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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CATORZE DE JULHO DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 19/03 

========== Aos catorze dias do mês de Julho do ano de dois mil e três, nesta Vila de 

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

Municipal, comigo, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, Chefe da Divisão Administrativa 

que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 5 de Novembro, de 

2001, elaborei a acta da presente reunião, compareceram os Senhores, JOSÉ 

AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO DE  PAIVA MATOS, JORGE 

DE JESUS COSTA, ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e 

ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e 

os outros na de Vereadores, para realizarem a  presente reunião ordinária, a qual foi 

estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 09 de Janeiro 

de 2002, exarada a folhas  05, ponto 005, do livro de actas 103, cuja ordem  do dia  

havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto 

no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de18 de Setembro. ======================== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H30.  ===================================== 

 



 FlFlFlFl.213 
______________ 

 
                                                           03.07.14 

 
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 

                                                                   

 

01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

234 - 020/023/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Projecto Igreja Segura ================================================= 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião  a Circular nº. 

87/2003, datada de 27 de Junho, último,  acompanhada da cópia do Protocolo celebrado 

entre aquela Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Instituto Superior de 

Polícia Judiciária e Ciências Criminais, solicitando informação no caso deste Município 

pretender vir a participar em acções abrangidas pelo presente protocolo,e 

nomeadamente, nos termos do seu artº. 8º. ------------------------------------------------------------ 

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

acompanhar o processo de cooperação institucional, manifestando vontade de poder vir 

a aderir ao mesmo. ==================================================== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

235 - 110/195/004 – EFORE BEIRAS, LDA - Escola Profissional Tecnológica e 

Agrária de Moimenta da Beira =========================================== 

========== Oriundo da Escola em epígrafe, presente à reunião,  o ofício  nº. 192/2003, 

datada de 01 do corrente mês,  solicitando a indicação  de um  representante do 

Município que possa substituir o Vereador a tempo inteiro,Jorge de Jesus Costa, nas 

suas faltas e impedimentos, para assinatura de todos os actos, nomeadamente 

contratos e cheques, da referida Escola. --------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Face ao solicitado a Câmara deliberou, por unanimidade, designar 

para o efeito, o Vereador a Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS. = 

236 - 110/195/008 - ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - Empreitada de 

Execução do Sub Sistema  de Vilar - Ramal de Moimenta da Beira ==============  

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião o Ofício nº 1281-

DT-03, datado de 27 de Junho, último, enviando cópia do Anúncio do Concurso Público 

referenciado em epígrafe, que foi enviado para publicação no Diário da República. -------- 

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

o Vereador a Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, e o Chefe da 

Divisão de Obras Municipais, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, de 

acompanharem o desenvolvimento deste processo, incluindo a análise pormenorizada 

do projecto e suas implicações infra-estruturais. =============================== 

237 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ LUIS DOS SANTOS ROSÁRIO, presente à 

reunião um requerimento datado de 28 de Maio, último,  a solicitar licença para 

colocação de um reclamo luminoso na fachada da sua habitação, sita no Alto da Portela, 

freguesia de Leomil, com os dizeres " MÓVEIS DE ARTE". ---------------------------------------    

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

prestou a informação nº. 336/FISC, datada de 29 de Maio, último, a informar que não há 

inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença de publicidade. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 
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respectiva licença. ===================================================== 

238 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo da firma REIS BAR HOTELARIAS LDA., com sede nesta Vila, 

presente à reunião um requerimento, datado de 03 do Junho, último, a requerer licença 

para a prática de jogos lícitos no seu estabelecimento, denominado "BAR D. R.", sito no 

Alto do Pombo, nesta Vila. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 408/FISC, datada de 17 de Junho, último, do seguinte teôr: -----

----- "Em cumprimento do despacho de V. Exª., Sr. Presidente da Câmara, datado de 

17/06/2003, cumpre-nos informar que, o estabelecimento denominado “BAR D. R.” sito 

na localidade e freguesia de Moimenta da Beira, reúne as condições para ser licenciado 

para a prática de jogos lícitos com  máquinas de diversão, não podendo ter mais  que 

três, pelo que, não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença 

para a actividade acima referida". ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a licença requerida, 

condicionada ao número legal de máquinas a explorar, conforme informação do Serviço 

de  Fiscalização Municipal. ==============================================  

239 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo do Senhor FERNANDO MANUEL DOS SANTOS VILAÇA, 

residente  na freguesia do Vilar, presente à reunião um requerimento, datado de 26 de 

Junho, último, a requerer licença para a prática de jogos lícitos no seu estabelecimento, 
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denominado  "CAFÉ JOVEM", sito na freguesia referida. ------------------------------------------

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

prestou a informação nº. 443 /FISC, datada de 01 do corrente mês, do seguinte teôr: -----

-----  "Em cumprimento do despacho de V. Exª.,  datado de 27/06/2003, cumpre-nos 

informar que o estabelecimento denominado “Café Jovem” sito na localidade e freguesia 

do Vilar, Concelho de Moimenta da Beira, reúne as condições para ser licenciado para a 

prática de jogos lícitos com máquinas de diversão, não podendo ter mais que três, pelo 

que, não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença para a 

actividade acima referida.”----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a licença requerida, 

condicionada ao número legal de máquinas a explorar, conforme informação do Serviço 

de Fiscalização Municipal. =============================================== 

240 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO DE JESUS LOPES, residente na localidade de 

Porto da Nave, freguesia de Alvite, presente à reunião um requerimento, datado de 02 

de Junho, último, a requerer licença para a prática de jogos lícitos no seu 

estabelecimento, denominado  "CAFÉ BRANQUINHO", sito na localidade referida. --------

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

prestou a informação nº. 444 /FISC, datada de 01 do corrente mês, do seguinte teôr: -----

----- "Em cumprimento do despacho de V. Exª.,  datado de 03/06/2003, cumpre-nos 

informar que, o estabelecimento denominado “Café Branquinho”, sito na localidade de 
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Porto da Nave, freguesia de Alvite, concelho de Moimenta da Beira, reúne as condições 

para ser licenciado para a prática de jogos lícitos com máquinas de diversão, não 

podendo ter mais que três, pelo que, não há inconveniente em que lhe seja concedida a 

respectiva licença para a actividade acima referida.”------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a licença requerida, 

condicionada ao número legal de máquinas a explorar, conforme informação do Serviço 

de  Fiscalização Municipal. ============================================== 

241 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo da Senhora IDALINA PAULO BOTELHO TEIXEIRA, residente na 

localidade de Aldeia de Nacomba,  presente à reunião um requerimento datado de 05 de 

Junho, último, a requerer licença para a prática de jogos lícitos no seu estabelecimento 

denominado  "CAFÉ POR DO SOL", sito na localidade referida. --------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 445 /FISC, datada de 01 do corrente mês, do seguinte teôr: -----

----- "Em cumprimento do despacho de V. Exª.,  datado de 06/06/2003, cumpre-nos 

informar que, o estabelecimento denominado “Café Pôr do Sol” sito na localidade e   

freguesia de Aldeia de Nacomba, concelho de Moimenta da Beira, reúne as condições 

para ser licenciado para a prática de jogos lícitos com máquinas de diversão, não 

podendo ter mais que três, pelo que, não há inconveniente em que lhe seja concedida a 

respectiva licença para a actividade acima referida.”------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a licença requerida, 
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condicionada ao número legal de máquinas a explorar, conforme informação do Serviço 

de Fiscalização Municipal. =============================================== 

242 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo da Senhora MARIA ROSA CORREIA NASCIMENTO, residente na 

localidade de Cabaços,  presente à reunião um requerimento datado de 26 de Junho, 

último, a requerer licença para a prática de jogos lícitos no seu estabelecimento 

denominado  "CAFÉ BOTA ABAIXO", sito na localidade referida. -------------------------------

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

prestou a informação nº. 441 /FISC, datada de 27 de Junho último,  do seguinte teôr: ----

----- "Em cumprimento do despacho de V. Exª., Sr. Chefe da Divisão Administrativa da 

Câmara Municipal,  datado de 28/06/2003, cumpre-nos informar que, o estabelecimento 

denominado “Café Bota Abaixo” sito na localidade e   freguesia de Aldeia de Nacomba, 

concelho de Moimenta da Beira, reúne as condições para ser licenciado para a prática 

de jogos lícitos com máquinas de diversão, não podendo ter mais que três, pelo que, 

não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença para a actividade 

acima referida.”------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a licença requerida, 

condicionada ao número legal de máquinas a explorar, conforme informação do Serviço 

de  Fiscalização Municipal. ============================================== 

"Fiscalização Municipal" 
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243 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 101/2002 – 

MANUEL ERNESTO LEMOS CORREIA – Decisão ===========================  

 ========== Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, art.º 4.º, do Decreto-Lei n.º 

139/89, de 28 de Abril, presente à reunião o processo de Contra–Ordenação 

referenciado em epígrafe, cujo auto de notícia, levantado no dia 11 de Setembro de 

2002, pela Fiscalização Municipal, dá conta que o Senhor Manuel Ernesto Lemos 

Correia, residente na localidade de Vila Cova, freguesia de Caria, realizava acções de 

aterro e escavações, as quais levavam à alteração do relevo natural, sem que para isso 

estivesse munido do respectivo Alvará de Licença, passado por esta Câmara Municipal, 

violando, assim, a alínea b, do art.º 1.º, do referido Decreto-Lei.---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Admitindo que a alteração introduzida é susceptível de ser corrigida 

pela implantação do projecto florestal em curso, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder um (1) ano para a reposição do coberto florestal, conforme proposto no 

projecto. ============================================================ 

244 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 102/2002 – 

JOAQUIM NOBRE MARQUES – Decisão ================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, art.º 4.º, do Decreto-Lei n.º 

139/89, de 28 de Abril, presente à reunião o processo de Contra–Ordenação 

referenciado em epígrafe, cujo auto de notícia, levantado no dia 13 de Setembro de 

2002, pela Fiscalização Municipal, dá conta que o Senhor Joaquim Nobre Marques, 

residente na Rua Prof. Cardoso Inácio, n.º 9, nesta Vila, realizava acções de aterro e 
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escavações, as quais levavam à alteração do relevo natural e das camadas do solo 

arável, sem que, para isso, estivesse munido do respectivo Alvará de Licença, passado 

por esta Câmara Municipal, violando assim a alínea b, do art.º 1.º, do referido Decreto-

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

DELIBERAÇÃO: Admitindo a Câmara, por unanimidade,  que nesta fase a intervenção 

em curso ainda enquadra a finalidade agrícola, não pode, contudo, manter por tempo 

indeterminado essa classificação, porquanto é visível o aproveitamento e transformação 

de inertes no local, promovendo uma péssima imagem das entradas da Vila, pelo que 

adverte o arguido de que deve concluir a intervenção, no prazo de um (1) ano, sob pena 

de a Câmara vir a caracterizar a intervenção como exploração de inertes, insusceptível 

de licenciamento. ===================================================== 

245 – 150/168/400 - PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 6/2003 – 

ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS “ POR DO SOL“- Decisão ================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no art.º 41.º, do Decreto-Lei n.º 

168/97, de 24 de Julho, presente à reunião o processo de Contra–Ordenação 

referenciado em epígrafe, cujo auto de notícia, levantado no dia 16 de Janeiro de 2003, 

pela Fiscalização Municipal, dá conta que o estabelecimento de bebidas “ POR DO SOL 

“, com sede na Freguesia de Leomil, concelho de Moimenta da Beira, estava aberto ao 

público e em funcionamento, sem que possuísse as condições hígio-sanitárias, dado 

que no referido estabelecimento faltava um electrocutor de insectos e contentores do lixo 

com tampa, violando, assim, o n.º 1, do art.º 32.º, do referido Decreto-Lei. 
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DELIBERAÇÃO: Atendendo a que o arguido já procedeu à  correcção das anomalias 

detectadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, admoestá-lo, recomendando que no 

futuro mantenha em boas condições de higiéne e salubridade o establecimento em 

causa.============================================================== 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

246 - 210/202/000 – CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO ===== 

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

à reunião uma informação,  datado de 09 do corrente mês, considerando a possibilidade 

de contratação de um novo empréstimo, válido por mais um ano. ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o inicio das 

diligências tendentes à efectivação da contratação de um novo empréstimo a curto 

prazo, para o próximo ano, até ao montante de € 199.519,00 (cento e noventa e nove 

mil, quinhentos e dezanove euros).----------------------------------------------------------------------- 

----- Mais fo deliberado, e também por unanimidade, submeter o assunto à aprecição da 

Assembleia Municipal, com vista à obtenção da autorização genérica da contratação 

desta modalidade de empréstimo e consultar, nos termos do disposto da alínea d), do 

nº. 2, do artº. 53º., do Decreto-Lei 169/99, de 18 de Setembro, e artº. 23º. do Decreto-

Lei 42/98, de 6 de Agosto, as seguintes Instituições de Crédito, para apresentarem 

propostas no prazo de quinze dias úteis a contar da data da recepção dos respectivos 

convites: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------



 FlFlFlFl.222 
______________ 

 
                                                           03.07.14 

 
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 

                                                                   

 

----- CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, através da sua Agência, em Moimenta da Beira; --

----- CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO, através da sua Agência, em Moimenta 

da Beira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- BPI, através da sua Agência, em Moimenta da Beira; -----------------------------------------

----- BCP, através da sua Agência, em Viseu. ---------------------------------------------------------

----- Igualmente foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar à Caixa Geral de 

Depósitos, uma prorrogação do empréstimo em curso que permite que o novo 

empréstimo que vier a ser contratado possa coincidir com o próximo ano cívil.========  

247 - 210/200/300 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – 

Conhecimento da Reforma da Tributação do Património ===================== 

========== Oriundo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, presente à 

reunião uma Circular nº 85/2003,  datada de 18 de Junho último, acompanhada por uma 

Proposta de Lei da Reforma da Tributação do Património, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta do parecer 

sobre a proposta de Lei de autorização legislativa para a Reforma da Tributação do 

Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

248 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE APOIO À TERCEIRA IDADE – 

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

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

de 11 de Junho, último, e registado nesta Câmara no dia 02 do corrente mês, com o 
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número 4631,  solicitando a atribuição de uma verba no montante de € 249,20 (duzentos 

e quarenta e nove euros e vinte cêntimos), destinado ao pagamento do seguro do 

automóvel da sua viatura SEAT SF-90-97. ------------------------------------------------------------- 

----- 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 09 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 11.879,24 (onze mil, oitocentos e setenta e nove euros e vinte e quatro 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a referida 

Associação a verba de € 249,20 (duzentos e quarenta e nove euros e vinte cêntimos), 

para os fins propostos, dado que a viatura em questão presta, habitualmente, serviços 

sociais em que o Município está envolvido. ==================================  

249 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL  RECREATIVA E DESPORTIVA DO 

VILAR – Pedido de subsídio ============================================ 

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

de 30 de Junho último e registado nesta Câmara no dia 03 do corrente mês, com o 

número 4672,  solicitando a atribuição de uma verba no montante de € 1.500,00 (mil e 

quinhentos euros), destinado ao serviço de vigilância balnear e animação turística da 

Praia Fluvial da Barragem do Vilar.----------------------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual  este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 
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orgânico-económica  04/040701, onde, em 09 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 34.014,28 (trinta e quatro mil, catorze euros e vinte oito cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipal no objectivo 2.5.2, com o 

código 0106 e número de projecto 12/2002, com a dotação global  de € 4.023,21 (quatro  

mil, e vinte e três euros e vinte e um cêntimos).------------------------------------------------------- 

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

Recreativa e Desportiva do Vilar, a verba pretendida de €  1.500,00 (mil e quinhentos 

euros), desde que sejam cumpridas e assegurados os fins propostos, devendo, para o 

efeito, ser elaborado protocolo que defina a intervenção a ser efectivada pela referida 

Associação. ========================================================= 

250 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

9ª Alteração ========================================================= 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara foi presente à reunião  a  9ª. 

Alteração   ao   Orçamento,  no  montante  de € 447.500,00 (quatrocentos e quarenta e 

sete mil e quinhentos euros),  a que corresponde, igualmente, a 9ª  Alteração  às 

Grandes Opções do Plano no   montante de  € 467.700,00 (quatrocentos e sessenta e 

sete mil e setecentos euros), na coluna de inscrições/reforços,  e de € 511.500,00 

(quinhentos e onze 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 
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considerações técnicas a que se refere o artº 3º.,  do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, as quais  se  consideram integralmente transcritas nesta acta e dela ficam a 

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

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

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

251 - 230/270/000 – PAGAMENTOS ==================================    

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

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

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

integrante, no montante de €  540.766,84 (quinhentos e quarenta mil, setecentos e 

sessenta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos). ------------------------------------------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

252 - 130/151/000 – EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL PARA 

VENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – Transmissão de Direitos e 

Obrigações  ========================================================= 

========== Na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal em sua 

reunião de 22 de Abril de 2003, presente à reunião uma carta da firma PETRÓLEOS DE 

PORTUGAL – PETROGAL, S.A., remetendo à Câmara Municipal uma minuta do 

Protocolo a assinar entre o Município e aquela Firma, destinado à devolução a esta 

Edilidade de uma parte do terreno público municipal objecto da concessão em 1993 e 
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ainda uma minuta do Contrato de Concessão de Posição Contratual, cuja celebração 

terá lugar entre a PETROGAL ELF PORTUGAL e o cessionário ALBERTO OSÓRIO 

REQUEIJO & FILHOS, LDª. --------------------------------------------------------------------------------

----- Vem acompanhado do Parecer elaborado pelo Gabinete Jurídico desta Câmara 

Municipal, o qual se considera integralmente trancrito nesta acta e dela fica afazer parte 

integrante,  que preconiza uma solução favorável para o assunto. ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando o parecer favorável do Gabinete Jurídico bem como a 

cedência do espaço anteriormente concessionado, permitindo agora uma reformulação 

urbanística de toda a área, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta dos 

protocolos apresentados, autorizando o senhor Presidente  a assiná-los. ============ 

"Tesouraria" 

253 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário de tesouraria  do passado dia 11, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de  € 104.421,73 (cento e 

quatro mil, quatrocentos e vinte e um euros e setenta e três cêntimos), assim  

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

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€     1.749,17 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€ 102.672,56 

                                                                                TOTAL  ................€  104.421,73 

DELIB ERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 
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03.01 – Divisão de Obras Municipais 

 “Abastecimento de Água e Saneamento” 

254 – 310/300/149 – 310/300/236 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE ESGOTOS E 

ETAR DE PAÇO – Prestação de Caução em depósito em dinheiro – Substituição 

por garantia bancária ================================================= 

========== Oriundo da firma ASCOP – Construção Civil e Obras Públicas, presente à 

reunião o ofício sem referência, datado de 7 do corrente mês, registado nesta Câmara 

sob o n.º 4730, no mesmo dia, com o seguinte teor:--------------------------------------------------

----- “Relativamente à empreitada em referência, vimos por este meio proceder à entrega 

da garantia bancária n.º302409, do Banco Espírito Santo, no montante de 11.941,74€ 

(onze mil, novecentos e quarenta e um euros e setenta e quatro cêntimos), 

correspondente a 5% do valor da empreitada, para servir de caução à referida 

empreitada em substituição do depósito de caução efectuada em 25 de Junho de 2003.-- 

----- Face ao exposto, solicitamos a V. Ex.as, que efectuem as diligências necessárias 

com vista à devolução da quantia depositada”. --------------------------------------------------------  

----- Relativamente a este assunto, os Serviços Administrativos da Divisão de Obras 

Municipais prestaram a informação n.º 35, datada de 11 do corrente mês, que nesta acta 

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

não há inconveniente na substituição do depósito em dinheiro por uma garantia bancária 

do mesmo valor, considerando que continuam asseguradas as finalidades da caução 

previstas no artigo 112.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ----------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a substituição da 

caução prestada em dinheiro pelo seguro caução, procedendo-se ao respectivo 

averbamento no contrato, bem como à restituição integral da verba depositada. ======= 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

255 - 310/301/132 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 505-1, ENTRE A E.N. 323 (BALDOS) E 

A BARRAGEM DO VILAR -  Libertação de Garantia Bancária ================== 

========== Oriundo da firma JEREMIAS DE MACEDO & C.ª , LDA, presente à reunião 

o ofício com a referência DO/JO/239/03, datado de 24 de Abril, último, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Depois de diversas insistências sem resultados, no sentido de nos serem 

mandadas libertar as garantias da obra em epígrafe, para os devidos efeitos junto 

enviamos a n/ N. Débito n.º 30085, no valor de 1.222,52, ao abrigo do n.º 5, do art.º n.º 

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

----- De modo a evitar mais encargos com as garantias em causa, agradecíamos o favor 

de as mandarem cancelar”. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, os Serviços Técnicos prestam a informação n.º 34, 

datada de 9 do corrente mês, com o seguinte teor: --------------------------------------------------

----- “Analisado o processo da obra constata-se que foram recebidos provisoriamente os 

trabalhos do contrato inicial n.º 8/97, de 8 de Maio e do 1.º contrato adicional n.º 19/97, 

de 4 de Setembro, pelo que poderão ser libertadas as garantias bancárias respectivas”. - 

DELIBERAÇÃO: Considerando a reunião anterior tomada sobre esta matéria, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, aguardar pelo parecer do ICERR – Instituto para a 

Conservação e Exploração da Rede Rodoviária - sobre as reparações adequadas à 

implantação pelo empreiteiro na referida via. ================================= 

256 - 310/302/136 - PAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAMENTOS DAS LOCALIDADES DE 

ARCAS, ALVITE, LEOMIL E PAÇO -  Libertação de Garantia Bancária =========== 

========== Oriundo da firma JEREMIAS DE MACEDO & C.ª , LDA, presente à reunião 

o ofício com a referência DO/JO/236/03, datado de 24 de Abril, último, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Depois de diversas insistências sem resultados, no sentido de nos serem 

mandadas libertar as garantias da obra em epígrafe, para os devidos efeitos junto 

enviamos a n/ N. Débito n.º 30082, no valor de 902,88, ao abrigo do n.º 5, do art.º n.º 

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

----- De modo a evitar mais encargos com as garantias em causa, agradecíamos o favor 

de as mandarem cancelar”. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, os Serviços Técnicos prestam a informação n.º 33, 

datada de 9 do corrente mês, com o seguinte teor: --------------------------------------------------

----- “Analisado o processo da obra constata-se que foram recebidos provisoriamente os 

trabalhos do contrato inicial n.º 17/97, de 3 de Julho, pelo que poderão ser libertadas as 

garantias bancárias respectivas. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao contrato adicional há a referir que os trabalhos ainda não foram 

recebidos provisoriamente”. -------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica a Câmara deliberou, por unanimidade, 

libertar as garantias bancárias que se referem ao contrato inicial. ================== 

257 - 310/302/137 - PAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAMENTOS DAS LOCALIDADES DE 

VIDE, ARCOZELO DO CABO, CABAÇOS E NAGOSA -  Libertação de Garantia 

Bancária ============================================================ 

========== Oriundo da firma JEREMIAS DE MACEDO & C.ª , LDA, presente à reunião 

o ofício com a referência DO/JO/237/03, datado de 24 de Abril, último, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Depois de diversas insistências sem resultados, no sentido de nos serem 

mandadas libertar as garantias da obra em epígrafe, para os devidos efeitos junto 

enviamos a n/ N. Débito n.º 30083, no valor de 723,60, ao abrigo do n.º 5, do art.º n.º 

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

----- De modo a evitar mais encargos com as garantias em causa, agradecíamos o favor 

de as mandarem cancelar”. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, os Serviços Técnicos prestam a informação n.º 32, 

datada de 9 do corrente mês, com o seguinte teor: “Analisado o processo da obra 

constata-se que foram recebidos provisoriamente os trabalhos do contrato inicial n.º 

18/97, de 4 de Setembro, pelo que poderão ser libertadas as garantias bancárias 

respectivas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao contrato adicional há a referir que os trabalhos ainda não foram 

recebidos provisoriamente”. -------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica a Câmara deliberou, por unanimidade, 

libertar as garantias bancárias que se referem ao contrato inicial. ================== 

258 - 310/301/217 - CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE E A E.N. 329 

(ESPINHEIRO) - Compensação de trabalhos a mais com trabalhos a menos - 

Aprovação ========================================================== 

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

CARDOSO, presente à reunião a informação n.º 36, datada de 11 do corrente mês, com 

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

----- “O ponto 4 do artigo 31.º do Decreto – Lei 59/99 de 2 de Março, estabelece a 

possibilidade de compensar trabalhos a mais com trabalhos a menos.------------------------- 

----- Assim, o pagamento destes trabalhos não necessita de contrato adicional, pois o 

valor  dos trabalhos a preços do contrato inicial não foi ultrapassado. -------------------------- 

----- Não há portanto uma nova despesa, mas apenas uma alteração ou ajustamento à 

despesa já virtualmente assumida no contrato inicial. ----------------------------------------------- 

----- O valor dos trabalhos a mais a compensar é de 8.402.662$00 ( sendo a totalidade 

da mesma espécie ). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O valor dos trabalhos a menos é de – 8.403.000$00 (€ 41.913,99)”. ---------------------- 

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

de acordo com a informação técnica. ======================================= 

259 - 310/302/139 – PAVIMENTAÇÃO DO ARRUAMENTO DO ACESSO À 

POLICLÍNICA SÃO BENTO -  Libertação de Garantia Bancária ================= 
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========== Oriundo da firma JEREMIAS DE MACEDO & C.ª , LDA, presente à reunião 

o ofício com a referência DO/JO/238/03, datado de 24 de Abril, último, com o seguinte 

teor: “Depois de diversas insistências sem resultados, no sentido de nos serem 

mandadas libertar as garantias da obra em epígrafe, para os devidos efeitos junto 

enviamos a n/ N. Débito n.º 30084, no valor de 63,99€, ao abrigo do n.º 5, do art.º n.º 

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

----- De modo a evitar mais encargos com as garantias em causa, agradecíamos o favor 

de as mandarem cancelar”. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, os Serviços Técnicos prestam a informação n.º 31, 

datada de 9 do corrente mês, com o seguinte teor: --------------------------------------------------

-----“Esta obra foi objecto de conciliação no Conselho Superior de Obras Públicas e 

Transporte no dia 18.04.2002. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Acerca da recepção provisória há a referir o seguinte: ---------------------------------------- 

----- Foi convocada a firma adjudicatária em 30 de Maio de 2000 a fim de ser efectuada a 

vistoria com vista à recepção provisória. ---------------------------------------------------------------- 

----- O auto não foi efectuado devido à não comparência do representante do 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- De acordo com  o n.º 1 do artigo 210 do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, 

a libertação das garantias bancárias, só pode ser efectuada depois de decorrido o prazo 

de um ano contado da data da recepção provisória. ------------------------------------------------- 

----- Face ao exposto deixa-se à consideração superior a libertação da caução”. ------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, recomendar ao Técnico fiscal 

da obra que proceda à elaboração do respectivo auto de recepção provisória, que 

deverá ser remetido, de seguida, à firma adjudicatária, para o assinar. ============== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

260 - 310/302/340 - COMPLEXO DESPORTIVO DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Aquisição de terrenos ================================================= 

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

10 de Março do corrente ano, exarada a folhas 211 a 212, ponto 215, do livro de actas 

n.º 107, presente à reunião uma carta, da Senhora EDITE AUGUSTA COUTINHO 

REQUEIJO BONDOSO, datada de 2 de Abril do corrente ano, registada nesta Câmara 

sob o n.º 2509, em 7 do mesmo mês, com o seguinte teor: ---------------------------------------- 

----- “Na carta de 3 de Março de 2003 foi solicitado por os herdeiros de Alberto Requeijo 

Gouveia a resposta de negociação dos terrenos por nós apresentada a essa Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entendemos que o ofício acima indicado não refere, nem responde a essa proposta. 

Assim, não podemos aceitar a proposta referida nesse ofício. ------------------------------------ 

----- Informamos mais uma vez V. Ex:ª que os herdeiros estão abertos a negociações 

consensuais com a digníssima Câmara Municipal”. --------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Considerando que a proposta agora apresentada pelos proprietários  

tem implicações na solução urbanística preconizada pela equipa projectista, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, solicitar o competente parecer aos Serviços Técnicos da 
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D.P.O.M., com consulta prévia à referida equipa projectista. ===================== 

261 - 310/302/340 - COMPLEXO DESPORTIVO DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Aquisição de terrenos ================================================= 

========== Relativamente ao assunto em epígrafe, presente à reunião o processo de 

aquisição de terrenos pertencentes aos co-herdeiros do Senhor ANTÓNIO SILVA, tendo 

o Senhor Presidente da Câmara informado que os referidos proprietários não deram 

resposta às notificações efectuadas por esta Câmara, nomeadamente através dos ofício 

n.ºs 4962, de 27 de Setembro de 2002 e 903, de 14 de Fevereiro do corrente ano. -------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que da última reunião promovida entre a Câmara e os 

proprietários, acompanhados dos respectivos advogados, resultou a disponibilidade para 

encontrar uma solução cordial e amigável, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder um prazo de 10 dias, a contar da data da notificação, para que os referidos 

proprietários apresentem uma resposta objectiva e conclusiva, sob pena de ser 

accionado, de imediato, o competente processo de expropriação. ================= 

262 - 310/302/340 - COMPLEXO DESPORTIVO DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Aquisição de terrenos ================================================= 

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

5 de Maio do corrente ano, exarada a folhas 206 a 207, ponto 183, do livro de actas n.º 

108, em que foi deliberado promover a competente escritura de compra e venda, 

presente à reunião o processo do Senhor JOSÉ MARIA TRINDADE, acompanhado de 

uma carta, datada de 23 de Junho do corrente, registada nesta Câmara sob o n.º 4399, 
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em 25 do mesmo mês, acompanhada de uma declaração, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com o seguinte teor: -----------

----- “Relativamente ao assunto em epígrafe, junto remeto a V. Ex.ª declaração em como 

autorizo a Câmara Municipal a intervir no terreno de que sou proprietário, não obstante 

não se ter celebrado a escritura de compra e venda”. ----------------------------------------------- 

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

ao Chefe da Divisão Administrativa para providenciar no sentido de que a respectiva 

escritura pública da aquisição do terreno em questão, seja feita logo que possível. ==== 

263 - 310/302/340 - COMPLEXO DESPORTIVO DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Aquisição de terrenos ================================================= 

========== Presente à reunião o processo de aquisição de terrenos pertencentes aos 

co-herdeiros da Senhora MARIA BEATRIZ COSTA, tendo o Senhor Presidente da 

Câmara informado que os referidos proprietários não deram resposta às solicitações 

deste Município, relativamente à aquisição de terrenos necessários para o equipamento 

referido em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que da última reunião promovida entre a Câmara e a 

maioria dos proprietários, acompanhados dos respectivos advogados, resultou a 

disponibilidade para encontrar uma solução cordial e amigável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder um prazo de 10 dias, a contar da data da notificação, para que 

os referidos proprietários apresentem uma resposta objectiva e conclusiva, sob pena de 

ser accionado, de imediato, o competente processo de expropriação. ============== 
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264 – 310/302/379 – CONSTRUÇÃO DE 8 CASAS – 2T2 + 4T3 + 2T4 – HABITAÇÃO 

SOCIAL, EM MOIMENTA DA BEIRA – Abandono da Obra ===================== 

========== Oriundo do Técnico Superior Principal, Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO 

MARQUES RODRIGUES, presente à reunião a informação n.º JP20/DOM/2003, datada 

de 11 do correntes mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante, segundo a qual e pelos motivos apontados sugere a aplicação 

de multas, de acordo com o previsto no artigo 201.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, bem como no estipulado no Caderno de Encargos. ---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação 

técnica, a qual propõe o pagamento de multa diária prevista no art.º 201, do Decreto-Lei 

n.º 59/99, de 2 de Março, devendo proceder-se em conformidade. ================= 

265 - 310/999/000 - DIVERSOS =========================================== 

========== Oriundo do SINDICATO DOS PROFESSORES DA REGIÃO CENTRO, 

presente à reunião uma carta, sem data, registada nesta Câmara sob o n.º 4330, em 20 

de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, a propor a defesa da aplicação da medida PER EB1, adoptada para as 

regiões do Alentejo e Algarve, no centro e norte do País. ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reivindicar perante o Governo a 

generalização do Programa PER EB1, programa com vista à requalificação das escolas 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico, porquanto se trata de uma medida de incontestável 

justiça, pois não se compreende a discriminação adoptada. ====================== 
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03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

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

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

directamente respeito ao Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, este 

ausentou-se da reunião. ================================================  

266 – 340/323/300 – SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO – Estudos diversos- 

Utilização de espaço adjacente à propriedade do requerente ================== 

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

02 de Dezembro de 2002, exarada a folhas143, ponto 108, do livro de actas nº. 106, em 

que foi deliberado solicitar ao Senhor MARTINHO DA FONSECA PEREIRA DE 

CARVALHO,  esclarecimentos sobre a confirmação dos limites do lote e a largura do 

caminho, presente à reunião os elementos solicitados. --------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação sem 

número/DOM/2003, datada de 26 de Junho, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante,prestando esclarecimentos 

que visam habilitar a Câmara a tomar uma deliberação compativel com o assunto em 

apreço.---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta de permuta 

dos terrenos, devendo os Serviços Técnicos da DPOM, ter em consideração o seguinte: 
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----- 1) Restituir ao requerente a área de terreno aproximada da área do lote adquirido 

,em tempo, à Câmara Municipal; -------------------------------------------------------------------------- 

----- 2) Alinhar as extremas, respeitando o arruamento instalado e os alinhamentos dos 

muros dominantes; --------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3) Se possível, beneficiar os espaços públicos nomeadamente os passeios. ====== 

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

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

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

267 – 350/992/000 – SERVIÇOS DE HIGIENE E SALUBRIDADE - Postura e 

Regulamentos - Projecto de Regulamento Municipal de Resíduos de Sólidos 

Urbanos – Apreciação ================================================= 

========== Oriundo da RESIDOURO, S.A.  - Centro de Tratamento de Resíduos 

Sólidos do Vale do Douro Sul, presente à reunião o ofício nº. 1096, datado de 02 do 

corrente mês, enviando o projecto do regulamento em epígrafe, a título de referência, 

podendo, assim, ser adoptado à realidade deste Município. A propósito, remete-se 

também projecto de proposta de alterações ao Regulamento Municipal de Urbanização e 

Edificação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar desta reunião o referido 

Regulamento e remetê-lo para a próxima reunião extraordinária a realizar no dia 18 do 

corrente mês (sexta-feira). =============================================== 

268 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 
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========== Oriundo dos munícipes abaixo referenciados, presentes à reunião os  

processos designados de “simples”, que foram submetidos à audiência dos 

interessados, com a seguinte informação comum da Secção de Apoio Administrativa da 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, do seguinte teor:---- 

----- "Informa-se que foi ultrapassado o prazo dado pela Câmara Municipal para o 

requerente proceder à audiência do interessado, nos termos dos artºs.100º. e 101º do 

CPA, e não o fez". --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO GOMES MARIANA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 30m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Jogo da Bola", nesta 

Vila, a que se refere o Procº. nº. 112.00; ---------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ GOVERNO AUGUSTO, para ampliação de uns arrumos, com colocação de 

placa, que pretende levar a efeito na Rua de S. Sebastião, na localidade e Freguesia de 

Vilar, a que se refere o Procº. nº.129.00; ---------------------------------------------------------------- 

----- ALBANO DA CONCEIÇÃO CARVALHO, para construção de uns arrumos agrícolas, 

com a área de 45m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Nagosa, 

a que se refere o Proçº. nº. 255.00; ----------------------------------------------------------------------- 

----- ERMELINDA ROSA DOS SANTOS, para construção de uns arrumos agrícolas, com 

a área de 40m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Linhares", na 

localidade e Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 416.00; ------------------------- 

----- PEDRO JORGE SANTOS ALMEIDA, para construção de uns arrumos agrícolas 

com 45m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Rua, a que se 
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refere o Proçº. nº. 33.01; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANELSO NATÁRIO NASCIMENTO, para ampliação de um anexo à cozinha, com a 

área de 30m2, que pretende levar a efeito na localidade de Granja dos Oleiros, 

Freguesia de Rua, a que se refere o Proçº. nº. 79.01; ----------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO SOBRAL, para reconstrução de uma casa de arrumações, com a área de 

30m2, que pretende levar a efeito na Rua da Bogalheira, Freguesia de Paradinha, a que 

se refere o Proçº. nº. 181.01; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- ÂNGELO AUGUSTO CARDOSO ASSUNÇÃO, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 20m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Alagoa", nesta Vila, a que se refere o Proçº. nº. 111.01; ------------------------------------------- 

----- MARIA DA LUZ COSTA BERNARDINO, para revestimento da fachada em granito e 

construção de uma rampa de acesso, que pretende levar a efeito na localidade e 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 309.01; ------------------------------------------ 

----- MANUEL COSTA SEQUEIRA, para colocação de três postes de madeira no 

passeio, que pretende levar a efeito na Av. 25 de Abril, nesta Vila, a que se refere o 

Proçº. nº. 530.01; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA DE LURDES DIAS DE SOUSA, para demolição e reconstrução do interior da 

sua casa de habitação, sita no largo do Cruzeiro, na localidade e Freguesia de Segões, 

a que se refere o Proçº. nº. 535.01; ----------------------------------------------------------------------- 

----- JORGE DOS SANTOS AMBRÓSIO, para reconstrução de uma parede que ruiu e 

ocupação da via pública em 9m2, que pretende levar a efeito na localidade de Arcas, 
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Freguesia de Sever, a que se refere o Proçº. nº. 380.01; ------------------------------------------- 

----- ALBANO DA CONCEIÇÃO CARVALHO, para construção de uns arrumos agrícolas, 

com a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cabrezes", na 

localidade e Freguesia de Nagosa, a que se refere o Proçº. nº. 601.01; ----------------------- 

----- NELSON TRINTA LOPES, para construção de um anexo para arrumos com a área 

total de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Andinhos", nesta Vila, a 

que se refere o Proçº. nº. 4.02; ---------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ ANTÓNIO CORREIA BATISTA, para construção de uns  arrumos agrícolas, 

com a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Alto do Facho", 

nesta Vila, a que se refere o Proçº. nº. 87.02; --------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ LUÍS PAULO BOTELHO, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito na localidade da Semitela, Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 264.02; ------------------------------------------------------------ 

----- MARIA DE LURDES DUARTE CARVALHO AMBRÓSIO, para substituição do 

telhado e soalho do pavimento, reparação e pintura das fachadas e escadas da sua 

casa de habitação e ocupação da via pública, sita na Rua da Silva, na localidade e 

Freguesia de Paçô, a que se refere o Proçº. nº. 288.02; -------------------------------------------- 

----- ADAMASTOR MENDES GOMES, para reconstrução do telhado da sua casa de 

habitação, sita na Rua Eduardo Salgueiro, nesta Vila, a que se refere o Proçº. nº. 

290.02; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- AFONSO FERREIRA DE SOUSA, para reconstrução de paredes e telhado da sua 
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casa de habitação, sita na localidade e Freguesia de Segões, a que se refere o Proçº. 

nº. 293.02; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO PEREIRA DA SILVA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 30m2, que pretende levar a efeito na Rua da amoreira, na localidade e 

Freguesia de Vilar, a que se refere o Proçº. nº. 307.02; --------------------------------------------- 

----- ISAURA AFONSO ALMEIDA, para reconstrução de um telhado e aumento de 

paredes, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Ribeiro", na localidade de S. 

Martinho, Freguesia de Peva, a que se refere o Proçº. nº. 319.02; ------------------------------ 

----- JOÃO CORREIA BATISTA, para acabamentos da sua casa de habitação, sita no 

lugar denominado "Abrunhais", na localidade e Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Proçº. nº. 349.02; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- DIAMANTINO ALVES PINTO, para reconstrução de uns arrumos com a área de 

35m2 e construção de um muro de vedação com 6, 5 metros, sito no lote 19, na 

localidade da Barragem do Vilar, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proçº. nº. 378.02;  

----- AFONSO DE CARVALHO MARCELINO,  para reconstrução de uma casa e 

ocupação da via pública em 4m2, que pretende levar a efeito na Rua do Forno, na 

localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que se refere o Proçº. nº. 381.02; ------------ 

----- ANTÓNIO CORREIA, para reconstrução de uma casa de arrumos, que pretende 

levar a efeito na localidade e Freguesia de Sarzedo, a que se refere o Proçº. nº. 404.02;  

----- ANTÓNIO JOSÉ NUNES GOMES, para construção de um armazém de apoio à 

exploração de coelhos, com a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar 
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denominado "Outeiro", na localidade e Freguesia de Vilar, a que se refere o Proçº. nº. 

462.02; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- PAULO JORGE VEIGA DE OLIVEIRA, para substituição e aumento de cobertura da 

sua casa de habitação, sita na localidade e Freguesia de Semitela, a que se refere o 

Proçº. nº. 476.02; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL GOVERNO MARQUES, para construção de uma cobertura com a área de 

20 m2 e deslocação de escadas da sua casa de habitação, sita na Rua do Olival, na 

localidade e Freguesia de Vilar; --------------------------------------------------------------------------- 

----- CONSTRUÇÕES BASTARDO E DIAS LDA., para acabamentos de um edifício, sito 

no lugar denominado "Ónia", nesta Vila, a que se refere o Proçº. nº. 129.03. ========= 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciarem sobre os 

processos, sob pena de, não o fazendo, os mesmos serem arquivados.============= 

269 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

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

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

----- ADELINO VEIGA DA COSTA, para reconstrução de duas fachadas de uma 

habitação e ocupação da via pública em 12 m2, sita no Largo do Outeiro, na localidade e 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº. nº. 244.03; ------------------------------------------ 

----- JOÃO DE JESUS LOPES, para construção de uns arrumos com a área de 40m2, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Mosto Frio", na localidade de Porto da 
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Nave, Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº. nº. 285.03;---------------------------------- 

----- MARIA ODETE DOS SANTOS RODRIGUES TEIXEIRA, para mudança de um 

telhado numa das suas casas de habitação, sita na localidade de Porto da Nave, 

Freguesia de Alvite, a que se refere o Proçº. nº. 293.03; ------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO AUGUSTO DUARTE SEQUEIRA, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 45m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de 

Sarzedo, a que se refere o Procº. nº. 296.03;----------------------------------------------------------- 

----- AMADEU PEREIRA CARDOSO, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 30m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Caria, a que se 

refere o Procº. nº.  297.03;----------------------------------------------------------------------------------- 

----- ACÁCIO LOPES, para reconstrução de uma parede da sua casa de habitação e 

ocupação da via pública em 4m2, sita na Rua Direita, na localidade de Arcozelo do 

Cabo, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proçº. nº. 300.03; ----------------------------- 

----- ANTÓNIO CORREIA, para substituição do telhado velho por novo na sua casa de 

habitação,  sita na localidade e Freguesia de Peva, a que se refere o Procº. nº. 302.03; -- 

----- FIRMINO MARTINS FERREIRA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito na Rua do Verde Gaio, na localidade e 

Freguesia de Segões, a que se refere o Proçº. nº. 306/03; ---------------------------------------- 

----- JOSÉ MANUEL CARDOSO PEREIRA, para substituição do telhado e paredes de 

uma habitação, com a área de 30m2 e ocupação da via pública em 4m2, sita na Rua de 

Baixo, na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº. nº. 
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312.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANA CRISTINA DA RESSURREIÇÃO MONTEIRO SANTOS, para construção de 

uns arrumos agrícolas, com a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Cascalheira", na localidade e Freguesia de Baldos, a que se refere o 

Proçº. nº. 332.03; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ELSA MARIA FORMOSO DOS SANTOS, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Corgo", na localidade e Freguesia de Baldos, a que se refere o Proçº. nº. 333.03; -------- 

----- FRANCISCO PAIS TEIXEIRA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 35m2, que pretende levar a efeito no Largo de Santa Cristina, na localidade e 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 334.03; ------------------------------------------ 

----- MARIA GRACIELA LOPES CORREIA, para reconstrução de um telhado da sua 

casa de habitação, sita na Rua do Castanheiro, na localidade e Freguesia de Caria, a 

que se refere o Proçº. nº. 336.03; ------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO AUGUSTO CRUZ, para rebocos e reparação de um telhado da sua casa de 

habitação, sita na localidade da Barragem do Vilar, Freguesia de Vilar, a que se refere o 

Proçº. nº. 337.03; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA CÂNDIDA DE JESUS ANDRADE RODRIGUES, para colocação do telhado 

de uma garagem já existente, sita na Rua 5 de Outubro, nº. 1, nesta Vila, a que se refere 

o Proçº. nº. 339; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- MARIA DE FÁTIMA BATISTA GOMES, para construção de uns arrumos agrícolas, 
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com a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Fietel", na 

localidade e Freguesia de Baldos, a que se refere o Proçº. nº. 341.03; ------------------------ 

----- RUI MANUEL LEITÃO CARDOSO, para construção de uns arrumos, com a área de 

45m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Baldos, a que se refere o 

Proçº. nº. 342.03; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- COMISSÃO DAS CAPELAS DA SENHORA DAS SEIXAS, para construção de 

instalações sanitárias, sitas na localidade e Freguesia de Sever, a que se refere o Proçº. 

nº. 345.03; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- AGOSTINHO MANUEL DA FONSECA MEIRELES, para acabamentos da sua casa 

de habitação, sita no lugar denominado "Poça Nova", nesta Vila,  a que se refere o 

Proçº. nº. 347.03; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL PINTO DIAS, para substituição de um telhado da sua casa de habitação, 

sita na localidade de Vila Chã, Freguesia de Caria, a que se refere o Proçº. nº. 348.03; -- 

----- BONIFÁCIO DOS SANTOS CALHAU, para rebocos da sua casa de habitação, sita 

no Largo da Tulha, na localidade e Freguesia de Alvite, a que se refere o Proçº. nº. 

349.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- AMÉLIA JESUS CARDOSO, para reconstrução de um telhado da sua casa de 

habitação, sita na Rua direita, na localidade de Fornos, Freguesia de Moimenta da Beira, 

a que se refere o Proçº. nº. 350.03; ----------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO FÉLIX SALGUEIRO GARFINHO, para acabamentos da sua casa de 

habitação, sita no lugar denominado "Rebolal", na Freguesia de Arcozelos, a que se 
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refere o Proçº. nº. 351.03; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO DOS SANTOS, para colocação do telhado e redução de um portão para 

uma porta, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Gandra", na localidade e 

Freguesia de Aldeia de Nacomba, a que se refere o Proçº. nº. 352.03. ------------------------ 

----- SÓNIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, para construção de um anexo, com área 

de 10m2, que pretende levar a efeito na Rua do Camborso, na localidade e Freguesia de 

Caria, a que se refere o Proçº. nº. 368.03; -------------------------------------------------------------- 

----- ANA CRISTINA AGUIAR BONDOSO FONSECA, para construção de um telheiro, 

que pretende levar a efeito na Rua Dr. Sá Carneiro, nesta Vila, a que se refere o Proçº. 

nº. 369.03; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO ANDRADE BERNARDO, para reparação do telhado e substituição da 

porta de entrada da sua habitação, sita no Largo do Outeiro, na localidade e Freguesia 

de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 370.03; -------------------------------------------------------- 

----- AURELIANO JORGE FERNANDES, para construção de uns arrumos agrícolas, 

com a área de 30m2,  que pretende levar a efeito na localidade do Barracão, Freguesia 

de Sever, a que se refere o Proçº. nº. 372.03; --------------------------------------------------------- 

----- JOÃO DE JESUS SILVA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área de 

45m2, que pretende levar a efeito no Bairro do Senhor dos Aflitos, na localidade e 

Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proçº. nº. 380.03; --------------------------------------- 

----- ANTÓNIO JOAQUIM, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área de 

9m2, que pretende levar a efeito na localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de 
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Arcozelos, a que se refere o Proçº. nº. 381.03; -------------------------------------------------------- 

----- BELARMINO PEREIRA RODRIGUES, para pintura da sua casa de habitação, sita 

no Bairro das Eirinhas, na localidade e Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 

382.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ACÁCIO LOPES JOAQUIM, para mudança de telha da sua casa de habitação, sita 

no Cimo de Vila, na localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos, a que se 

refere o Proçº. nº. 383.03.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

270 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

----- ANTÓNIO CARLOS FERREIRA LOPES,  para construção de um muro de vedação, 

com 20 metros, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Segões, a que 

se refere o Procº. nº. 343.03;-------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA GORETTI GERALDO DUARTE MELO, para construção de um muro de 

vedação, com 35 metros, que pretende levar a efeito  na localidade e Freguesia de 

Paçô, a que se refere o Procº. nº. 346.03;--------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO AUGUSTO CRUZ,  para construção de um muro de vedação, com 25 metros, 
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que pretende levar a efeito na  localidade da Barragem do Vilar, Freguesia de Vilar, a 

que se refere o Procº.  nº. 338.03;------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetidos os processos à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:" não há inconveniente que lhe seja concedida a 

respectiva licença, no entanto, o requerente deve previamente solicitar o alinhamento" 

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

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

271 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ BOTELHO FERREIRA, presente à reunião um 

processo designado de "simples com condicionantes", relativamente à reconstrução de 

um palhal, que pretende levar a efeito na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a 

que se refere o Proçº. nº. 424.03. ------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 446, datada de 01 do corrente mês, do seguinte teor:--------------

----- "(...), os Serviços de Fiscalização mantêm o teor da Informação nº. 518/FIC, datada 

de 17/9/2002 " Não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, no 

entanto, a construção deve ficar a uma distância de dois metros da berma do caminho 

público”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando as implicações que esta implantação poderá vir a ter na 

manutenção ou no alargamento do caminho público, contíguo, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, solicitar parecer à Junta de Freguesia de Paçô, cuja resposta deverá ser 

dada dentro do prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista a deliberação final. =========== 

272 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo do Senhor LUÍS FERNANDO VEIGAS, presente à reunião um 

processo designado de "simples com condicionantes", relativamente à construção de 

uns arrumos agrícolas, com a área de 45m2,  que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Cepo", na localidade e Freguesia de Peva, a que se refere o Proçº. nº. 

287.03. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 433/FISC, datada de 26 Junho, último, do seguinte teor:----------

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

obra seja executada no alçado tardoz da casa de habitação". ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido com as 

condicionantes da fiscalização e emitir a respectiva licença.====================== 

273 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DA SILVA SANTOS, presente à reunião um 

processo designado de "simples com condicionantes", relativamente à ocupação da via 

pública, em 15m2,  que pretende levar a efeito na Av. 25 de Abril, nesta Vila, a que se 

refere o Proçº. nº. 367.03. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o assunto à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a informação nº. 500/FISC, datada de 11 do corrente mês, do seguinte teor:------

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

não prejudique o trânsito de peões" .--------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido com as 

condicionantes da fiscalização e emitir a respectiva licença.====================== 

274 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA LUCIA FERNANDES CALHAU, presente à 

reunião um processo designado de "simples com condicionantes", relativamente à 

ocupação da via pública com andaimes, em 25m2,  que pretende levar a efeito na Rua 

do Areal, na localidade e Freguesia de Alvite, a que se refere o Proçº. nº. 379.03. --------- 

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

prestou a informação nº. 503/FISC, datada de 11 do corrente mês, do seguinte teor:------

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

não prejudique a livre circulação do trânsito" .---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido com as 

condicionantes da fiscalização e emitir a respectiva licença.====================== 

275 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo do Senhor FERNANDO DE OLIVEIRA, presente à reunião um 
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processo designado de "simples com condicionantes", relativamente à ocupação da via 

pública em 15m2,  que pretende levar a efeito na Rua de Santo António, na localidade 

de Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proçº. nº. 249.03. -------- 

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

prestou a informação nº. 440/FISC, datada de 27 Junho, último, do seguinte teor:----------

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

requerente não prejudique a livre circulação do trânsito". ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido com as 

condicionantes da Fiscalização e emitir a respectiva licença. ===================== 

276 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DOS SANTOS NASCIMENTO, presente à 

reunião um processo designado de "simples com condicionantes", relativamente à 

construção de uns arrumos agrícolas, com a área de 45m2,  que pretende levar a efeito 

na Rua do Salão,  localidade e Freguesia de Vilar, a que se refere o Proçº. nº. 301.03. --- 

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

prestou a informação nº. 451/FISC, datada de 02 do corrente mês, do seguinte teor:------

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

o requerente deve solicitar o alinhamento". ------------------------------------------------------------- 

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

respectiva licença. ===================================================== 
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277 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo do Senhor CASSIANO GOMES RAMOS, presente à reunião um 

processo designado de "simples com condicionantes", relativamente à colocação de 

placa e renovação do telhado da sua casa de habitação, sita na localidade e Freguesia 

de Baldos,  a que se refere o Proçº. nº. 315.03. ------------------------------------------------------ 

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

prestou a informação nº. 450/FISC, datada de 02 do corrente mês, do seguinte teor:------

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

o requerente deve apresentar os cálculos de betão armado". ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e solicitar os 

cálculos de betão armado, no acto do levantamento da licença. =================== 

278 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO PEDROSO LEÃO, 

residente na Quinta da Alagoa, na localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Rua, 

presente à reunião um processo simples, relativamente à construção de uns arrumos 

agrícolas, que pretende levar a efeito na referida localidade, a que se refere o Proçº. nº. 

281.03. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 66/GTL/2003, datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se 
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considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer 

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

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

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

279 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ JOAQUIM GOVERNO LOURENÇO,  residente 

na localidade de Vide, Freguesia de Rua, presente à reunião um processo simples, 

relativamente às obras de alteração da fachada da sua casa de habitação, sita na 

localidade de residência, a que se refere o Proçº. nº. 294.03. ------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 64/GTL/2003, datada de 26 de Junho, último,  que nesta acta 

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

parecer favorável. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

280 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA AUGUSTA FERREIRA CASTRO, residente na 

Rua do Calvário, na localidade de Vide, Freguesia de Rua, presente à reunião um 

processo simples, relativamente à reparação de um telhado e construção de um muro de 
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vedação, que pretende levar a efeito na localidade de Vide, Freguesia de Rua, a que se 

refere o Proçº. nº. 344.03. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 67/GTL/2003, datada de 07 do corrente mês,  que nesta acta 

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

parecer favorável. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

281 – 360/338/91.89 – OBRAS PARTICULARES – Alterações de uma habitação 

unifamiliar - Projectos de especialidades================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor FERDINANDO LOPES 

ANTUNES CAIXAS os elementos em falta, relativamente  às alterações de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na localidade do Mileu, Freguesia de 

Caria, presente à reunião os projectos de especialidades . ---------------------------------------- 

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

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

" Com os elementos entregues julgam-se reunidas as condições necessárias para que a 

pretensão seja submetida a deliberação final se a Exmª. Câmara assim o entender". ----- 

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

especialidades  e emitir a respectiva licença. ================================= 
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282 - 360/338/440.96 - OBRAS PARTICULARES – Construção de um Centro de Dia   

========== Oriundo da Secção de Apoio Administrativo da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião a seguinte 

informação, relativamente à contrução de um Centro de Dia, sito na localidade 

Freguesia, formulado pela FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CARIA: ”(...) informo 

V. Exª. que após verificação nos ficheiros, desta Divisão, verificou-se que a mesma 

Comissão Fabriqueira, deu entrada de outro processo nº.248/97, relativamente à 

construção de um Centro de Dia, na localidade e Freguesia de Caria. Assim, proponho 

que este processo deve ser arquivado".------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, arquivar o processo. ======== 

283 - 360/338/412.00 - OBRAS PARTICULARES – Reconstrução e ampliação de 

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

=========== Oriundo da Senhora ANA BELA GOMES VEIGA SANTOS, residente na 

localidade e  Freguesia de Aldeia de Nacomba, presente à reunião um requerimento, 

datado de 11 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelas razões ali descritas, solicita o 

licenciamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, a mesma prestou a seguinte informação:" Mantém-se 

o teor da informação nº. 6 RJ/DPOM/2003, de 03/05/28" .------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que a Câmara Municipal, mantém muitas dúvidas sobre 
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a legalidade dos critérios adoptados para a reapreciação dos processos, esta deliberou, 

por unanimidade: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----1) Suspender o caso vertente e constituir um processo conjunto com casos similares 

pendentes; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----2) Solicitar aos Técnicos da DPOM, uma reflexão sobre a aplicação da nova 

legislação nesta matéria, o  cumprimento da legalidade e o interesse directo dos 

requerentes;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3) Sugerir  ao  Vereador,  em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, responsável pela Divisão  de  Planeamento  e  Ordenamento  do Município, 

para em articulação com os Respectivos Serviços Administrativos, proceder à 

implementação de um esquema de procedimento que permita avisar os requerentes da 

caducidade dos elementos dos projectos, com uma antecedência de 2 (dois) meses.------  

284 - 360/338/27.01 - OBRAS PARTICULARES - Reaprovação de construção de 

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

=========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO JOSÉ SOARES ALBINO, residente na 

localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, presente à reunião um pedido de 

reaprovação do respectivos projectos de arquitectura e especialidades, relativamente à 

construção de uma casa de habitação, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Fonte", na localidade de Paraduça,  Freguesia de Leomil. --------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: "O presente 
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Projecto de Arquitectura será merecedor de parecer favorável desde que o requerente 

faça a entrega de nova certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial e de nova 

estimativa orçamental devidamente actualizada". ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara Municipal, mantém muitas dúvidas sobre 

a legalidade dos critérios adoptados para a reapreciação dos processos, esta deliberou, 

por unanimidade: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1) Suspender o caso vertente e constituir um processo conjunto com casos similares 

pendentes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2) Solicitar aos Técnicos da DPOM, uma reflexão sobre a aplicação da nova 

legislação nesta matéria, o  cumprimento da legalidade e o interesse directo dos 

requerentes;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3) Sugerir  ao  Vereador,  em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, responsável pela Divisão  de  Planeamento  e  Ordenamento  do Município, 

para em articulação com os Respectivos Serviços Administrativos, proceder à 

implementação de um esquema  de  procedimento  que  permita  avisar  os  requerentes 

da  caducidade  dos elementos dos projectos, com uma antecedência de 2 (dois) 

meses.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

285 - 360/338/75.01 - OBRAS PARTICULARES - Alteração de uma casa de 

habitação - Legalização ================================================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor JOSÉ ANTÓNIO DE 
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JESUS NOGUEIRA, o documento de legitimidade, relativamente  à alteração da sua 

casa de habitação, sita no Bairro do Lobato, na localidade de Arcozelo do Cabo, 

Freguesia de Arcozelos, presente à reunião um requerimento a solicitar um prazo de 90 

(noventa) dias para apresentar o documento de legitimidade. ------------------------------------

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

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

o teor da informação dada anteriormente em 03/05/08, exarada a folhas no requerimento 

nº.903/2003 . O requerente apresenta uma planta de implantação como solicitado e uma 

fotocópia da "Escritura de Compra-Venda"- emitida em 19 de Abril de 2001 onde é 

mencionado o terreno onde a construção se insere. Continua pois a faltar o documento 

de legitimidade onde conste o terreno e a construção alvo de pretensão”.--------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente,  entregar, dentro de um prazo de 90 (noventa) dias, 

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

286 - 360/338/513.01 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de um edifício habitacional ================================= 

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

24 de Março, último, exarada a folhas 37, ponto 041, do livro de actas nº. 108, em que 

foi deliberado solicitar à Senhora CRISTINA MARIA DE JESUS DIAS, a reformulação do 

projecto, tendo em conta as recomendações referidas na informação técnica, presente à 

reunião a respectiva reformulação do projecto, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 68/GTL/2003, datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer 

negativo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, sugerir à requerente as 

alterações do projecto de arquitectura, tendo em conta as indicações incorporadas pelo 

Gabinete Técnico Local, relativamente aos acabamentos. =======================    

287 - 360/338/68.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura -

Reconstrução e ampliação de uma habitação - Projecto de alterações e Telas finais 

========== Oriundo da Senhora MARIA DE FÁTIMA SANTOS FERNANDES MOURA, 

residente na Rua do Soalheiro, na localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião 

um projecto de alterações e respectivas telas finais, relativamente à reconstrução e 

ampliação de uma habitação, sita no referido local. -------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 47-

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. -- 

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

alterações e Telas finais e emitir a respectiva licença. ========================== 

288 - 360/338/108.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura -  
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Reconstrução de uns arrumos com 36m2 - 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 da Senhora 

HERMÍNIA DUARTE FERREIRA, relativamente à reconstrução de uns arrumos com a 

área de 36m2, sita na Rua do Cabo, na localidade e Freguesia de Sever, presente à 

reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que pelas razões alí descritas, solicita a sua 

aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 46-

SV/DPOM/2003, datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, mantendo parecer 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que subsistem dúvidas relativamente às aberturas de 

tardoz e à harmonização das cérceas envolventes, a Câmara deliberou, por 

unanimidade,  que o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, juntamente com os Técnicos da DPOM, verifiquem "in loco" as implicações do 

projecto proposto. ===================================================== 

289 - 360/338/247.02 - OBRAS PARTICULARES - Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo da Firma COVÕES - SOCIEDADE MOBILIÁRIA E 
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CONSTRUÇÃO, LDª, com sede na Urbanização da Horta do Bispo, lote 30, 3º. A, Horta 

das Figueiras, 7000 Évora, presente à reunião os projectos de especialidades, 

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

lugar denominado "Salgueiro", na localidade e Freguesia de Paradinha. ---------------------- 

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

MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 21-RJ/DPOM/2003, datada de 10 do 

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

parte integrante, emitindo parecer favorável. ----------------------------------------------------------- 

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

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

290 - 360/338/248.02 - OBRAS PARTICULARES - Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo da Firma COVÕES - SOCIEDADE MOBILIÁRIA E 

CONSTRUÇÃO, LDª, com sede na Urbanização da Horta do Bispo, lote 30, 3º. A, Horta 

das Figueiras, 7000 Évora, presente à reunião os projectos de especialidades, 

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

lugar denominado "Salgueiro", na localidade e Freguesia de Paradinha. ----------------------

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

MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 21-RJ/DPOM/2003, datada de 10 do 

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

parte integrante, emitindo parecer favorável. ----------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

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

291 - 360/338/334.02 - OBRAS PARTICULARES - Reconstrução de uma casa de 

habitação - Reapreciação ============================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor AGOSTINHO TEIXEIRA 

ROSA, uma nova Certidão da Conservatória do Registo Predial, relativamente  à 

reaprovação do projecto de arquitectura referente à reconstrução de uma casa de 

habitação, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Fundo de Vila", na 

localidade e Freguesia de Leomil, presente à reunião o respectivo processo. ---------------- 

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

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

----- " O presente projecto de arquitectura é merecedor de parecer favorável nas 

condições impostas pela Câmara Municipal em sua reunião ordinária de 02/09/09, que, 

por sua vez teve por base o teor da informação nº. 525/DPOM/2002, de 209/2002" .------- 

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

arquitectura e solicitar os projectos de especialidades. ========================== 

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

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

directamente respeito ao Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, este 

ausentou-se da reunião. ================================================  
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292 - 360/338/528.02 - OBRAS PARTICULARES –  Projectos de especialidades- 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MANUEL MENDONÇA, residente no Bairro de 

nossa Senhora de Fátima, nesta Vila, presente à reunião os projectos de especialidades, 

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

lugar denominado "Picoto", nesta Vila. ====================================== 

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

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

RJ/DPOM/2003, datada de 10 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

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

293 - 360/338/530.02 - OBRAS PARTICULARES –  Projecto de arquitectura - 

Construção de um edifício de habitação colectiva=========================== 

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

02 de Junho, último, exarada a folhas 125, ponto, 140, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar os devidos esclarecimentos aos Técnicos desta Câmara, não só 

deste processo do Senhor FELISBERTO DOS SANTOS PAULO, relativamente à 

construção de um edifício de habitação colectiva, que pretende levar a efeito no lote nº. 

2, do loteamento a que se refere o Alvará nº. 01/2000, no lugar denominado "Andinhos", 

nesta Vila, mas também dos prédios adjacentes já aprovados, presente à reunião o 
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referido processo, acompanhado da informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, nº. 43-LS/DPOM/2003, datada de 26 de Junho, 

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

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os esclarecimentos prestados pelo técnico superior de 

1ª classe, desta Câmara Municipal, LUIS MANUEL FILIPE DA SILVA, nomeadamente, 

quanto a áreas de cedência, a Câmara deliberou, por unanimidade, notificar os 

promotores dos loteamentos em causa no sentido de apresentarem um projecto de 

execução dos espaços verdes que, para além de esclarecer a possibilidade de acesso 

ao tardoz dos edifícios, que permita aos técnicos desta Câmara Municipal verificar a 

execução das infraestruturas para efeitos de libertação da garantia bancária. --------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

ficando o acesso pelo tardoz do edifício condicionado à eventual possibilidade do 

projecto dos arranjos exteriores do loteamento prever, ou não, corredores de circulação 

que permitam esse acesso. ============================================= 

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

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

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

294 - 360/338/113.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar================================ 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor VÍTOR AGOSTINHO 

GOMES DE CASTRO, os elementos em falta, relativamente à reconstrução de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua da Parreira, na localidade e 

Freguesia de Vilar, presente à reunião os elementos em falta. -----------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, a mesma prestou a informação nº. 60-

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 

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

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

de titularidade do prédio do vizinho, Senhor Manuel Governo Lourenço, bem como 

autorização, devidamente autenticada, em como ele permite a abertura das janelas. === 

295 - 360/338/122.03 - OBRAS PARTICULARES - Construção 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 Senhor JOÃO DA 

SILVA DUARTE, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado "Madeiro", na localidade de Espinheiro, Freguesia de 

Alvite, presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, afirmando que o pedido de 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 21-OS/DPOM/02, 

datada de 26 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO:  Considerando a viabilidade já concedida por esta Câmara para o 

mesmo local, em nome de outro requerente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o projecto de arquitectura com a implantação proposta, tendo em conta  que a 

parcela tem todas as infraestruturas e confina dos dois lados com  Estrada Municipal, 

devidamente pavimentadas. ============================================= 

296 - 360/338/123.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor AUGUSTO PINTO, os 

elementos em falta, relativamente à reconstrução de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito na Rua Cruz, na localidade e Freguesia de Peravelha, presente à 

reunião um requerimento a solicitar a prorrogação de um prazo de 6 meses para a 

entrega dos elementos em falta. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

RJ/DPOM/2003, datada de 01 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual e pelos 
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motivos alí descritos, informa que não existem prazos para entrega de elementos.--------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, que os Serviços Técnicos da 

DPOM analisem o projecto de arquitectura tendo em conta os 3 (três) artigos. ======== 

297 - 360/338/184.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Construção de um edifício - 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 Senhor MANUEL 

GOMES DO ESPÍRITO SANTO, relativamente à construção de um edifício habitacional 

e comercial, que pretende levar a efeito no lote nº. 1 do alvará de loteamento nº. 01.01, 

sito no lugar denominado "Ónia ou Pomar", nesta Vila,  presente à reunião a resposta, 

por escrito, trazendo inserta a informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, emitindo parecer desfavorável. ------------ 

DELIBERAÇÃO:  Tendo em conta que a Câmara considera o complemento da 

construção como um anexo de reduzida área, a mesma deliberou, por unanimidade, 

aprovar o projecto de arquitectura dado que são cumpridos todos os índices urbanisticos 

e afastamentos do loteamento. =========================================== 

298 - 360/338/189.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Autorização - Construção de uma habitação multifamiliar e comércio - Resposta à 

audiência do interessado ============================================== 

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



 FlFlFlFl.269 
______________ 

 
                                                           03.07.14 

 
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 

                                                                   

 

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

OSÓRIO DE LEMOS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA., relativamente à construção de 

uma habitação multifamiliar e comércio , que pretende levar a efeito no lote nº.12, 

referente ao alvará de loteamento nº. 03/02, sito no lugar denominado "Poça Nova" 

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 sua aprovação. 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 42-

SV/DPOM/2003, datada de 01 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que há um aspecto técnico não cumprido pelo projecto 

e que não foi referido na informação anterior, concretamente ao que se refere ao 

Decreto-Lei nº. 123/97, de 22 de Maio, a Câmara deliberou, por unanimidade,  proceder 

à audiência do interessado sobre este ponto. ---------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, solicitar aos Técnicos da DPOM, a 

medição das áreas das varandas, dado que esta Câmara nunca as considerou como 

área de construção urbana, em termos de cálculos de índices urbanisticos. ========== 

299 - 360/338/236.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Reconstrução e ampliação de uma habitação - Elementos em falta ============= 

========= No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor JOAQUIM PINTO DE 

OLIVEIRA, os elementos em falta, relativamente à reconstrução e ampliação de uma 

habitação, que pretende levar a efeito na Rua Direita, na localidade e Freguesia de 

Cabaços, presente à reunião o processo acompanhado dos elementos em falta e um 

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

parte integrante, segundo o qual e pelos motivos alí descritos, solicita a aprovação do 

projecto de arquitectura. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 39-

SV/DPOM/2003, datada de 30 de Maio, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que, do projecto, consta um estudo da envolvente e 

enquadra a pretensão apresentada, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

projecto de arquitectura, devendo o requerente, apresentar, juntamente com os projectos 

de especialidades, o documento de legitimidade com as respectivas rectificações. ===== 

300 - 360/338/340.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Alterações ao projecto aprovado ======================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL JOÃO GERTRUDES FERNANDES, 

residente no lugar denominado "Outeiro", na localidade e Freguesia de Alvite, presente à 

reunião as alterações ao projecto inicial de um edifício que pretende levar a efeito na 
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Rua do Outeiro, na localidade e Freguesia de Alvite. ------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 44-

LS/DPOM/2003, datada de 01 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 o projecto de 

arquitectura, devendo o requerente, entregar, juntamente com os projectos de 

especialidades, o documento de legitimidade devidamente rectificado. ============== 

301 - 360/338/356.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA DOS ANJOS JESUS FRIAS, residente  na 

localidade e Freguesia de Segões, presente à reunião um projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de um armazém, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Relva ou Carreira", na localidade e Freguesia de Segões. ---------------------- 

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

MUNICÍPIO, esta prestou a informação nº. 59-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 o projecto de 

arquitectura, devendo o requerente, entregar, juntamente com os projectos de 

especialidades, o documento de legitimidade devidamente rectificado. ============== 
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302 - 360/344/340.03 - OBRAS PARTICULARES - Certidões de propriedade 

horizontal =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL JOÃO GERTRUDES FERNANDES, 

residente na localidade e Freguesia de Alvite,  presente  à reunião um pedido de 

Certidão de Propriedade Horizontal, relativamente a um edifício existente no lugar 

denominado "Outeiro", na localidade e Freguesia de Alvite, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, solicitando a respectiva 

certidão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 45-

LS/DPOM/2003, datada de 01 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, esclarecendo que pode ser 

emitida a respectiva certidão, desde que o projecto de arquitectura das alterações se 

encontrar aprovado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Tendo em conta a informação favorável atrás referida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições 

previstas no artº. 1421º., do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva 

certidão em conformidade. =============================================== 

303 - 360/347/04.99 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Alteração ao 

Projecto aprovado do Loteamento ======================================= 

========== Oriundo da firma DESENVUR - EMPREENDIMENTOS DE 
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DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO, LDA, com sede na localidade e Freguesia de 

Leomil, presente à reunião a alteração ao projecto de operação de loteamento a que 

corresponde o Processo nº. 04/99, com alvará de loteamento nº. 02/2001, sito no lugar 

denominado "Pedregais", na localidade e Freguesia de Leomil. ----------------------------------

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

MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 40-LS/DPOM/2003, datada de 30 de 

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

parte integrante, segundo a qual e pelos motivos ali descritos, esta versão do projecto da 

operação de loteamento cumpre agora tudo o imposto pelo Regulamento do Plano 

Director Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação favorável dos Serviços Técnicos, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nos termos do artº.22º, do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de 

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

discussão pública, a efectuar nos termos do disposto no artº. 77º, do Decreto-Lei nº. 

380/90, de 22 de Setembro, com vista à deliberação final, conforme disposto no artº. 23º, 

do Decreto-Lei Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 

177/2001, de 04 de Junho. ============================================== 

304 - 360/347/02.03 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Operação de 

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

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

16 de Junho, último, exarada a folhas 179, ponto 200, deste livro de actas, em que foi 
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deliberado, aceitar a compensação em numerário, das áreas de cedências destinadas a 

espaços verdes e espaços para equipamentos de utilização colectiva e solicitar ao 

Senhor CASIMIRO MANUEL DA ROCHA DE JESUS FONSECA E OUTROS, uma 

alteração ao loteamento que enquadra os 13 (treze) lugares de estacionamento 

preconizados pelo PDM, sendo que, 50% (cinquenta) por cento, possam ficar 

localizados no interior dos lotes e os restantes em espaços que confrontem com a via 

pública, presente à reunião um requerimento acompanhado de uma planta síntese do 

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

integrante, solicitando a aprovação do projecto de loteamento. ----------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 47-

LS/DPOM/2003, datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

apresenta uma nova versão do projecto de loteamento. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o loteamento, e nos 

termos do artº. 22º.  do Decreto-Lei nº. 177/2001, de de 04 de Junho, proceder à 

discussão pública, a efectuar nos termos do disposto no artº. 77º. do Decreto-Lei nº. 

388/90, de 22 de Setembro, com vista à deliberação final, conforme o disposto no artº. 

23º do referido Decreto-Lei nº. 177/2001. =================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 
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305 – 210/207/000 – A.R.C.A.- ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL 

ARCOZELENSE – Pedido de subsídio para o Festival Internacional de Folclore 

2003 =============================================================== 

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

número, datado de 29 de Junho, último, registado nesta Câmara Municipal sob o n.º 

4607, em 1 do corrente mês, informando que irá realizar-se no próximo dia 24 de 

Agosto, o Festival Internacional de Folclore, com a presença de três grupos 

estrangeiros, da Hungria, Lituânia e da Polónia, para além do Rancho anfitrião, pelo que 

solicita a atribuição de um subsídio, com vista a colmatar as despesas inerentes de tal 

evento, e que seja justo com a qualidade deste Festival.-------------------------------------------- 

----- Aproveita ainda para convidar todos os elementos desta Câmara Municipal a 

honrarem o Festival com a sua presença.--------------------------------------------------------------- 

----- 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 09 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 34.014,28 (trinta e quatro mil e catorze euros, e vinte e oito cêntimos), 

estando o encargo com o presente projecto previsto no Plano de Actividades Municipais 

no Objectivo 2.5.1., Código 01.05.02 e n.º 2002/10, com a dotação de € 4.487,37 (quatro 

mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e trinta e sete cêntimos).-------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de igual 

valor ao do ano passado, no montante de € 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta 
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euros).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi deliberado, solicitar ao Pelouro da Cultura um estudo, no sentido de premiar 

os Ranchos que conseguem implementar actividades de maior projecção e participação. 

306 – 370/386/000 – BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – Alienação do Lote n.º 44 

– Injúrias proferidas contra a Vereação da Câmara Municipal================== 

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

05 de Maio, último, exaradas a folhas 239, ponto 222, do livro de actas 108, em que foi 

deliberado aceitar a proposta apresentada pelo Senhor ANTÓNIO MANUEL  A. MELITA,  

e dela dar conhecimento ao interessado, e na sequência da exposição apresentada pela 

Senhora TRINDADE DA CRUZ MELO, sem data, registada nesta Câmara Municipal em 

11 do mesmo mês, sob o n.º 4057, que vem acompanhada da informação nº. 398/FISC, 

da Fiscalização Municipal sobre o assunto, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado ainda do Parecer do Gabinete Jurídico n.º 16.03, datado de 25 do referido 

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

integrante, informando, que pelos factos ocorridos e afirmações produzidas estão 

preenchidos os requisitos para que se possa participar criminalmente  da referida 

Senhora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Estando a Câmara na disposição de intentar acção judicial contra a 

Senhora TRINDADE DA CRUZ MELO, pelas afirmações  injuriosas que terá proferido 

contra a Câmara Municipal e os seus Vereadores, a mesma deliberou, por unanimidade, 

que esta acção seja precedida de audiência da referida Senhora, por escrito, nos termos 
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dos artºs 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 442/91 de 15 de Novembro. ================================== 

307 – 620/622/000 – FESTAS ANUAIS CONCELHIAS – FESTAS DE S. JOÃO/2002 – 

CERDAMA – Distribuidora de cervejas, Ld.ª - Pedido de liquidação de verba====== 

========== Oriundo da Empresa CERDAMA – Distribuidora de Cervejas, Ld.ª, com 

sede em Toitam, neste Concelho, presente à reunião um ofício sem número e datado de 

20 de Junho, último, solicitando a intervenção desta Câmara Municipal no sentido de ser 

regularizada uma dívida correspondente a fornecimento de cerveja, refrigerantes e 

águas, às festas de S. João/2002, totalizando a verba de € 3.739,75 (três mil, setecentos 

e trinta e nove euros e setenta e cinco centimos).----------------------------------------------------- 

----- Informa ainda que, só em bebidas, ofereceram à respectiva Comissão € 960,47 

(novecentos e sessenta euros e quarenta e sete centimos).--------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Como até à presente data ainda não foi recebida qualquer explicação 

quanto ao pedido de apresentação do relatório das festas de S. João 2002, onde conste 

a relação das dívidas actualmente existentes, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aguardar pelo envio do referido relatório, momento a partir do qual se debruçará sobre o 

assunto.============================================================= 

308 - 710/714/000 – INSTRUÇÃO ========================================= 

========== Oriundo do SINDICATO DOS PROFESSORES DA REGIÃO CENTRO, 

presente à reunião uma carta, sem data, registada nesta Câmara sob o n.º 4330, em 20 

de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 
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parte integrante, a propor a defesa da aplicação da medida PER EB1, adoptada para as 

regiões do Alentejo e Algarve, no centro e norte do País. ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reivindicar perante o Governo a 

generalização do Programa PER EB1, programa com vista à requalificação das escolas 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico, porquanto se trata de uma medida de incontestável 

justiça, pois não se compreende a discriminação adoptada. ====================== 

309 – 710/714/400 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DO 

ARCOZELO DO CABO – Pedido de Transporte============================== 

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

número, datado de 02 do corrente mês, e registado nesta Câmara Municipal em 04, sob 

o número 4710, informando sobre as deslocações do Rancho Folclórico para a época 

2003, pelo que solicita a cedência dos respectivos transportes.----------------------------------- 

----- 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 09 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 34.014,28 (trinta e quatro mil, catorze euros e vinte e oito cêntimos), 

estando previsto no Plano de Actividades, no Objectivo 2.5.1., Código 01.05.02 e n.º 

2002/10, com a dotação de € 4.487,37 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e 

trinta e sete centimos).---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de igual 

valor ao do ano passado, no montante de € 2.000 (dois mil euros), solicitando ao 
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Pelouro da Cultura um estududo no sentido de premiar os Ranchos que conseguem 

implementar actividades de maior projecção e participação.--------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado que, no tocante aos transportes solicitados, deverá esta 

Associação suportar os seus custos, com a concessão do presente subsídio. ======== 

310 – 020/023/000; 710/714/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES – Constituição de Agrupamentos de Escolas ================= 

========== Oriundo da Associação Nacional em epígrafe, presente à reunião a circular 

91/2003, datado de 07 do corrente mês, informando que é do conhecimento da mesma, 

que é iniciativa das Direcções Regionais de Educação, procederem à constituição de 

agrupamentos de escolas, sem que esteja a ser cumprido o artigo 4.º do Decreto 

Regulamentar 12/2000, de 29 de Agosto – emissão de parecer favorável dos municípios, 

pelo que solicita que seja pedido a Sua Excelência o Secretário de Estado a não 

ratificação dos agrupamentos assim constituídos, sem prejuízo de se recorrer aos meios 

contenciosos para repor a legalidade do processo.--------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da posição da ANMP, quanto à 

ausência da emissão de um parecer formal, por parte  desta autarquia, no processo de 

criação e extinção de agrupamentos escolares, com a qual a maioria dos seus membros 

se solidariza, à exepção dos Vereadores JORGE DE JESUS COSTA e ELVIRA DA 

COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO,  estes com fundamento nas 

declarações de voto que a seguir se transcrevem, apresentando o seu protesto perante 

o Senhor Secretário de Estado da Administração Educativa, por não ter sido respeitada 
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a competência institucional atribuída aos Municípios.------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, igualmente por maioria, e com as mesmos votos contra e os 

respectivos fundamentos, que a seguir se trancrevem, concordar com a posição da 

ANMP, no sentido de se solicitar aos Senhor Secretário de Estado da Administração 

Educativa a não ratificação dos agrupamentos assim constituídos, sem prejuízo da 

possibilidade de recorrer aos meios contenciosos para repor a legalidade deste 

processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Declaração de voto apresentada pela Vereadora do Partido Social Democrata, 

ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO: --------------------------------- 

----- “ As autarquias são parceiros imprescindíveis na Constituição dos Agrupamentos, 

pelo que me solidarizo com o protesto daquelas que ficaram à margem do processo. ----- 

----- Não aceito a deliberação tomada, porque esta autarquia esteve a par do processo, 

discutindo-o em reunião de Câmara, realizada em 24 de Março último, exarada a folhas 

55, ponto 061, do livro de actas nº. 108, aquando apresentado pelo  Senhor Vereador do 

Pelouro da Educação e Cultura, tendo-o remetido para o Conselho Municipal de 

Educação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Embora não tivesse sido enviado um parecer formal apresentado em sede ou 

reunião de Câmara, o assunto foi discutido em reunião de Câmara, realizada em 22 de 

Abril, último, exarada a folhas 180 a 184, ponto 156, do livro de actas nº. 108, que 

remete para uma reunião com todos os docentes do Pré-Escolar, 1º. C.E.B. do Concelho 

e representantes da Câmara Municipal, a fim de auscultar a sua opinião, cuja acta foi 
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remetida à DREN”. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Declaração de voto apresentada pelo Vereador do Partido Social Democrata, 

JORGE DE JESUS COSTA: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- “ Sobre a comunicação da ANMP e do SPRC, relativamente ao facto de alguns 

Municípios não terem sido consultados, no âmbito do Processo de Reordenamento da 

Rede Educativa, por considerar que se trata de uma falha grave, solidarizo-me com o 

protesto encetado, apesar de não ser o caso do nosso Município, uma vez que desde o 

primeiro momento lhe foi concedida a oportunidade de se pronunciar sobre essa 

matéria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Com efeito, os Serviços Regionais de Educação (Convite de 14-Março-2003) 

convidaram os Municípios para uma reunião de trabalho, realizada em Lamego (Reunião 

de 20-Março-2003), onde foi apresentada a Proposta Técnica, que previa a criação de 

um único Agrupamento Vertical, para o Concelho de Moimenta da Beira, e solicitado ao 

Município o competente Parecer, conforme dei conta à Câmara Municipal, através da 

minha Proposta (Proposta e Reunião de 24-Março-2003), em que se deliberou solicitar a 

opinião do CME (Reunião de 4-Abril-2003). ------------------------------------------------------------ 

----- Entretanto, foi apresentada em reunião de Câmara (Reunião de 21-Abril-2003) uma 

Deliberação do Agrupamento de Escolas “O Pioneiro”, sobre a Proposta Técnica da 

DREN. A Câmara deliberou, então, marcar uma reunião para auscultar as sensibilidades 

dos docentes do Pré-Escolar/1º. CEB. -------------------------------------------------------------------

----- Dessa reunião resultou uma Acta contendo as diversas sensibilidades e opiniões 
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dos diversos quadrantes (Reunião de 29-Abril-2003), que terá sido remetida à DREN, 

onde consta que a maioria aceita a criação do Agrupamento Vertical, sob a condição de 

serem criados os Centros Escolares.---------------------------------------------------------------------  

----- Sobre a extinção de Agrupamento de Escolas, designadamente do Agrupamento de 

Escolas constituindo neste município, sem ter sido solicitado parecer à Câmara 

Municipal, sou de opinião que deverá ser apresentado protesto perante o Senhor 

Secretário de Estado da Administração Educativa, uma vez que não foi respeitada a 

competência institucional atribuída a este Município.------------------------------------------------- 

311 – 020/015/009; 710/714/400 – SINDICATO DOS PROFESSORES DA REGIÃO 

CENTRO – Agrupamentos de escolas===================================== 

========== Oriundo do Sindicato em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 22056, 

datado de 02 do corrente mês, informando que estão a ser violadas, por parte do 

Ministério da Educação, as regras legais estabelecidas no Decreto-Lei 115-A/98 e 

Decreto-Regulamentar 12/2000 (Diário da República I série B, 29/8/00).----------------------- 

----- Informa ainda, que a constituição de agrupamentos de escolas obtenha  o “parecer 

favorável do município”,  bem  como sejam ouvidos os pais e os professores, e que a 

sua constituição pode ser uma iniciativa das escolas, do município ou do director 

regional de educação, mas nunca dispensa o parecer vinculativo do município e o 

acordo dos órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino envolvidos, pelo que 

propõe à Câmara Municipal que faça chegar ao Ministério da Educação (fax. 

217933618) o seu protesto pelo facto de as autarquias estarem a ser marginalizadas 
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neste processo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

312 - 020/005/000 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - Marcação de data ============ 

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

unanimidade, designar o próximo dia 18, pelas 09H00, para a realização de uma reunião 

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

----- 1) Projecto de Regulamento sobre o licenciamento e fiscalização, das actividades 

diversas, previstas nos Decretos-Lei números 264 e 310/02, de 25 de Novembro e 18 de 

Dezembro, respectivamente. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2) Projecto de Regulamento Municipal de Resíduos de Sólidos Urbanos. --------------- 

----- 3) Projecto de Regulamento da Biblioteca Municipal  “Aquilino Ribeiro”. ----------------- 

---------- Fica assim deste modo, feita a respectiva convocatória, com dispensa de 

quaisquer outras formalidades. =========================================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente e não havendo  mais  nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do n.º 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 
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eram 22H55.  ======================================================== 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

  

 


