,45, (cinquenta e um mil, trezentos e sete euros e 
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quarenta e cinco cêntimos), para a Associação Regional dos Municípios do Vale do 

Távora, para os fins propostos .=========================================== 

013 - 200/260/000 – PEDALADAS – Clube de Cicloturismo – Envio de Plano de 

Actividades  2003 ==================================================== 

========== Oriundo do Clube  em epígrafe,  presente  à reunião o ofício, datado  de 

30 de Abril, último, e registado nesta Câmara no dia 07 do corrente mês, com o número 

3170, enviando o Plano de Actividades de 2003, e Relatório de Contas referente ao ano 

de 2002, solicitando a concessão de um subsídio no montante de € 3.000 (três mil 

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

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

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

orgânico-económica  04/040701, onde, em 15 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 80.108,62 (oitenta mil, cento e oito euros e sessenta e dois cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos no objectivo 2.5.2, com 

o código 0106 e número de projecto A/12, com a dotação global  de € 10.011,19 (dez 

mil e onze euros e dezanove cêntimos). ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio € 2.500,00 

(dois mil e quinhentos euros), à Associação Pedaladas Clube de Cicloturismo de 

Moimenta da Beira, destinado a comparticipar as despesas com as actividades 

realizadas e a realizar no corrente ano. ===================================== 

014 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DAS GUIAS E ESCUTEIROS DA EUROPA – Em 
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Moimenta da Beira Pedido de subsídio =================================== 

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

de 15 de Março, último, e registado nesta Câmara no dia 30 de Abril, último, com o 

número 3016,  solicitando um subsídio no montante de € 500,00 (quinhentos euros), 

destinado a custear as despesas com a realização de um acampamento europeu, com 

milhares de jovens de todo o mundo, que se realizará de 02 a 10 de Agosto próximo, na 

Polónia, onde o grupo local pretende participar. ------------------------------------------------------ 

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

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

orgânico-económica  04/040701, onde, em 15 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 4.736,24 (quatro mil, setecentos e trinta e seis euros e vinte e quatro 

cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir aos Guias e Escuteiros 

da Europa de Moimenta da Beira, um subsídio de € 500,00 (quinhentos euros), desde 

que dessa viagem usufruam os 40 elementos propostos. ======================= 

015 - 210/207/000 – ESCOLA E.B.1 DE MOIMENTA DA BEIRA - Pedido de subsídio  

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

15 do corrente mês e registado nesta Câmara no dia 16 do mesmo mês, com o número 

3422,  solicitando um subsídio no montante de € 3.043,00 (três mil e quarenta e três 

euros), destinado a custear a visita de estudo a realizar em 26 do próximo mês de 

Junho, conforme itinerário anexado.  -------------------------------------------------------------------- 
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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  04/040701, onde, em 15 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 16.532,64 (dezasseis mil, quinhentos  e trinta e dois euros e sessenta e  

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

DELIBERAÇÃO: Considerando um valor de referência de € 12,00 (doze euros), por 

aluno, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Escola EB.1 de Moimenta da 

Beira, um subsídio de € 2.148,00 (dois mil, cento e quarenta e oito euros), destinado às 

despesas com a viagem de estudo, tendo em conta os números apresentados. ======= 

016 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

6ª Alteração. ======================================================== 

========== Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi presente à reunião a 6ª. Alteração   

ao   Orçamento  no  montante  de € 223.500,00 (duzentos e vinte e três mil e quinhentos 

euros),  a que corresponde, igualmente, a 6ª  Alteração  às Grandes Opções do Plano 

no montante de € 353.000,00  (trezentos e cinquenta e três mil euros), na coluna de 

inscrições/reforços,  e de € 369.500,00 (trezentos e sessenta e nove mil e quinhentos 

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

processo orçamental e respectiva execução na parte relativa às modificações ao 

Orçamento, previstas no ponto 8.3.1., e na parte relativa às modificações do Plano 

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

que se refere o artº 3º.,  do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, as quais  se  
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consideram integralmente transcritas nesta acta e dela ficam a fazer parte integrante. --- 

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

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

"Tesouraria" 

017 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário de tesouraria  do passado dia 16, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 485.786,38 

(quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis euros e trinta e oito 

cêntimos), assim  discriminado: --------------------------------------------------------------------------- 

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€ 404.759,30 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€   81.027,08 

                                                                                TOTAL  ............... €  485.786,38 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

018 – 310/300/200 – SANEAMENTO BÁSICO – Fossas do Lodeiro – Construção de 

muro de vedação ==================================================== 

========== Oriundo da JUNTA DE FREGUESIA DE PARADINHA, presente à reunião 

uma carta, datada de 14 de Abril, último, registada nesta Câmara sob o n.º 2737, em 16 

do mesmo mês, com o seguinte teor:---------------------------------------------------------------------
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----- “Como é do conhecimento de V. Exa., ficou acordado, verbalmente, que a cedência, 

gratuita, do terreno para a instalação das fossas em epígrafe, estava condicionada à 

vedação do espaço ocupado, e ainda a construção de uma entrada para substituir a que 

antes existia na propriedade e que foi anulada, afim de o destacar da restante 

propriedade. Assim, o rendeiro manifestou a esta Junta a urgência em proceder à dita 

vedação, na medida que precisa fazer a sementeira, não o podendo fazer, enquanto 

esta não for feita. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em contacto havido entre o Presidente desta Junta e o referido rendeiro, o Sr. Abílio 

Teixeira Gomes, este disse, que se não fosse possível à Câmara Municipal proceder de 

imediato às referidas obras, devido à urgência, ele próprio poderia faze-las mediante um 

pagamento de 1.000,00 Euros, (Mil euros) estando incluído a mão-de-obra e os 

materiais que serão necessários, para uma parede com três fiadas de blocos de 20, dois 

pilares para a entrada do espaço reservado às fossas, e ainda uma rede de um metro de 

altura e os respectivos ferros de suporte à mesma”. ------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.02/07.01.04.03, onde, em 6 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 63.358,44 (sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito euros e 

quarenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 2.4.3, com o Código  01.01.01 e número de Projecto I 52, 

com a dotação de € 63.358,44 (sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito euros e 
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quarenta e quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o terreno foi cedido gratuitamente e que, 

efectivamente, se confirmam os prejuízos denunciados, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder uma indemnização no montante de € 1.000,00 (mil euros), ao 

Senhor Abílio Teixeira Gomes pelos prejuízos causados. ======================== 

019 – 310/300/235 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO 

NOZEDO – Arrendamento – Contrato de cedência de terreno para instalação de 

uma Etar compacta =================================================== 

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

21 de Outubro de 2002, exarada a folhas 273 e 274, ponto 282, do livro de actas n.º 105, 

em que foi deliberado conceber documento adequado à formalização do acordo com o 

Senhor JOSÉ ANTÓNIO AMANTE DA COSTA, presente à reunião o contrato de 

cedência de parcela de terreno para instalação de uma Etar compacta, que nesta acta 

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

apreciação e eventual aprovação. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato e 

autorizar o Senhor Presidente a assinar o contrato e assumir os encargos que lhe estão 

inerentes. =========================================================== 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

020 – 310/301/217 – CONSTRUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE 

E A E.N. 329 (ESPINHEIRO) – Modificação do plano de trabalhos =============== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

5 de Maio, último, exarada a folhas 201 a 203, ponto 179, do livro de actas 108, em que 

foi deliberado notificar a firma adjudicatária para reiniciar os trabalhos e apresentar um 

novo plano de trabalhos e cronograma financeiro corrigido, adaptando à nova realidade, 

presente à reunião um fax da firma PAVIA, datado de 15/05/2003, registado nesta 

Câmara, sob o n.º 3423, em 16 do corrente mês de Maio, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a expor as dificuldades 

sentidas no relacionamento existente entre as partes intervenientes na execução da 

empreitada em questão. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Analisado todo o processo e compulsado com as recentes informações 

da empresa, por via escrita, e as informações dos Técnicos desta Câmara, face à 

situação de impasse que mantém a obra suspensa, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, convocar, com carácter de urgência, uma reunião com a empresa, que 

permita encontrar uma solução única e definitiva, consensualmente aceite por ambas as 

partes. ============================================================== 

021 – 310/302/145 – CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO ENVOLVENTE À C+S – 

VARIANTE À ZONA ESCOLAR – Substituição de trabalhos =================== 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 

CARDOSO, presente à reunião a informação n.º 27, datada de 30 de Abril, último, com o 

seguinte teor: “Estão previstos na proposta no artigo 2.5 calçada em vidraço para 

revestimento dos passeios. --------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Acordei com o representante do empreiteiro (Eng.º Coelho) a substituição da 

calçada em vidraço por cubos de granito 11x11 cm, com o preço de 2.350$00/m2. -------- 

----- Há duas vantagens nesta substituição que são: ------------------------------------------------- 

----- 1 – Os passeios existentes que dão continuidade aos novos, estão revestidos com 

cubos de 11x11 cm de granito, pelo que com a substituição consegue-se uma 

uniformidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 – A substituição permite uma menor valia na importância seguinte: --------------------- 

----- - 1500 m2 x 4.600$00 = 6.900.000$00 ------------------------------------------------------------- 

----- - 1500 m2 x 2.350$00 = 3.525.000$00 ------------------------------------------------------------- 

-----   3.375.000$00 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O montante da menor valia será de 3.375.000$00 de acordo com a medição da 

proposta e preço acordado. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3 – Proponho a aprovação da substituição em causa”. ---------------------------------------- 

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

trabalhos propostos. ===================================================  

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

022 – 310/302/397 – EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO 

EXTERNATO INFANTE D. HENRIQUE – Trabalhos a Mais – 1.º Contrato Adicional – 

Visto do Tribunal de Contas ============================================ 

========== Oriundo do Chefe da Divisão de Obras Municipais, Engenheiro EDUARDO 

MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a referência 
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INF11/DOM/11/2003, datada de 12 do corrente mês de Maio, com o seguinte teor: --------

----- “1. Considerando que as explicações solicitadas pelo Tribunal de Contas, no 

processo em epígrafe, são indicadoras de uma eventual recusa de Visto no primeiro 

contrato adicional, celebrado em 5 de Fevereiro de 2003, no valor de € 116.230,00; ------ 

----- 2. Considerando que o motivos da eventual recusa de Visto se devem, 

essencialmente, à compensação de Trabalhos a Mais com Trabalhos a Menos, onde se 

inclui fornecimentos de equipamentos e mobiliário, cujo valor indicado, via telefone, pelo 

gabinete técnico do Tribunal de Contas, é de € 59.437,30; ---------------------------------------- 

----- 3. Considerando o estipulado nos números um e dois do Art.º 45.º da lei n.º 98/97, 

de 26 de Agosto – Lei de Organização e processo do Tribunal de Contas; -------------------- 

----- 4. Solicito autorização para proceder à elaboração dos Autos de Medição referentes 

a Trabalhos a Mais executados em substituição de outros da mesma natureza, no valor 

de € 56.792,70, obtido pela diferença entre o valor do contrato adicional e o valor 

indicado pelo Tribunal de Contas acima referido. ----------------------------------------------------- 

----- 5. Todavia, a produção dos efeitos financeiros apenas se verificará após a 

comunicação do Tribunal de Contas sobre este assunto, de acordo com a disposição 

legal supracitada”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A referida vem acompanhada de um parecer do Gabinete Jurídico, datado de 14 do 

corrente mês de Maio, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------- 

----- “Na informação n.º 11/DOM/11/2003, de 12/05/2003, solicita-se, no seu ponto 4, 

autorização para proceder à elaboração dos autos de medição referentes a trabalhos a 
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mais em substituição de outros da mesma natureza, no valor de € 56.792,70, que se 

traduz, exactamente, na diferença entre o valor do contrato adicional e o valor indicado 

pelo Tribunal de Contas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Consigna-se que o valor indicado pelo Tribunal de Contas é de € 59.437,30. ---------- 

----- Refere-se também que o contrato adicional, celebrado em 05/02/2003, é no valor de 

€ 116.230,00. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Resulta do anexo ao ofício de referência DECO/UAT I/3769/03 do Tribunal de 

Contas, datado de 09/04/2003, que os trabalhos a mais traduzem cerca de 31,30% de 

acréscimo de encargos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ao abrigo do disposto no artigo 45.º, n.º 1, do D.L. 59/99, de 2 de março, o dono da 

obra não poderá, em caso algum, autorizar a realização de trabalhos a mais caso o seu 

valor acumulado durante a execução de um empreitada exceda 25% do valor do 

contrato de empreitada de obras públicas de que são resultantes. ------------------------------ 

----- Por outro lado, como reza o artigo 45.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, 

nenhum acto ou contrato sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas pode ser 

executado ou originar qualquer pagamento antes do Visto ou da declaração de 

conformidade, salvo quando lhe sejam atribuídos efeitos retroactivos nos termos da Lei e 

do disposto nos números seguintes do citado artigo. ------------------------------------------------ 

----- Como acima se alegou, o Tribunal de Contas refere que os trabalhos a mais já de 

per-si traduzem cerca de 31,3% de acréscimo de encargos. -------------------------------------- 

----- A fim de que se possa autorizar a elaboração dos autos de medição referentes a 
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trabalhos efectivamente já executados, no valor de € 56.792,70, afigura-se-nos que tal 

pode ser encarado pela Câmara Municipal, visto que os mesmos, a nosso ver, 

configuram actos que podem ser considerados como contratos referentes a obras 

públicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A ser isto verdade, como nos parecer que é, estaria tal procedimento fundamentado 

com o que se dispõe no n.º 2, a), do citado artigo 45.º, da Lei n.º 98/97 e, assim, os 

autos de medição produziriam todos os seus efeitos, antes do Visto de Tribunal de 

Contas, excepto o seu pagamento. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Este é o nosso parecer”. ------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 

elaboração dos respectivos autos que correspondam a trabalhos já realizados, 

imprescindíveis à continuação da obra na sua componente estrutural, devendo no 

entanto, o seu pagamento ficar pendente do Visto do Tribunal de Contas, mesmo que 

para esse efeito se proceda à reformulação do processo. ======================= 

023 - 310/302/402 - ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR D. 

CAROLINA GUEDES PARA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA - Aprovação do Programa de 

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

Concurso Limitado sem Publicação de Anúncio ============================ 

========== Oriundo da Técnica Superior Assessora Principal, OLGA MARINA DA 

FONSECA SANTOS e do Técnico Superior Estagiário – Engenheiro Civil, RUI JORGE 

MARANTES DIAS GOMES CORREIA, presente à reunião a informação com a 
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referência 7-OS/DPOM/2003, com o seguinte teor:---------------------------------------------------

----- “De acordo com a deliberação de câmara nº 119 – 360/338/10.02 datada de 

02/08/26 e da ordem verbal emitida pelo Sr. Presidente finalizamos e apresentamos o 

projecto de arquitectura, de estabilidade e da rede de águas e esgotos. Junto se anexa o 

mapa de medições/orçamento dos projectos por nós elaborados e os respectivos 

programa de concurso e caderno de encargos para aprovação e eventual abertura de 

Concurso Limitado Sem Publicação de Anúncio, de acordo com o disposto na alínea b) 

do nº. 2 do art.º 48.º do D.L. 59/99 de 2 de Março, com o valor da estimativa orçamental 

de 124.085,57 € (cento e vinte e quatro mil e oitenta e cinco euros e cinquenta e sete 

cêntimos). O prazo de execução de 60 dias.----------------------------------------------------------- 

----- Apresenta-se uma listagem de firmas de construção civil que poderão ser 

convidadas, entre outras, por se entender que reúnem capacidade técnica, económica e 

financeira para uma boa execução da obra em questão:  ------------------------------------------ 

----- ASCOP – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA ------------------------------- 

----- CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LDA ----------------------------------------------- 

----- CONSTRUÇÕES DEMO, LDA ----------------------------------------------------------------------- 

----- FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMÃOS, S.A. ------------------------------------------ 

----- JOSÉ PIMENTEL NUNES & FILHOS, LDA ------------------------------------------------------- 

----- RODRGUES CARDOSO & SOUSA, LDA --------------------------------------------------------- 

----- VICELGON – CONSTRUÇÕES, LDA -------------------------------------------------------------- 

---------- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA 
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E FINANCEIRA,  segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 04/07.01.03.05, onde, nesta data, existe um saldo disponível de € 

208.218,14 (duzentos e oito mil, duzentos e dezoito euros catorze cêntimos), estando o 

mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.1.1, com o Código  

01 e número de Projecto 20/2002, com a dotação de € 125.500,00 (cento e vinte e cinco 

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

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

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

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

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

----- b) Abrir concurso limitado sem publicação de anúncio nos termos do artigo 129.º do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, consultando as firmas propostas na informação 

acima referida; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mesmo Decreto-Lei, a Técnica Superior Assessora Principal, OLGA MARINA DA 

FONSECA SANTOS, a quem são conferidos, para o efeito, todos os poderes ali 

previstos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Nomear, tendo em conta o disposto no n.º 1 do artigo 60.º, 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; -------- 
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----- b) Eduardo Manuel Martins da Silva, Chefe da Divisão de Obras Municipais; ---------- 

----- c) Luis Manuel Filipe Silva, Técnico Superior de 1.ª Classe, como secretário.----------- 

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

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

----- b) Olga Marina da Fonseca Santos, Técnica Superior Assessora Principal; ------------- 

-----c) Rui Jorge Marantes Dias Gomes Correia, Técnico Superior Estagiário – 

Engenheiro Civil. ====================================================== 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

024 – 340/323/202 – SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO – URBANISMO  - Plano 

de Pormenor de Leomil – Parecer Final ===================================  

========== No seguimento do despacho do Senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, em 

que decidiu, entre outros aspectos, que a DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, desse ponto da situação deste processo, 

relativamente ao parecer final da Firma VENTURA DA CRUZ, PLANEAMENTO LDA, 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação, exarada no parecer 

da referida Firma, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta à informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, a Câmara deliberou, por unanimidade, aguardar a 

urgente emissão de parecer da D.R.A.O.T – DIRECÇÃO REGIONAL AMBIENTE E 

ORDENAMENTO TERRITÓRIO. ========================================== 

025 – 340/323/202 – SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO – URBANISMO  - 

Gabinete Técnico Local – Relatório Mensal ================================ 

========== Oriundo do G.T.L. – Gabinete Técnico Local, presente à reunião a 

informação 34/GTL/2003, datada de 30 de Abril, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, apresentando o relatório 

mensal de actividades, referente ao mês de Abril. ---------------------------------------------------- 

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

026 – 350/331/000 – SERVIÇOS HIGIENE E SALUBRIDADE – Recolha e tratamento 

de lixo – Adjudicação de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos ====== 

========== Oriundo do Senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, presente à reunião uma 

proposta, datada de 15 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica  afazer parte integrante, acompanhada dos respectivos projectos do 

programa do concurso e cadernos de encargos, segundo a qual e pelos motivos ali 

descritos, propõe que seja aberto concurso limitado, sem apresentação de candidaturas, 

nos termos do artigo 127º., do Decreto – Lei nº. 197/99, de 18 de Junho, nas condições 

referidas nas alíneas a) a f) do nº. 7, da referida proposta. ---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta, aprovar o 

programa de concurso e o caderno de encargos, e nomear o seguinte Júri: ------------------ 
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----- Vereador em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA DE PAIVA 

MATOS; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA; ---------------------------------------------- 

----- Chefe de Divisão das Obras Municipais, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA. 

027 – 360/337/02.02 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia ==== 

========== Oriundo da SOCIEDADE CAMPO NOBRE – Gestão de Negócios, Lda, 

com Sede na Rua Luís Veiga Leitão, nº.12, nesta Vila, presente à reunião um 

requerimento datado de 15 do corrente mês, onde solicita a renovação da aprovação do 

pedido de informação prévia anteriormente solicitado. ---------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.17-

SV/DPOM/2003, datada de 16 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 pedido de 

viabilidade, nos termos da anterior deliberação de Câmara ordinária realizada em 25 de 

Fevereiro de 2002. ==================================================== 

028 – 360/337/06.03 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia – 

instalação de um mini-mercado ======================================== 

========== Oriundo do Senhor ADRIANO PIMENTA FERREIRA, residente em Leomil, 

presente à reunião um pedido de informação prévia, relativamente à instalação de um 

mini–mercado, sita na Av. 5 de Outubro, na Freguesia de Leomil. ------------------------------- 
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----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.2-SV/DPOM/2003, 

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

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável, com algumas 

condicionantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

viabilidade, desde que apresente o projecto de arquitectura em conformidade com a 

pretensão e com a legislação em vigor, não esquecendo que o estabelecimento deverá 

possuir instalações sanitárias e armazém. Do projecto deverá constar uma planta do 

edifício e envolvente, onde seja devidamente identificado o acesso ao estabelecimento, 

quer pedonal quer viário, bem como a área de estacionamento destinada à actividade. O 

projecto deverá ser submetido a parecer da autoridade de Saúde e do Serviço Nacional 

de Bombeiros. ========================================================  

029 – 360/337/7.03 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia – para 

uma Operação de Loteamento – Resposta a audiência do interessado ========== 

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

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

Senhor JAIR JOÃO GOMES DA SILVA, relativamente à uma Operação de Loteamento, 

sito na localidade e Freguesia de Vilar,  presente à reunião a referida resposta à 

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

integrante, em que, pelos motivos ali descritos, requer a viabilidade da pretensão.---------- 
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----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.22-

LS/DPOM/2003, datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: De acordo com a informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar ao requerente a reformulação do pedido, tendo em conta que 

poderá apenas admitir uma operação de loteamento que integre apenas os lotes 

identificados com os números um, dois, três e oito. ============================ 

030 – 360/337/11.03 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia - 

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

========== Oriundo do Senhor MANUEL DA COSTA DIONISIO, residente em Paçô, 

presente à reunião um pedido de informação prévia, relativamente à construção de um 

armazém agrícola, sito no lugar denominado  “Cal”, na Freguesia de Paçô. ------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.25-

LS/DPOM/2003, datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, viabilizar a implantação 

pretendida do armazém agrícola, alertando-se, no entanto, o requerente que o eventual 

projecto de arquitectura a apresentar terá que ser submetido a parecer do Instituto para 

a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária – Direcção de Estradas do Distrito de 
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Viseu. ============================================================== 

031 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

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

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

- EMILIA DE SÁ BERNARDO TEODORO, para reconstrução de um muro de vedação, 

com 15 metros, sita na Rua José Mestre Martins, Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Procº. nº. 214.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------   

- MÁRIO ANDRESO BERNARDINO, para construção de uns arrumos agrícolas, com 25 

m2, que pretende levar a efeito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila, a que se refere o 

Procº. nº. 215.03; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ANGELO PINA DOS SANTOS,  para ampliação de uma terraça, com a área de 12m2, 

que pretende levar a efeito na localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria, a que 

se refere o Procº. nº. 216.03; ------------------------------------------------------------------------------- 

- LÚCIO DE PAIVA PEREIRA, para rebocos de uma casa de habitação, sita no lugar 

denominado  “Lameiro Longo”, sita na localidade de Arcas, Freguesia de Sever, a que 

se refere o Procº. nº. 217.03; ------------------------------------------------------------------------------- 

- ANTÓNIO GOMES DE ALMEIDA, para reparação das paredes, pinturas e ocupação da 

via pública, em 8 m2, que pretende levar a efeito na localidade de Beira Valente, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº. nº. 219.03; ------------------------------------------   

- ANTÓNIO AUGUSTO FERREIRA, para construção de uns arrumos agrícolas, com 45 

m2, que pretende levar a efeito  na localidade de Barragem de Vilar, Freguesia de Vilar, 
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a que se refere o Procº. nº. 221.03; ----------------------------------------------------------------------- 

- MARIA PIRES DOS SANTOS AMARAL, para construção de uns arrumos agrícolas, 

com 42 m2, que pretende levar a efeito  no lugar denominado de “Macieira”, Freguesia 

de Peva, a que se refere o Procº. nº. 222.03; ---------------------------------------------------------- 

- EDUARDO MANUEL FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS, para substituição do 

telhado de um palhal, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Caria, a 

que se refere o Procº. nº. 223.03; ------------------------------------------------------------------------- 

- GUILHERME PEREIRA MATOS, para reparação da armação da casa de habitação e 

rebocos interiores, sita no lugar denominado "Costa", na localidade de Vila Cova, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Procº. nº. 224.03; ------------------------------------------- 

- JOÃO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES POMBO, para construção de um muro de 

vedação, com 70 metros, que pretende levar a efeito na localidade de Beira Valente, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº. nº. 225.03; ------------------------------------------ 

- JOSÉ CARLOS JUBILADO BOTELHO, para substituição do telhado velho por novo, 

que pretende levar a efeito na Rua Hermenegildo Cardoso Teixeira, na Sede de 

Freguesia de Cabaços, a que se refere o Procº. nº. 242.03; --------------------------------------- 

- MÁRIO FERNANDES CALHAU, para rebocos de um muro e pinturas, sita na Travessa 

do Corgo, Sede da Freguesia de Alvite, a que se refere o Procº. nº. 243.03; ----------------- 

- JOSÉ MARIA TRINDADE, para pinturas de exteriores, sita na Praceta Fernão de 

Magalhães, sita nesta Vila, a que se refere o Procº. nº. 247.03; ---------------------------------- 

- ARTUR MANUEL DA COSTA BOTELHO, para substituição de telha e barrotes da casa 
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de habitação, sita na Rua Direita, na localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Procº. nº. 248.03; -------------------------------------------------------- 

- MÁRIO CARVALHO FERREIRA MARCELINO, para reconstrução de telhado, sita no 

lugar denominado  “Laje do Vale”, Freguesia de Ariz, a que se refere o Procº. nº. 253.03;  

- ANICETO HENRIQUES FERNANDES, para construção de arrumos agrícolas, com 10 

m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Ónia”, nesta Vila, a que se 

refere o Procº. nº. 254.03. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou as seguintes informações:-------------------------------------------------------------------------

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

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

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

032 – 360/338/70.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor MANUEL MAGALHÃES DIONISIO, residente em 

Sanfins, presente a reunião um requerimento datado de 03 de Março, último, que nesta 

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

pelos motivos ali descritos, informa que não pode proceder a demolição da construção 

existente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.13- 
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SV/DPOM/2003, datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que informa que deverá 

ser feita a demolição. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a viabilidade de ampliação vai implicar no 

estrangulamento do caminho público, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar 

parecer à Junta de Freguesia de Paçô, sobre esta matéria. ====================== 

033 – 360/338/213.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO MANUEL DE ALMEIDA CORREIA MELITA, 

residente na localidade de Barragem de Vilar, Freguesia de Vilar, presente a reunião um 

processo denominado  “simples”, em que solicita a construção de um muro de vedação, 

com 18 metros. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----  “ Não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, no entanto, 

o requerente deve respeitar os limites do loteamento”.---------------------------------------------- 

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

respectiva licença, desde que o requerente respeite os limites do loteamento. ======== 

034 – 360/338/231.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ DA FONSECA ANDRADE, residente na 
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localidade e Freguesia de Paradinha, presente a reunião um processo denominado  

“simples”, em que solicita a reparação do telhado da habitação e ocupação da via 

pública em 10 m2. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- “Não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, desde que, a 

pretensão do requerente, não prejudique a livre circulação do trânsito”. ----------------------- 

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

respectiva licença, desde que o requerente não prejudique a livre circulação do trânsito.  

035 – 360/338/240.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor JOÃO LISBOA, residente na localidade de Soutosa, 

Freguesia de Peva, presente a reunião um processo denominado “simples”, em que 

solicita a construção de um muro de vedação, com 70 metros. ----------------------------------- 

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

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

----- “Não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, no entanto, 

o requerente deve previamente requerer o alinhamento”. ------------------------------------------ 

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

respectiva licença, devendo o requerente requerer previamente o alinhamento. ======= 

036 – 360/338/246.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 
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condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ LUIS PAIS DE ALMEIDA, residente na Rua Luís 

de Camões, Sede da Freguesia de Sarzedo, presente a reunião um processo 

denominado  “simples”, em que solicita a reconstrução de telhado e ocupação da via 

pública, em 5 m2. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- “Não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, desde que, 

os trabalhos a realizar, não prejudique a livre circulação do trânsito”. --------------------------- 

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

respectiva licença, desde que o requerente não prejudique a livre circulação do trânsito.  

037 - 360/338/160.95 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

Construção de um edifício habitacional e comercial – (Alteração) ==============  

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

em 10 de Fevereiro, último, exarada a folhas 135, ponto 133, do livro de actas nº. 107, 

em que foi deliberado, entre outros, aprovar o projecto de arquitectura, relativo as 

alterações e solicitar a entrega das alterações para ser enviadas ao Serviço Nacional de 

Bombeiros, relativamente aos espaços comerciais, relativamente à construção de um 

edifício habitacional e comercial, que o Senhor LÚCIO SALGUEIRO ANTUNES, 

pretende levar a efeito na Av. de S. João, nesta Vila, novamente presente à reunião o 

referido projecto, acompanhada do parecer do serviço Nacional de Bombeiros. ------------- 



 FlFlFlFl.39 
______________ 

 
                                                           03.05.19 

 
Liv º .  109L iv º .  109L iv º .  109L iv º .  109     

                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 

                                                                   

 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 04/DPOM/2003, 

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

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

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

especialidades referente as alterações, e emitir a respectiva licença. =============== 

038 - 360/338/11.98 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Ampliação de uma moradia unifamiliar ===================================  

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

em 10 de Março, último, exarada a folhas 223, ponto 229, do livro de actas nº. 107, em 

que foi deliberado, entre outros, solicitar ao Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE JESUS COSTA, que, juntamente com os técnicos da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, no local, procedam a uma 

avaliação da situação criada, incluindo uma apreciação das áreas adjacentes edificadas, 

relativamente à ampliação de uma moradia unifamiliar que  Senhor MANUEL ERNESTO 

TEIXEIRA FERNANDES, sita no lugar denominado “Terras de Lameira” ou “Muro”, na 

Freguesia de Alvite, novamente presente à reunião o referido projecto.------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 23-

LS/DPOM/2003, datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a implantação cumpre, na sua grande maioria, os 

afastamentos regulamentares, à excepção do canto sul lateral direito, porquanto o 

terreno não apresenta uma geometria regular, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

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

039 - 360/338/449.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

Reconstrução de uma moradia unifamiliar =================================  

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

em 21 de Outubro, último, exarada a folhas 293, ponto 302, do livro de actas nº. 105, em 

que foi deliberado, entre outros aspectos, aprovar o projecto de arquitectura, devendo no 

entanto a requerente respeitar, relativamente aos acabamentos, todas as 

recomendações feitas pela equipa de pormenor, relativamente à reconstrução de uma 

moradia unifamiliar, que a Senhora MARIA FERNANDA MARTINS SOBRAL MESTRE, 

pretende levar a efeito no Largo do Outeiro, na localidade e Freguesia de Leomil, 

novamente presente à reunião o referido projecto, acompanhada dos projectos das 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.5-SV/DPOM/2003, 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos das 
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especialidades, e emitir a respectiva licença. No entanto, deverá o requerente respeitar 

todas as recomendações feitas pela equipa do Plano de Pormenor, relativamente aos 

acabamentos. ======================================================== 

040 - 360/338/67.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

Reconstrução de ampliação de uma moradia unifamiliar - Resposta à audiência do 

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

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

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

Senhor MANUEL SILVA MENDES, relativamente à reconstrução e ampliação de uma 

moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da Tenda, na localidade de 

Arcas, Freguesia de Sever, novamente presente à reunião a resposta, por escrito, que 

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

solicitando a aprovação da pretensão. ------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.6-SV/DPOM/2003, 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a apresentação dos 

projectos de águas pluviais e arranjos exteriores, porquanto a implantação é feita à face 

do arruamento, e que, por sua vez, não tem rede de águas pluviais. --------------------------- 

----- Mais deliberou, e também por unanimidade, aprovar os projectos das 
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especialidades e emitir a respectiva licença, condicionada à apresentação do documento 

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

041 - 360/338/97.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

Instalação de um estabelecimento de restauração – elementos em falta ========= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar elementos, ao Senhor MANUEL DA 

SILVA CARVALHO, relativamente à instalação de um estabelecimento de restauração, 

sita na Rua Dr. Sá Carneiro, nesta Vila, 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 informação nº.11-

SV/DPOM/2003, datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença, e aprovar o pedido de averbamento. ===== 

042 - 360/338/485.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

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

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

em 21 de Outubro, último, exarada a folhas 304, ponto 315, do livro de actas nº. 105, em 

que foi deliberado aprovar o projecto de arquitectura, imputando ao requerente a 

responsabilidade de todas as infraestruturas que venha a necessitar, relativamente à 
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construção de uma moradia unifamiliar, que o Senhor DANIEL FERNANDO GOMES 

XAVIER, pretende levar a efeito no lugar denominado  “Codeçais”, S. Miguel, freguesia 

de Paradinha, novamente presente à reunião o referido projecto, acompanhada dos 

projectos das especialidades. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.4-SV/DPOM/2003, 

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

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença, sendo o requerente responsável por todas 

as infraestruturas. ===================================================== 

043 - 360/338/538.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

========== Oriundo do Senhor ALFREDO MORAIS COELHO, residente em Paçô, um 

requerimento, datado de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado  “Cruz das Almas”, 

na Freguesia de Paçô. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- “ Após ordens verbais, do Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Agostinho Gomes 



 FlFlFlFl.44 
______________ 

 
                                                           03.05.19 

 
Liv º .  109L iv º .  109L iv º .  109L iv º .  109     

                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 

                                                                   

 

Correia, e do Sr. Vereador das Obras Particulares, Dr. Jorge de Jesus Costa, para que 

este processo seja informado neste dia, assim se informa: Mantém-se todo o teor da 

informação destes Serviços com o n.º 635/DPOM/2002, datada de 18/11/2002”.------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a parcela onde o requerente pretende edificar a 

construção se insere nos limites do aglomerado urbano, e que a zona se encontra 

servida por todas as infraestruturas, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

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

044 - 360/338/593.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

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

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

Firma A. SANTOS & FILHOS, LDA, relativamente à construção de um armazém 

comercial, que pretende levar a efeito no lote n.º 36, do loteamento do Parque Industrial 

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

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

a aprovação da pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.27-

LS/DPOM/2003, datada de 13 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: Considerando que são cumpridas os índices estabelecidos no 

Regulamento do Loteamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto 

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

045 - 360/338/33.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

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

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

em 24 de Fevereiro, último, exarada a folhas 187, ponto 189, do livro de actas nº. 107, 

em que foi deliberado, aprovar o projecto de arquitectura, relativamente à construção de 

uma moradia unifamiliar que  o Senhor JOÃO FÉLIX DA MARIANA, pretende levar a 

efeito no lugar denominado  “Covas do Barro”, nesta Vila, novamente presente à reunião 

o referido projecto, acompanhada dos projectos das especialidades. --------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.9-SV/DPOM/2003, 

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

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

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

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

046 - 360/338/114.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do interessado do 
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Senhor FAUSTINO PLACIDO DE ALMEIDA SOUSA, relativamente à construção de um 

armazém, que pretende levar a efeito no lugar denominado  “Relva”, Freguesia de 

Peravelha, presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, solicitando a aprovação da 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.26-

LS/DPOM/2003, datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Dado que esta zona onde o requerente pretende construir está dotada 

das principais infraestruturas e considerando ainda de que se trata de uma ampliação de 

um complexo, já edificado, destinado a complementar e potenciar a actividade pecuária 

aí desenvolvida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

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

047 - 360/338/125.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma habitação unifamiliar - Resposta à audiência do interessado == 

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

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

Firma CONTRUÇÕES CARVALHO E PEREIRA, LDA, relativamente à construção de 

uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 29, do loteamento com 
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o Alvará n.º 03/01, no lugar  denominado “Covas do Barro”, nesta Vila, presente à 

reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, solicitando a aprovação da pretensão. ----------------------

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

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

----- “ Perante os elementos entregues pelo requerente, informa-se favoravelmente”. ------ 

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

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

048 - 360/338/126.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma habitação unifamiliar - Resposta à audiência do interessado == 

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

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

Firma CONTRUÇÕES CARVALHO E PEREIRA, LDA, relativamente à construção de 

uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 31, do loteamento com 

o Alvará n.º 03/01, no lugar denominado “Covas do Barro”, nesta Vila, presente à 

reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, solicitando a aprovação da pretensão. ----------------------

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

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

----- “ Perante os elementos entregues pelo requerente, informa-se favoravelmente”.------ 

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

049 - 360/338/127.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma habitação unifamiliar - Resposta à audiência do interessado == 

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

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

Firma CONTRUÇÕES CARVALHO E PEREIRA, LDA, relativamente à construção de 

uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 30, do loteamento com 

o Alvará n.º 03/01, no lugar denominado “Covas do Barro”, nesta Vila, presente à 

reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, solicitando a aprovação da pretensão. ----------------------

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

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

----- “ Perante os elementos entregues pelo requerente, informa-se favoravelmente”.------ 

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

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

050 - 360/338/128.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

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

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

em 07 de Abril, último, exarada a folhas 120, ponto 105, do livro de actas nº. 108, em 

que foi deliberado aprovar o projecto de arquitectura, com a condição de o afastamento 

frontal ser de 11,13 metros, relativamente à construção de um armazém que o Senhor 
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JOSÉ MIGUEL ROSÁRIO VAZ, pretende levar a efeito no lote n.º 32, no Parque 

Industrial, nesta Vila, novamente presente à reunião o referido projecto, acompanhada 

dos projectos das especialidades. ------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.8-SV/DPOM/2003, 

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

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

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

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

051 - 360/338/141.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma habitação unifamiliar - Resposta à audiência do interessado == 

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

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

Senhor VITOR MANUEL TEIXEIRA TRINTA, relativamente à construção de uma 

habitação unifamiliar que pretende levar a efeito no lote n.º A22, do loteamento com o 

alvará n.º 03/96, no lugar de “Andinhos”, nesta Vila, presente à reunião a resposta, por 

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

integrante, solicitando a aprovação da pretensão. ---------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.12-

SV/DPOM/2003, datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a construção garante o afastamento frontal 

preconizado no Regulamento do Loteamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

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

052 - 360/338/233.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma plataforma ==========================================  

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

em 10 de Fevereiro, último, exarada a folhas 142, ponto 143, do livro de actas nº. 107, 

em que foi deliberado solicitar aos Serviços técnicos da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, uma avaliação das situações enunciadas, 

relativamente à construção de uma plataforma, que o Senhor LUÍS RIBEIRO DA SILVA 

pretende levar a efeito na Av. 25 de Abril, nesta Vila. ----------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.21-

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando o grande desnível existente entre o passeio e o rés do 

chão da construção, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura da referida plataforma, desde que a mesma não sirva  de extrutura para 

aproveitamento abaixo da consola. ======================================== 
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053 - 360/341/000 – DEMOLIÇÕES – João Rodrigues Cardoso e Antero Rodrigues 

Cardoso ============================================================ 

========== Oriundo dos Senhores ARMANDO NUNES MOTA e MARIA ALCIDA 

GOMES LEMOS, residentes na Rua do Outeiro na localidade e Freguesia de Caria, 

presente à reunião, um requerimento datado de 30 de Agosto, último, que nesta acta se 

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

motivos ali descritos, informa que existem três prédios degradado, o primeiro em nome 

de JOÃO RODRIGUES CARDOSO e ANTERO RODRIGUES CARDOSO, o segundo 

em nome de MANUEL PINA CASTRO, e o terceiro em nome de ALEXANDRE GOMES 

CARDIA, pelo que solicita que sejam feitas  as respectivas vistorias.---------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.4-VD/DPOM/2003, 

datada de 30 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efectuar uma vistoria 

ao imóvel, de acordo com o preceituado do artigo 90º., do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 04 de Junho. =============== 

054 - 360/341/000 – DEMOLIÇÕES – Manuel Pina Castro ====================== 

========== Oriundo dos Senhores ARMANDO NUNES MOTA e MARIA ALCIDA 

GOMES LEMOS, residentes na Rua do Outeiro na localidade e Freguesia de Caria, 

presente à reunião, um requerimento datado de 30 de Agosto, último, que nesta acta se 
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considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos 

motivos, ali descritos informa que existem três prédios degradado, o primeiro em nome 

de JOÃO RODRIGUES CARDOSO e ANTERO RODRIGUES CARDOSO, o segundo 

em nome de MANUEL PINA CASTRO, e o terceiro em nome de ALEXANDRE GOMES 

CARDIA, pelo que solicita que sejam feitas  vistorias.------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.3-VD/DPOM/2003, 

datada de 30 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efectuar uma vistoria 

ao imóvel, de acordo com o preceituado do artigo 90º., do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 04 de Junho. =============== 

055 - 360/341/000 – DEMOLIÇÕES – Alexandre Gomes Cardia ================= 

========== Oriundo dos Senhores ARMANDO NUNES MOTA e MARIA ALCIDA 

GOMES LEMOS, residentes na Rua do Outeiro na localidade e Freguesia de Caria, 

presente à reunião, um requerimento datado de 30 de Agosto, último, que nesta acta se 

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

motivos ali descritos, informa que existem três prédios degradado, o primeiro em nome 

de JOÃO RODRIGUES CARDOSO e ANTERO RODRIGUES CARDOSO, o segundo 

em nome de MANUEL PINA CASTRO, e o terceiro em nome de ALEXANDRE GOMES 

CARDIA, pelo que solicita que sejam feitas  vistorias.------------------------------------------------ 
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----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.2-VD/DPOM/2003, 

datada de 30 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efectuar uma vistoria 

ao imóvel, de acordo com o preceituado do artigo 90º., do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 04 de Junho. =============== 

056 - 360/341/000 – DEMOLIÇÕES – Herdeiros de Irminio de Carvalho =========== 

========== Oriundo da JUNTA DE FREGUESIA DE CARIA, presente à reunião, um 

requerimento datado de 09 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

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

descritos, informa que existem um prédio que ameaça ruir.---------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.1-VD/DPOM/2003, 

datada de 30 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efectuar uma vistoria 

ao imóvel, de acordo com o preceituado do artigo 90º. do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 04 de Junho. =============== 

057 - 360/341/000 – DEMOLIÇÕES – Augusto Antunes ======================= 

========== Oriundo da JUNTA DE FREGUESIA DE CABAÇOS, presente à reunião 
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um requerimento datado de 29 de Abril, último, que nesta acta se considera 

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

descritos, informa que procedeu a demolição de uma varanda.----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da intervenção realizada pela Junta de 

Freguesia de Cabaços, com a qual se mostrou solidária, porquanto o proprietário do 

edifício degradado foi a seu tempo notificado para proceder a oportuna demolição. ==== 

058 - 360/347/4.02 – LOTEAMENTOS PARTICULARES  ======================= 

========== Oriundo do Técnico responsável pela elaboração dos projectos de 

loteamento dos requerentes, URBE 96 e FERNANDO SALVADOR GOUVEIA DOS 

SANTOS; LUÍS MELO TEIXEIRA, MANUEL ÁLVARO COUTINHO e JOSÉ MORAIS 

COUTINHO, e pela Firma PAVILOTES, sito nos lugares denominados “Poço Novo” e 

“Sarzeda”, nesta Vila e “Tapada ou Ribeira”, Freguesia de Leomil, respectivamente, 

presente à reunião um requerimento, datado de 30 de Abril, último, que nesta acta se 

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

aprovação os traçados em planta e os respectivos perfis longitudinais. ------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.19-

LS/DPOM/2003, datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: De acordo com a informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto referente a nova intercepção, devendo os requerente 
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proceder a respectiva construção, em conformidade. ===========================  

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

059 – 620/622/000 – FESTAS ANUAIS CONCELHIAS – FESTAS DE S. JOÃO/2003 

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

no seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 10 de Março, 

último, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado de uma PROPOSTA de 

alteração das Taxas a Cobrar pela Ocupação de Terrados, e da AGENDA CULTURAL 

S. JOÃO/2003, datadas de 18 do corrente mês e 09 de Abril, último, respectivamente, 

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

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

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

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

orgânico-económica 04/04.07.01, onde, em 19 de Maio, último, existe um saldo 

disponível de € 44.143,52 (quarenta e quatro mil, cento e quarenta e três euros e 

cinquenta e dois cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, assumir directamente os 

encargos resultantes da realização das Festas de S. João/2003, orçamentados, 

devendo, para o efeito, ser feito o respectivo enquadramento legal e orçamental.----------- 

----- Mais foi deliberado, igualmente por unanimidade, transferir a verba de € 15.000,00 

(quinze mil euros), para a Comissão Paroquial de Moimenta da Beira, destinada à 
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organização da Procissão em honra do Padroeiro S. JOÃO BAPTISTA.============= 

060 – 020/023/000 – 710/729/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES - 17.º INTERCÂMBIO MULTINACIONAL EUROPEU PARA A 

JUVENTUDE========================================================= 

========== Oriundo da Associação Nacional em epígrafe, presente à reunião a circular 

58/2003, datada de 29 de Abril, último, enviando o programa e as fichas de inscrição 

para o “17.º Intercâmbio Multinacional Europeu para a Juventude”.------------------------------ 

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

061 – 210/207/000 – A.C.R.M.B. – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE 

MOIMENTA DA BEIRA  - Fundação do TEATROMED========================= 

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

na sequência do ofício da Associação em epígrafe, datado de 22 de Março, último, 

presente à reunião uma Informação datada de 02 do corrente mês, do seguinte teor:------

----- “A Associação Cultural e Recreativa de Moimenta da Beira tem vindo a preparar, 

desde há algum tempo, um Projecto de Criação e Dinamização de um Grupo de Teatro 

Amador, que designou TEATROMED, e do qual nos vem agora dar conhecimento, tendo 

em vista reunir os apoios necessários à sua viabilização, designadamente:-------------------

---------- 1 – Instalações (sede e local de ensaio);------------------------------------------------------ 

---------- 2 – Meios financeiros.------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre o Projecto, devo dizer que me parece bem estruturado, com objectivos e 

estratégias claramente definidas,  constituindo um desafio interessante, numa área de 
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expressão artística pouco explorada, com potencial e garantia de sucesso, desde que 

seja assegurado um mínimo de qualidade.-------------------------------------------------------------- 

Relativamente aos apoios solicitados, deverá a Câmara Municipal ponderar o seu 

envolvimento e contributo, mediante o estabelecimento de um Protocolo de Cooperação, 

no entanto a Associação poderá também apresentar as suas Candidaturas ao Ministério 

da Cultura, INATEL e IPJ.”----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara  deliberou,  por  unanimidade,  sugerir ao Vereador a Tempo 

Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, um estudo sobre as condições essenciais que 

possam estimular o arranque desta actividade, no âmbito da Associação.============ 

062 – 370/353/300 – HABITAÇÃO – Bairro Pré-Fabricado de Soutosa - Destino a dar 

a 2 habitações pré-fabricadas no Bairro da Soutosa – Peva.  ================== 

========== No seguimento de uma solicitação feita pelo Clube de Caça e Pesca 

“Terras do Demo” à Junta de Freguesia de Peva, mediante a qual se solicita a cedência, 

ainda que provisória, de 2 (duas) casas pré-fabricadas do Bairro de Soutosa, para fins 

culturais, foi solicitada informação ao INH – Instituto Nacional de Habitação, o qual 

através do  ofício com a referência 2013/DCN/2002, prestou os seguintes 

esclarecimentos:------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Em resposta ao ofício nº. 4156 de 2002-08-09, informa-se Vª. Exª. que o Conselho 

Directivo deste Instituto aprovou a proposta do Município relativa ao destino a dar a duas 

casas pré-fabricadas do antigo Bairro da Soutosa, devendo ser indicados na base de 

dados do respectivo acordo, os alojamentos em causa.”--------------------------------------------   
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder as instalações 

requeridas, tendo em conta os fins sócio-culturais a que se destina, admitidos também 

no parecer favorável do INH – Instituto Nacional de Habitação. =================== 

063 - 720/722/003 –  MERCADO SOCIAL DE EMPREGO – PROGRAMA DE 

ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – Iniciativa Local de Emprego (ILE’s) 

seguinte ============================================================ 

========== Oriundo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Centro de 

Emprego de Lamego,  presente  à  reunião  o  ofício  519/DN-ELA,  datado  de  07  de 

Maio, último,  solicitando,  conforme  o  estipulado  na  alínea  a)  do  ponto  2  do   n.º 24 

da  Portaria 196-A/2001,  de 10 de Março, com a redacção dada pela Portaria n.º 

255/2002, de  12  de  Março,  a  emissão de um  parecer  sobre  a candidatura   ao 

Programa  de  Estímulo  à  oferta  de  Emprego – Iniciativa  Local   de   Emprego ( ILE’s ) 

seguinte,  e  relativo  ao  processo  MÓNICA  PAULA DA SILVA RIBEIRO 

FERNANDES.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informa ainda, que o parecer deverá indicar acerca da relevância do projecto; 

importância; oportunidade; benefícios; diversificação do investimento e adequação do 

local para implementação física do projecto. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

INICIATIVA LOCAL DE EMPREGO (ILE’s), proposta face à relevância sócio-económica 

do projecto a implementar.=============================================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 
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========== 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 s 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 19H30.  ======================================================== 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

  

 


