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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CINCO DE SETEMBRO  DO ANO 

DE DOIS MIL E CINCO ================================================= 

ACTA Nº. 20/05 

========== Aos  cinco dias  do mês de Setembro do ano de dois mil e cinco, nesta Vila 

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

Municipal, comigo, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Chefe de Secção (que, 

nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 17 de Agosto, de 2005, 

elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, JOSÉ AGOSTINHO 

GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, 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, de 18 

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

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

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

aberta a reunião, quando eram  10H15.  = =================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº. 1, do artº. 64º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

JUSTIFICAR a falta de hoje  do Vereador JORGE DE JESUS COSTA, por se encontrar 

de férias. ============================================================ 

01- ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

135 – 020/011/000 – NORTE DESPORTIVO – Prémio Alves Teixeira ============= 

========== Proveniente do Jornal Norte Desportivo, presente à reunião um ofício 

datado de 16 de Agosto último, a informar que vai atribuir o Prémio Alves Teixeira, 

iniciativa que destingue os Municípios que mais e melhor investem no fenómeno 

desportivo, pelo que convida todos os Municípios Portugueses  a participar na cerimónia 

de entrega do galardão no próximo dia 15, no Centro de Estudos e Formação 

Autárquica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

02.02 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos 

136 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 76/03 =========== 

========== Proveniente do Senhor JOSÉ LUÍS PAIS DE ALMEIDA, residente na 

Freguesia do Sarzedo e em resposta ao ofício n.º 4521, datado de 5 de Agosto, desta 

Câmara Municipal, presente à reunião um requerimento, datado de 29 do mesmo mês, 

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

em que, pelas razões ali descritas e referindo-se ao processo de contra-ordenação em 
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epígrafe, em consequência da ampliação da sua habitação ao nível do 3.º piso, em que 

lhe foi concedido o prazo de 60 dias para entregar o projecto de arquitectura, solicita a 

isenção da respectiva licença dada a sua situação económica não lhe permitir mandar 

elaborar o projecto ou, em alternativa, que o mesmo seja elaborado pelos Serviços 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando  débil situação sócio-económica do agregado familiar e 

a urgente necessidade da intervenção, considerada de escassa relevância urbanística, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, isentá-la da licença e respectivas taxas.========= 

137 - 610/600/000 – ASSOCIAÇÃO DE FRUTICULTORES DA BEIRA TÁVORA ===== 

========== Proveniente da Associação em epígrafe, presente à reunião um fax, 

datado de 30 de Agosto último, a dar conhecimento de algumas iniciativas que está a 

desenvolver para resolução   do problema gravíssimo que a seca está a provocar nos 

sectores agro-pecuário, frutícola e vitícola, pelo que solicita que esta Câmara Municipal 

interceda junto do poder político para a satisfação das suas propostas. ----------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar total solidariedade 

para com a referida Associação, disponibilizando-se, através dos Senhores Vereadores  

ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, para 

intervir, junto do Ministério da Agricultura, com vista a encontrar soluções para o 

problema apresentado. ================================================= 

138 – 610/601/000  - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES- 

Fogos Florestais ===================================================== 
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========== Proveniente da Associação em epígrafe, presente à reunião a circular 

105/2005-PB, datada de 22 do corrente mês,  em que remete cópia da missiva enviada 

ao Gabinete do Ministro de Estado e da Administração Interna, referente aos Fogos 

Florestais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

posição e proposta da referida Associação. ================================== 

"Secção de Taxas e Abastecimento Público" 

139 - 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo da Empresa MOIMENTIRQ – Sistemas Informáticos, Lda., com 

sede e estabelecimento sitos na Avenida 25 de Abril, nº. 106 R/C, nesta Vila,  presente à 

reunião um requerimento, datado de 4 de Abril último, em que requer  autorização para 

colocação de um reclamo luminoso em frente ao seu estabelecimento, com as 

dimensões 3,00 m por 50 cm e os seguintes dizeres:------------------------------------------------

----- "MOIMENTIRQ – SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA. – OPTIMOS-TMN-

VODAFONE – TELECOMUNICAÇÕES”. --------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação n.º  156/FISC., datada de 14 de Abril, último, do seguinte teor: ------

----- “Em cumprimento do despacho de Vª. Ex.ª, Exmo. Sr. Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira da Câmara Municipal, datado de 05 de Abril de 2005, 

informam estes Serviços não haver inconveniente na emissão da licença requerida”. ----- 

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

140 – 160/999/000 – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL – Lei da Água ================================== 

========== Proveniente do Sindicato em epígrafe, presente à reunião o ofício nº. 

927/C, datado de 29 de Agosto último,  que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, informando que decorre presentemente na 

Assembleia da República um processo legislativo, visando aprovar uma Lei-Quadro da 

Água, que ameaça seriamente o domínio público deste bem universal e essencial à vida 

humana, pelo que solicita a subscrição do abaixo-assinado, que  anexa. ----------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, acompanhar o desenvolvimento 

deste processo. ======================================================= 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

141 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Consolidação da Malha Intermunicipal – (Segões – E.M. 581 – 1, 

Soutosa, Vila Cova e C.M. entre Sanfins e Pinheiro e E.M. 518, entre Cabaços e o 

Limite do Concelho de Tabuaço) – Pedido de Tranferência de Verba =========== 

========== Oriundo da Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora, 

presente à reunião o ofício n.º 105, datado de 29 de Agosto último, informando que foi 

publicado no Jornal de Notícias, em 17 de Julho e 1 de Setembro de 2004, os Avisos da 

abertura dos concursos referenciados em epígrafe, cujos  custos ascenderam os 
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montantes de € 628,32 (seiscentos e vinte e oito euros e trinta e dois cêntimos), € 

628,32 (seiscentos e vinte e oito euros e trinta e dois cêntimos) e € 433,16 

(quatrocentos e trinta e três euros e dezasseis cêntimos), respectivamente, num total de 

€ 1.689,80 (mil, seiscentos e oitenta e nove euros e oitenta cêntimos), pelo que solicita a 

transferência da respectiva verba, dado que as referidas obras se situam na área deste 

Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Financeira, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico 

– económica 0302/08050104 onde, em 02 do corrente mês, existia um saldo disponível 

de € 249.320,15 (duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e vinte euros e quinze 

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

3.3.1., código 0203 e projecto nº. 48/2004, no montante de € 126.214,07 (cento e vinte e 

seis mil, duzentos e catorze euros e sete cêntimos).------------------------------------------------- 

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

Regional dos Municípios do Vale do Távora,  a verba de € 1.689,80 (mil, seiscentos e 

oitenta e nove euros e oitenta cêntimos), que corresponde ao âmbito desta despesa.===  

142 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de Subsídio pelo 

Abastecimento de Água =============================================== 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

ofício, sem número e datado de 24 de Agosto último, registado nesta Câmara Municipal 
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em 29 do mesmo mês, sob o n.º 5995, solicitando a atribuição de um subsídio no valor 

de € 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta euros), para fazer face às despesas com as 

viaturas que abastecem de água, varias populações.------------------------------------------------ 

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

Financeira, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico 

– económica 0303/040701 onde, em 01 do corrente mês, existia um saldo disponível de 

€ 3.503,61 (três mil, quinhentos e três euros e sessenta e um cêntimo), estando o 

mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 1.2.1., código 05 e 

projecto nº. 6/2005, no montante de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros).--------------- 

DELIBERAÇÃO: Reconhecendo as razões expostas pela referida Associação 

Humanitária, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder-lhe um subsídio de € 

1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta euros), para os fins pretendidos.=============== 

143 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO 

PERIMETRO DE LEOMIL – Pedido de Subsídio ============================= 

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

11 de Julho último, exarada a folhas 284, ponto 292, do livro de actas 121, em que foi 

deliberado conceder à referida Associação um subsídio de € 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos euros), destinado a comparticipar os trabalhos de silvicultura e serviços de 

vigilância, bem como criar condições financeiras para atribuição de mais € 2.500,00 

(dois mil e quinhentos euros), presente de novo à reunião o respectivo processo, para 

efeitos de atribuição da restante verba.------------------------------------------------------------------ 
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----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da Divisão Económica e 

Financeira, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico 

– económica 0303/080701 onde, em 01 do corrente mês, existia um saldo disponível de 

€ 16.300,00 (dezasseis mil e trezentos euros), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades Municipais no objectivo 1.2.1., código 05 e projecto nº. 6/2005, no montante 

de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros).----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de mais € 

2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), completando assim a verba anteriormente 

fixada.============================================================== 

144 – 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL – Aquisição do Lameiro do 

Moinho do Vidual ==================================================== 

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

11 de Julho último, exarada a folhas 283, ponto 291, do livro de actas 121, em que foi 

deliberado atribuir à Junta de Freguesia de Leomil um subsídio de € 3.750,00 (três mil, 

setecentos e cinquenta euros)), destinado à aquisição de um terreno para a 

requalificação da área do Vidual e sua adaptação futura a praia fluvial, bem como criar 

condições financeiras para a atribuição de mais € 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta 

euros), presente de novo  à reunião o respectivo processo, para atribuição da restante 

verba.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Financeira, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico 
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– económica 0303/08050102 onde, em 24 de Agosto último, existia um saldo disponível 

de € 39.076,38 (trinta e nove mil, setenta e seis euros e trinta e oito cêntimos), estando 

o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no objectivo 2.4.6., código 03 e 

projecto nº. 32/2004, no montante de € 11.253,01 (onze mil, duzentos e cinquenta e três 

mil e um cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de mais € 

1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta euros), completando assim a verba anteriormente 

fixada.============================================================== 

145 – 210/207/000 – CLUBE DE DESPORTO E RECREIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

– Pedido de subsídio para a Época 2005/06 ================================ 

========== Oriundo do Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da Beira, presente 

à reunião o ofício n.º 02.5/06, datado de 26 de Agosto último, acompanhado do 

Orçamento para a Época Desportiva 2005/2006, bem como do Relatório de Contas da 

Actividade da Época Desportiva 2004/2005, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritos e dela ficam a fazer integrante, apresentando um Orçamento 

para a presente época desportiva no montante de € 112.350,00 (cento e doze mil, 

trezentos e cinquenta euros), pelo que solicita, pelos motivos ali expostos, a atribuição 

de um subsídio.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 30 de Agosto último, existia um saldo disponível de € 
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52.171,49 (cinquenta e dois mil, cento e setenta e um euros e quarenta e nove 

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

2.5.2., código 0101 e projecto nº. 38/2004, no montante de € 19.500,00 (dezanove mil 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 

€ 50.000,00 (cinquenta mil euros), para a época desportiva 2005/2006,  a pagar em 10 

prestações mensais e seguidas. ========================================== 

146 – 210/207/000 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PEVA – Pedido de 

Subsídio para calcetamento do Adro da Igreja de Peva ====================== 

========== Oriundo da Fábrica da Igreja referenciada em epígrafe, presente à reunião 

um ofício, sem número e datado de 16 de Agosto último, registado nesta Câmara 

Municipal em 19 do mesmo mês, sob o n.º 5867, informando que o interior da Igreja 

Paroquial de Peva, devido a infiltrações de águas que ocorrem no adro da mesma, se 

encontra com humidade, deteriorando toda a riqueza de talhas douradas, pinturas e  

imagens de culto, pelo que solicita a atribuição de um subsídio, para a pavimentação, 

em paralelos, do referido espaço envolvente, cuja obra está orçada em € 15.000,00 

(quinze mil euros).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Financeira, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico 

– económica 0102/080701 onde, em 23 de Agosto último, existia um saldo disponível de 

€ 9.100,00 (nove mil e cem euros), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 
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Municipais no objectivo 2.5.3., código 01 e projecto nº. 41/2004, no montante de € 

6.850,00 (seis mil e oitocentos e cinquenta  euros).-------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando como prioritário avaliar concretamente a solução que 

evite as infiltrações, a Câmara deliberou, por unanimidade, que os Serviços Técnicos 

façam uma correcta avaliação da situação, estimando os respectivos custos, os quais a 

autarquia em principio, se disponibiliza para comparticipar. ====================== 

147 – 230/270/000 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ========================== 

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

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

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

montante de € 687.414,02 (seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e catorze euros 

e dois cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

“Tesouraria” 

148 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 02, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 118.681,11 (cento e 

dezoito mil, seiscentos e oitenta e um euros e onze cêntimos), assim  discriminado:----- 

                                        a) Dotações Orçamentais .................................... €    18.929,29 

                                        b) Dotações Não Orçamentais............................. €    99.751,82 

                                                                               TOTAL  ........................ €   118.681,11 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================  

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

149 - 310/300/104 - 310/300/226 - EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DE 

ABASTECIMENTO E RESIDUAIS DE CASTELO - Fiscalização - Processo 

Disciplinar movido ao Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 

CARDOSO ========================================================== 

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

MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a referência 

INF133/DOM/2005, de 2 do corrente mês, com o seguinte teor: --------------------------------- 

----- “Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar V. Ex.ª o seguinte: ----- 

----- 1.º Após conhecimento, ainda não formal, da referida notificação, estes serviços 

precisam urgentemente que os Donos de Obra, Câmara Municipal de Moimenta da Beira 

e Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora, procedam através dos seus 

órgãos executivos à nomeação do fiscal substituto para as empreitadas ainda em 

execução, passo a citar: ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS DE 

CASTELO”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “CONSOLIDAÇÃO DA MALHA VIÁRIA INTERMUNICIPAL (SEGÕES – EM 581-

1)”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 2.º Verificando-se efectivamente a inactividade deste funcionário, visto que o mesmo 

não se encontra ao serviço, tenho verificado que as empreitadas acima referidas 

precisam do interlocutor e responsável pela fiscalização, que deverá ser 

necessariamente um técnico destes serviços e habilitado para o efeito; ----------------------- 

----- 3.º Uma vez que existe a imposição formal e legal do técnico ser nomeado / 

designado pelo Dono de Obra respectivo, pretendem estes serviços que essa 

formalidade seja urgentemente cumprida e justificada, de forma a que as funções e 

actividades relacionadas com a indispensável fiscalização destas empreitadas sejam 

devidamente asseguradas”. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara Municipal determinasse que a coordenação das 

duas obras esteja dependente do Chefe da Divisão de Obras Municipais, a mesma 

deliberou, por unanimidade, que a fiscalização da obra de “Execução das Redes de 

Água  de Abastecimento e Residuais de Castelo” fique a cargo do Chefe da Divisão de 

Obras Municipais,  EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA. ---------------------------------- 

----- Mais deliberou, e também por unanimidade, propor à Associação Regional de 

Municípios do Vale do Távora que a fiscalização da obra “Consolidação da Malha Viária 

Intermunicipal (Segões – E.M. 581 – 1), fique a cargo do Técnico Superior Principal,  

JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES. =================================== 

 “Vias de Comunicação e Transporte” 

150 - 310/301/000 - VIAS DE COMUNICAÇÃO NACIONAL, REGIONAL E MUNICIPAL 

- Consolidação da Malha Viária Intermunicipal - E.M. 518, entre Cabaços e o limite 
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do concelho de Tabuaço - Trabalhos a Mais - Ocupação de Terrenos =========== 

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

MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com a referência 

INF132/DOM/2005, datada de 2 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

motivos ali referidos, apresenta três propostas para a execução de trabalhos a mais na 

obra em epígrafe. Mais refere que, qualquer uma das propostas apresentadas, obrigam 

à execução de trabalhos a mais, bem como qualquer uma delas não inclui a 

indemnização da parcela de terreno pertencente ao Senhor Firmino, necessária para a 

execução dos trabalhos propostos. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade que, caso haja direito a 

indemnização, os preços a adoptar sejam os correntes já utilizadas em situações 

similares, ou seja, € 2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos), por ocupação de terreno 

agrícola e no máximo de € 17,50 (dezassete euros e cinquenta cêntimos), por cada 

videira inutilizada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que caso não seja possível 

viabilizar a solução prevista no projecto inicial, e dado o elevado preço apresentado pela 

firma adjudicatária para a 1ª e 2ª alternativa, sejam consultadas, para a construção dos 

muros propostos, outras empresas habilitadas para este tipo de trabalhos, tendo em 

vista a redução de preços desta intervenção. ================================= 

151 - 310/301/118 - E.N. 323, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E TABUAÇO – 
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CONTESTAÇÃO - FORNECIMENTOS - PROCESSO 720/05.3BEVIS - Informação do 

Técnico Superior Assessor Principal JOÃO PINTO CARDOSO, datada de 1 de 

Julho de 2005 ======================================================= 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor Principal, desta Câmara Municipal 

– actualmente na situação de inactividade na sequência de procedimento disciplinar -, 

JOÃO PINTO CARDOSO, presente à reunião o ofício n.º 6/J.C.DOM, datado de 1 de 

Julho último, que acompanha uma análise / informação, com a mesma data, com o 

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

-------------------------------------------- “ DA PROPOSTA -------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 1------------------------------------------------------------ 

----- A firma “Jeremias de Macedo e C.ª Lda” apresenta no Capítulo 10 da lista de preços 

unitários da proposta no ponto 10.5 a fls. 19 de 46 que diz o seguinte: ------------------------ 

“Fornecimento à fiscalização dos meios, equipamentos e materiais especificados no 

C.E., designadamente, instalações, transportes, equipamento informático, material de 

escritório e de comunicações, pessoal para apoio administrativo, consumíveis utilizados 

em ensaios de laboratório, cobertura fotográfica e/ou vídeo, etc.” ------------------------------- 

O valor por preço global é de 3.500.000$00. (Doc.1) ------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------- 2 --------------------------------------------------------- 

----- DO MAPA DO EMPREITEIRO ----------------------------------------------------------------------- 

----- No mapa a fls. 10 de 10, pág. 82 do relatório no ponto 10.5 dos Fornecimentos à 

explicação o empreiteiro apresenta como importância executada o montante de 
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7.700.000$00, a mais que o previsto no valor de 4200.000$00. (Doc.2) ----------------------- 

----------------------------------------------------------- 3 -------------------------------------------------------- 

----- DA ACÇÃO INTENTADA PELA FIRMA CONTRA A AMVT ---------------------------------- 

----- Diz o empreiteiro no artigo 98.º o seguinte:” De modo que, o valor suportado pela 

requerente no tocante à referida rubrica foi de 9.019.710$00, o qual, deduzindo o 

previsto de 3.500.000$00, existe uma diferença no valor de 5.519.710$00 – 27.532,20€ 

que reclama, conforme o citado documento supra identificado e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais”. ------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 4 ---------------------------------------------------------- 

----- Constata-se que do valor global apresentado de 7.700.000$00, vem pedir na P.I. o 

valor de 9.019.710$00, aumentando ainda mais a importância de 1.319.710$00. ----------- 

----- É inacreditável tal situação. --------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 5 --------------------------------------------------------- 

----- DO MAPA DO RELATÓRIO GLOBAL DA EMPREITADA ------------------------------------ 

----- No ponto 10.5 a fls. 96 do relatório, acerca dos fornecimentos à fiscalização, foi 

calculada a importância de 2.695.000$00 – 13.442,60€, considerando como trabalhos a 

menos o valor de 805.000$00, pois de todos os fornecimentos, apenas foi fornecido o 

transporte e um telemóvel. ----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 6 --------------------------------------------------------- 

----- O empreiteiro, até nos fornecimentos, tenta lesar o erário público.” ----------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o Gabinete Jurídico emite o parecer n.º 09.05, datado 
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de 5 de Julho último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, segundo o qual considera que toda a defesa foi deduzida na 

contestação, sendo certo que a mesma se baseou nos esclarecimentos, informações e 

indicações dos dois técnicos responsáveis pela fiscalização da obra, não sendo agora 

cabido tomar outra qualquer posição diferente daquela que foi assumida, assim como 

não é legal nem cabido a apresentação em juízo do documento do Eng.º João Pinto 

Cardoso, por não se tratar de meio de defesa superveniente. ------------------------------------ 

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

152 - 310/301/118 - E.N. 323, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E TABUAÇO - Carta do 

Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, datada de 5 de 

Novembro de 2004 - Comentários à deliberação da Câmara da reunião realizada em 

11 de Julho de 2005 - Análise / informações, referentes ao parecer do Gabinete 

Jurídico e ao ofício do Sr. Presidente da Câmara de Tabuaço, ambas datadas de 19 

de Agosto de 2005 ==================================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor Principal, desta Câmara Municipal - 

actualmente na situação de inactividade na sequência de procedimento disciplinar -,  

JOÃO PINTO CARDOSO, presente à reunião uma carta, datada de 19 de Agosto do 

corrente ano, registada nesta Câmara com o n.º 5889, em 22 do mesmo mês, que nesta 

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

acompanha duas análises / informações, ambas também datadas de 19 de Agosto, uma 

referente ao Parecer n.º 05.05, emitido pelo Gabinete Jurídico desta Câmara Municipal, 
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datado de 10 de Maio último e outra referente à carta subscrita pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Tabuaço, Senhor José Carlos Pinto dos Santos, datada de 27 de 

Junho último, que também nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela 

ficam a fazer parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, juntar a análise / informações 

ao respectivo processo. ================================================= 

153 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1039, ENTRE ALVITE E A E.N. 329 

(ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos – Indemnização ======================= 

========== Oriundo do Senhor MANUEL CORREIA, presente à reunião uma carta, 

datada de 20 de Junho último, registada nesta Câmara com o n.º 4304, no mesmo dia, 

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

----- “ 1. MANUEL CORREIA, viúvo, natural e residente em Porto da Nave, Freguesia de 

Alvite, deste Município, titular do Bilhete de Identidade, n.º 9044561, emitido pelo 

Arquivo de Identificação Civil e Criminal de Lisboa em 7 de Julho de 1980, com validade 

vitalícia e do Número Fiscal de Contribuinte n.º 118743996, é proprietário de um prédio 

rústico, sito ao longo do Caminho Municipal em epígrafe. ------------------------------------------ 

----- 2. Desse prédio, essa Câmara Municipal, em consequência da execução da obra 

em epígrafe, inutilizou-lhe determinada parcela de terreno, cuja área não sabe calcular. 

Por isso, vem solicitar que lhe seja concedida uma indemnização pela inutilização da 

referida parcela de terreno, cujo valor será aquele que resultar dos cálculos e valores 

utilizados para as indemnizações já concedidas aos restantes proprietários”. ---------------- 
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----- Relativamente a este assunto, o Técnico Desenhador Projectista de 1.ª Classe, 

HELDER FILIPE DA MARIANA NOGUEIRA, presta a seguinte informação:-------------------

-----  “Dando cumprimento ao despacho, efectuado na carta do Sr.º Manuel Correia, pelo 

Eng. Eduardo, Chefe da DOM, em 20/06/2005, cumpre informar, que após deslocação 

ao local e na presença do Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, bem como a do 

proprietário, verificou-se que foram ocupados cerca de 2,00m em toda a extensão do 

prédio em causa, perfazendo uma área ocupada de 116,00m2. Esclarece-se também, 

que o terreno em causa, situa-se fora do perímetro urbano, de acordo com o P.D.M. em 

vigor, e o preço adoptado para estes locais foi de 2,50€ m2”. ------------------------------------- 

----- Ainda sobre este assunto, o Chefe da Divisão de Obras Municipais, EDUARDO 

MANUEL MARTINS DA SILVA, exara na informação do Técnico acima referido a 

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

----- “Em presença da área apurada obtém-se o valor de 116,0m2 x 2,5€ = 290,0 € para 

o montante que dirá respeito à indemnização devida à inutilização da parcela de terreno 

em causa”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 0302/07010408 onde, em 23 de Agosto último, existia um saldo 

disponível de € 240.094,71 (duzentos e quarenta mil, noventa e quatro euros e setenta e 

um cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no 

objectivo 3.3.1., com o código 0103 e número de projecto 98/2002, com a dotação de € 
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56.109,46 (cinquenta e seis mil, cento e nove euros e quarenta e seis cêntimos). ---------- 

DELIBERAÇÃO: À semelhança de casos anteriores, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir, ao Senhor MANUEL CORREIA, uma indemnização no montante 

de € 290,00 (duzentos e noventa euros), tendo por base o valor de € 2,50 (dois euros e 

cinquenta cêntimos), por metro quadrado, pela inutilização da referida parcela de 

terreno. ============================================================= 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

154 - 310/302/154 - CONSTRUÇÃO DA VARIANTE ESCOLAR E ÁREAS 

ADJACENTES - ARRUAMENTOS DE ACESSO AO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 

MUNICIPAL - Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra - Aprovação = 

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

MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação n.º 129/DOM/205, datada de 19 

de Agosto último, que acompanha o plano de segurança e saúde para a execução da 

obra em epígrafe, com o seguinte teor:”(...) ------------------------------------------------------------ 

----- Artigo 12.º -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Aprovação do plano de segurança e saúde para a execução da obra -------------------- 

----- 1 – O desenvolvimento e as alterações do plano de segurança e saúde referidos 

nos n.os 1 e 3 do artigo anterior devem ser validados tecnicamente pelo coordenador de 

segurança em obra e aprovados pelo dono da obra, passando a integrar o plano de 

segurança e saúde para a execução da obra. --------------------------------------------------------- 

-----2 – O plano de segurança e saúde pode ser objecto de aprovação parcial, 
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nomeadamente se não estiverem disponíveis todas as informações necessárias à 

avaliação dos riscos e à identificação das correspondentes medidas preventivas, 

devendo o plano ser completado antes do início dos trabalhos em causa. -------------------- 

-----3 – O dono da obra deve dar conhecimento por escrito do plano de segurança e 

saúde aprovado à entidade executante, a qual deve dar conhecimento aos 

subempreiteiros e trabalhadores independentes por si contratados, antes da respectiva 

intervenção no estaleiro, da totalidade ou parte do plano que devam conhecer por 

razões de prevenção. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4 – O prazo fixado no contrato para a execução da obra não começa a correr antes 

que o dono da obra comunique à entidade executante a aprovação do plano de 

segurança e saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 – As alterações do plano de segurança e saúde devem ter em conta o disposto no 

artigo anterior e nos n.os 1 a 3 do presente artigo. --------------------------------------------------- 

----- (...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em cumprimento do disposto no Art.º.º 12.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de 

Outubro, e no exercício das funções atribuídas por despacho de V.ª Exa. datado em 

11/08/2005 e Declaração passada em 12/08/2005, como Coordenador de Segurança, 

venho propor a aprovação do Plano de Segurança e Saúde  para a Execução da Obra”.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança 

e Saúde para a execução da obra em epígrafe, nos termos do art.º 12.º, do Decreto-Lei 

n.º 273/2003, de 29 de Outubro. ========================================== 
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155 - 310/302/398 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO PRÉ-ESCOLAR, EM ARCOZELOS – 

Compensação de trabalhos a mais por trabalhos a menos - Trabalhos a mais - 

Contrato Adicional - Aprovação ========================================= 

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

RODRIGUES, presente à reunião a informação com o n.º JP17/DOM/2005, datada de 18 

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

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

trabalhos a mais por trabalhos a menos, no montante de € 43.633,55 (quarenta e três 

mil, seiscentos e trinta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos). ------------------------------ 

----- Mais propõe, na referida informação, a adjudicação de trabalhos a mais, no valor de 

€ 9.110,17 (nove mil, cento e dez euros e dezassete cêntimos). --------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 04/07010305 onde, em 24 de Agosto último, existia um saldo 

disponível de € 30.346,70 (trinta mil, trezentos e quarenta e seis euros e setenta 

cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no objectivo 

2.1.1., com o código 02 e número de projecto 21/2002, com a dotação de € 10.252,55 

(dez  mil, duzentos e cinquenta e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos). ----------------- 

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

----- a) Autorizar a compensação de trabalhos a mais pelos trabalhos a menos, no 

montante de € 43.633,55 (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e três euros e 
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cinquenta e cinco cêntimos), nos termos do disposto nos art.ºs 16.º e 26.º, do Decreto-

Lei n.º 59/99, de 2 de Março; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Aprovar os trabalhos a mais no montante de € 9.110,17 (nove mil, cento e dez 

euros e dezassete cêntimos), formalizando-os através de contrato adicional; ---------------- 

----- c) Notificar a firma adjudicatária, para, nos termos do n.º 2, do artigo 110.º, do 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, apresentar caução; ------------------------------------------ 

----- d) Remeter ao IMOPPI – Instituto dos Mercados e Obras Públicas e Particulares e 

do Imobiliário, cópia da informação técnica acima referida, nos termos e para efeitos do 

disposto no n.º 3, do art.º 46.º, do Decreto-lei n.º 59/99, de 2 de Março. ============= 

156 - 310/302/405 - EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DO 

ESTABELECIMENTO PRÉ-ESCOLAR EM ARCOZELOS, MOIMENTA DA BEIRA - 

Conta Final - Aprovação =============================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior, RUI JORGE MARANTES DIAS GOMES 

CORREIA, presente à reunião a informação n.º 112-RJ/DPOM/2004, datada de 23 de 

Agosto último, que acompanha a Conta Final da empreitada em epígrafe, que nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, com vista à sua 

aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra e 

remete-la à firma adjudicatária, nos termos e para efeitos do disposto nos art.ºs 220.º e 

seguintes, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ============================ 

157 - 500/501/500 - INVESTIMENTOS NÃO MUNICIPAIS - Investimentos particulares 
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- Instalação de parque Eólico da Nave - Caminho Rural entre Alvite e Sever - 

Protocolo =========================================================== 

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

13 de Junho último, exarada a folhas 186, ponto 204, do livro de actas n.º 121, em que 

foi deliberado solicitar competente parecer ao Gabinete Jurídico, tendo em vista a 

desvinculação desta Câmara Municipal dos Acordos, presente à reunião o Parecer n.º 

10.05, datado de 5 de Julho último, do Gabinete Jurídico desta Câmara, que nesta acta 

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

e pelos motivos ali referidos, não é lícito à Câmara Municipal, designadamente ao abrigo 

do disposto na clausula 8.ª do protocolo, resolver o mesmo. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao parecer emitido pelo Gabinete Jurídico, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, manter a validade dos protocolos assinados. =================== 

03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

158 – 360/337/000 – OBRAS PARTICULARES – Viabilidade de construção - 

Loteamento da Lagarteira alvará n.º 8/79 - lote n.º 22 do Senhor Leandro Moutinho  

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

27 de Junho último, exarada a folhas 241, ponto 259, do livro de actas n.º 121, em que 

foi deliberado concordar com a solução sugerida na informação técnica, alí identificada, 

no sentido de que os trabalhos devem ser executados dentro do prazo de 60 (sessenta) 

dias, a propósito do pedido de informação prévia formulado pelo Senhor LEANDRO 
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FERREIRA MOUTINHO, que pretende construir uma moradia no lote nº. 22, no 

loteamento a que se refere o alvará n.º 8/79, sito no lugar denominado "Lagarteira", 

Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, acompanhado da 

informação técnica da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,  n.ºJP18/DOM/2005, datada 

de 31 de Agosto último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante em que,  pelos motivos alí descritos, sugere que deve ser feito 

um Concurso Limitado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da solução técnica proposta, e 

deliberou, por unanimidade, que sejam accionados os devidos procedimentos 

administrativos com vista à concretização do referido concurso limitado. ============ 

159 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

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

seguintes processos designados "simples", acompanhados da informação da 

Fiscalização Municipal: --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL DA SILVA ÓRFÃO, para rebocos de uma habitação, sita na Vila de Alvite, 

a que se refere o Proc.º n.º 260.05; ---------------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO MIGUEL PAIVA TEIXEIRA, para reparação de um telhado de uma 

casa de habitação, com a área de 45m2 , que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Corredoura", na Sede da Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 

267.05; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- HELENA MARIA JESUS MORAIS, para reconstrução do telhado da sua casa de 
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habitação, sita na Rua José Lopes, na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que 

se refere o Proc.º n.º 268.05; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- BELARMINO RIBEIRO CARDOSO, para construção de um tanque, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado "Vinhago", na localidade de Beira Valente, Freguesia 

de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 269.05; -------------------------------------------------------- 

----- MANUEL LOPES BERNARDO, para rebocos e substituição do telhado da sua casa 

de habitação, que pretende levar a efeito na Quinta dos Caetanos, na Vila de Alvite, a 

que se refere o Proc.º n.º 271.05; ------------------------------------------------------------------------- 

----- VICTOR RODRIGUES MARTINS, para substituição do telhado da sua casa de 

habitação, sita na localidade de Espinheiro,  Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 

n.º 274.05; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL CARDOSO NASCIMENTO, para alteração de uma janela para porta na 

sua casa de habitação, sita no lugar denominado "Soutinho", na localidade e Freguesia 

de Aldeia de Nacomba, a que se refere o Proc.º n.º 276.05; -------------------------------------- 

----- JOSÉ CARLOS ANDRADE PARRACHA, para acabamentos da sua casa de 

habitação, que pretende levar a efeito na Rua da Cal, n.º 16, na Vila de Leomil, a que se 

refere o Proc.º n.º 278.05; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- NORBERTO DA FONSECA FERREIRA, para construção de uns arrumos agrícolas, 

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

localidade de Vila Chã, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 279.05; ------------  

----- RUI ALEXANDRE MOTA REBELO, para construção de um muro de vedação com 
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15 metros, que pretende levar a efeito na Av. Bombeiros Voluntários, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 283.05. -------------------------------------------- 

----- NELSON TEIXEIRA TRINTA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 45 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cepo", na Freguesia 

de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 290.05; --------------------------------------------------------- 

----- DELFIM MANUEL CARVALHO SEIXAS, para rebocos e pintura de muros de 

vedação, que pretende levar a efeito no Bairro dos Andinhos, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 292.5. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

----- "(...) informa-se que não há  inconveniente na concessão da respectiva licença " .---- 

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

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

160 – 360/338/285.05 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

========== Oriundo da Senhora NELCINA RIBEIRO FERNANDES, presente à reunião 

um processo designado "simples com condicionantes", relativamente à pintura da sua 

casa de habitação, e ocupação da via pública em 4 m2, sita na Rua da Capela, na vila 

de Leomil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a seguinte informação:  --------------------------------------------------------------------------- 
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----- "Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que não haver inconveniente na 

concessão da respectiva licença, devendo, contudo, o requerente salvaguardar a normal 

circulação do trânsito e dos peões na via em causa " . ---------------------------------------------- 

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

respectiva licença, devendo a requerente salvaguardar a normal circulação de trânsito e 

de peões, na referida via. =============================================== 

161 – 360/338/286.05 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

========== Oriundo do Senhor CARLOS DANIEL DA FONSECA SANTOS, presente à 

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

muro de vedação com 15 metros, que pretende levar a efeito na Avenida da Liberdade, 

nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

----- "Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que não haver inconveniente na 

concessão da respectiva licença, devendo, o requerente solicitar o alinhamento do 

referido muro " . ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

respectiva licença, devendo o requerente solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o 

respectivo alinhamento. =================================================  

162 – 360/338/222.00 – OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 
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Reconstrução e ampliação de uma casa de habitação ======================= 

========== Oriundo do Senhor JOÃO CARLOS DE CARVALHO PINTO, presente à 

reunião o projecto de arquitectura relativo à reconstrução e ampliação de uma casa de 

habitação, sita na Estrada Nacional, na Sede da Freguesia de Rua. ---------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a  informação n.º 128-

OS/DPOM/2005, datada de 26 de Agosto último, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer desfavorável. ------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, mas condicionado ao parecer do IEP - Instituto de Estradas de Portugal. == 

163 – 360/338/504.01 – OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Alteração ao projecto inicial de uma habitação unifamiliar ==================== 

========== Oriundo do Senhor CARMINO LOPES DA SILVA, presente à reunião a 

alteração ao projecto de arquitectura inicial de uma habitação unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado "Vales", na localidade de Carapito, Freguesia de 

Peravelha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a  informação n.º 116-

RJ/DPOM/2005, datada de 24 de Agosto último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 
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descritos, emite parecer favorável ao projecto de arquitectura com condicionantes . ------- 

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

arquitectura, devendo o requerente entregar os elementos em falta, identificados na 

informação técnica. ==================================================== 

164 – 360/338/516.01 – OBRAS PARTICULARES - Projectos de especialidades - 

Adaptação de uma habitação a mini-mercado ============================== 

========== Oriundo do Senhor AMÉRICO AFONSO MORGADO DA SILVA, presentes 

à reunião os projectos de especialidades relativos à adaptação de um edifício a mini-

mercado, que pretende levar a efeito na localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de 

Arcozelos . ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: ----------------

----- " Entregue a planta em falta, o processo está em condições de merecer parecer 

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

----- Sobre os pedidos de isenção solicitados, os mesmos podem ser concedidos". -------- 

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

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

165 – 360/338/18.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

23 de Agosto de 2004, exarada a folhas 180, ponto 182, do livro de actas n.º 117, em 



 FlFlFlFl.169 
______________ 

 
                                                           05.09.05 

 
Liv º .  122L iv º .  122L iv º .  122L iv º .  122     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

que foi deliberado informar o Senhor FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO DE 

FREITAS, que esta Câmara não pode emitir parecer sobre a construção, sem que 

proceda ao destaque de parcela que lhe pertence, relativamente à ampliação de um 

edifício destinado a habitação, que pretende levar no lugar denominado "Linhar Grande 

ou Lameira da Lage", na localidade do Mileu, Freguesia de Caria, presente à reunião o 

processo, acompanhado da resposta, por escrito, trazendo inserta,  informação técnica 

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

se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante em que, 

pelos motivos alí descritos, emite parecer desfavorável. --------------------------------------------    

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o teor da deliberação de 

Câmara, realizada em 23 de Agosto de 2004, exarada a folhas 180,  ponto 182, do livro 

de actas n.º 117. ======================================================  

166 – 360/338/46.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um empreendimento turístico - Aditamento (alteração) ========== 

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

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

JOÃO GOMES DA SILVA, relativamente à construção de um empreendimento turístico, 

que pretende levar a efeito na Rua dos Lagares, na Freguesia de Vilar, presente à 

reunião o processo, acompanhado da resposta à audiência, em que, pelos motivos alí 

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

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 135-

OS/DPOM/05, datada de 31 de Agosto último, que nesta acta se considera 

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

descritos, aponta para o indeferimento. ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, mais uma vez, proceder à 

audiência do interessado, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. ========= 

167 – 360/338/167.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

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

MANUEL MARTINS MATOS, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lote n.º 7, no loteamento a que se refere o alvará n.º 

02/01, sito no lugar denominado "Pedreguais", na Vila de Leomil,  presente à reunião o 

processo, acompanhado da resposta à audiência, em que, pelos motivos alí descritos 

solicita a aprovação da pretensão. ------------------------------------------------------------------------ 

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

PLANEAMENTO   E ORDENAMENTO  DO  MUNICÍPIO,  a  mesma  prestou  a  

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

----- “Mantém-se o teor da informação destes serviços com o nº. 192-SV/DPOM/05, de 
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05/08/01”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao requerente que 

deve adaptar o projecto às condições actuais do lote, as quais resultaram da alteração 

ao loteamento. ======================================================= 

168 – 360/338/244.04 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar - Pedido de prorrogação de prazo ============================== 

========== Oriundo do Senhor PAULO SÉRGIO LOPES FERNANDES, presente à 

reunião um requerimento, datado de 02 do corrente mês, do seguinte teor: ------------------ 

----- "(...) Vem requerer a V. Ex.ª a concessão de um prazo de 90 (noventa) dias para 

apresentação do registo, uma vez que está a tratar da respectiva rectificação, solicitando 

que lhe seja emitida a respectiva licença". -------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder ao requerente um 

prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data do levantamento da respectiva licença de 

construção, para apresentar o documento de legitimidade, sob pena de, em tempo, não 

ser emitida a respectiva licença de utilização. ================================ 

169 – 360/338/346.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO RODRIGUES SILVA, presentes à reunião 

os projectos de especialidades, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 8, no loteamento a que se refere o 

alvará n.º 03/99, sito no lugar denominado "Rebolal", Freguesia de Arcozelos. -------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 124-RJ/DPOM/05, 

datada de 29 de Agosto último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença, devendo o requerente ser alertado para o 

cumprimento da deliberação tomada em reunião realizada em 24 de Janeiro de 2005, 

exarada a folhas 241, ponto 229, do livro de actas n.º 119.======================= 

170 – 360/338/347.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO RODRIGUES SILVA, presentes à reunião 

os projectos de especialidades, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 7, no loteamento a que se refere o 

alvará n.º 03/99, sito no lugar denominado "Rebolal", Freguesia de Arcozelos. -------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 123-RJ/DPOM/05, 

datada de 29 de Agosto último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 
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especialidades e emitir a respectiva licença, devendo o requerente ser alertado para o 

cumprimento da deliberação tomada em reunião realizada em 24 de Janeiro de 2005, 

exarada a folhas 241, ponto 230, do livro de actas n.º 119.======================= 

171 – 360/338/348.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO RODRIGUES SILVA, presentes à reunião 

os projectos de especialidades, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 5, no loteamento a que se refere o 

alvará n.º 03/99, sito no lugar denominado "Rebolal", Freguesia de Arcozelos. -------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 121-RJ/DPOM/05, 

datada de 29 de Agosto último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença, devendo o requerente ser alertado para o 

cumprimento da deliberação tomada em reunião realizada em 24 de Janeiro de 2005, 

exarada a folhas 242, ponto 231, do livro de actas n.º 119. ====================== 

172 – 360/338/349.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO RODRIGUES SILVA, presentes à reunião 
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os projectos de especialidades, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 6, no loteamento a que se refere o 

alvará n.º 03/99, sito no lugar denominado "Rebolal", Freguesia de Arcozelos. -------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 122-RJ/DPOM/05, 

datada de 29 de Agosto último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença, devendo o requerente ser alertado para o 

cumprimento da deliberação tomada em reunião realizada em 24 de Janeiro de 2005, 

exarada a folhas 243, ponto 232, do livro de actas n.º 119. ====================== 

173 – 360/338/360.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

construção de uma habitação unifamiliar ================================= 

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

25 de Julho último, exarada a folhas 50, ponto 035, deste livro de actas, em que foi 

deliberado proceder à audiência da Firma URBE 96, URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÕES 

E PROJECTOS DA NAVE, Ld.ª, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 19, no loteamento a que se refere o 

alvará n.º 02/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila de Moimenta da Beira, 

presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito, que nesta acta 
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se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 127-RJ/DPOM/05, 

datada de 30 de Agosto último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o processo para 

análise ao CHEFE DE DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, DR. 

LUIS MANUEL FILIPE DA SILVA, tendo em conta a interpretação que se tem feito sobre 

o limite de construção, para efeitos de cálculo de afastamentos. ================== 

174 – 360/338/389.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de uma habitação unifamiliar e anexo ========================== 

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

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

MANUEL JOÃO FERREIRA BATISTA, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar e anexo, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cadavais", na 

localidade de S. Martinho, Freguesia de Peva, presente à reunião o processo, 

acompanhado dos elementos então solicitados. ------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 119-RJ/DPOM/05, 
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datada de 26 de Agosto último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

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

175 – 360/338/390.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Legalização de uma moradia =========================================== 

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

21 de Fevereiro último, exarada a folhas 97, ponto 103, do livro de actas n.º 120, em que 

foi deliberado considerar que é possível a apreciação do projecto de arquitectura, desde 

que o Senhor VICTOR CORREIA PEREIRA, proceda às alterações referidas nos n.ºs 

3.2 e 3.3 da informação técnica, relativamente à legalização de uma moradia, sita no 

lugar denominado "Guardal", na Sede da Freguesia de Rua,  presente à reunião o 

processo, acompanhado dos elementos em falta. ---------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 130-

OS/DPOM/05, datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

para o indeferimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a alteração do destino do sótão e dado que o 

requerente colmatou as restantes insuficiências, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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aprovar o projecto de arquitectura. =========================================  

176 – 360/338/08.05 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uns arrumos com 

8 m2 =============================================================== 

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

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

CARLOS DA COSTA PEREIRA, relativamente à construção de uns arrumos, com a área 

de 8m2, que pretende levar a efeito no lote n.º 13, a que se refere o alvará de 

loteamento n.º 2/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila de Moimenta da 

Beira, presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, por escrito, que nesta 

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

pelos motivos alí descritos, solicita aprovação à pretensão. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o processo à 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL para confirmar a área que o requerente pretende edificar, 

bem como as circunstâncias em que terão sido construídas outras construções similares, 

neste loteamento. ===================================================== 

177 – 360/338/94.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um edifício multifamiliar e comércio ========================= 

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

25 de Julho último, exarada a folhas 55, ponto 042, deste livro de actas, em que foi 

deliberado recomendar à Firma CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LD.ª o 

cumprimento do estudo base no que respeita aos estacionamentos, acesso às garagens 
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e aspectos técnicos, bem como que o Técnico Superior de 2.ª Classe, RUI JORGE 

MARANTES DIAS GOMES CORREIA, reavaliasse o processo, relativamente à 

construção de um edifício multifamiliar e comércio, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Lagoa ou Alagoa", nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o 

processo, acompanhado  da informação técnica n.º 126-RJDPOM/2005, datada de 29 de 

Agosto último,  da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, 

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

em que, pelos motivos alí descritos, aponta para o indeferimento. ------------------------------- 

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

arquitectura, condicionado à correcção das anomalias técnicas, referenciadas na 

informação técnica. ==================================================== 

178 – 360/338/155.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de isenção de prestação 

de caução ========================================================== 

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

22 de Agosto último, exarada a folhas 124, ponto 116, deste livro de actas, em que foi 

deliberado determinar que seja apresentada a caução nos termos regulamentares, pelo  

Senhor JOSÉ MANUEL PEREIRA PINTO, presente à reunião o processo, acompanhado 

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

fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, requer a isenção da prestação 

da caução, propondo-se, sobre seu compromisso de honra, a reparar todos os danos do 

passeio em toda a largura frontal do seu lote no final da conclusão da obra, sob pena da 
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não concessão da respectiva licença de habitabilidade. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Além de ser um preceito legal a cumprir, o requerente reconhece que 

tem de intervir no referido passeio, pelo que a Câmara deliberou, por unanimidade, que 

o requerente terá que apresentar a referida caução ou garantia bancária. =========== 

179 – 360/338/169.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Remodelação de um edifício para habitação unifamiliar ====================== 

========== Oriundo da Senhora FERNANDA DUARTE DE ALMEIDA FIGUEIRA 

PARENTE, presente à reunião o projecto de arquitectura relativo à remodelação de um 

edifício para habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Brasil, na Vila 

de Leomil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 129 - 

OS/DPOM/2005, datada de 26 de Agosto último, em que, pelos motivos alí descritos, 

emite parecer favorável ao projecto de arquitectura.-------------------------------------------------- 

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

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

180 – 360/338/210.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DA FONSECA LAPA, presentes à reunião 

os projectos de especialidades relativos à ampliação de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Soitos ou Corgacia", na localidade de 
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Paraduça, Freguesia de Leomil . -------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a  informação n.º 128 - 

RJ/DPOM/2005, datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

181 – 360/338/263.05 – OBRAS PARTICULARES – Pinturas da casa de habitação e 

ocupação da via pública em 10 m2 ======================================= 

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

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

SOARES SALVADOR, relativamente à pintura da sua casa de habitação e ocupação da 

via pública em 10 m2, que pretende levar a efeito na Rua da Fonte, n.º8, na localidade 

de Prados de Cima, Freguesia de Rua, presente à reunião o processo, acompanhado da 

resposta, por escrito, em que, pelos motivos alí descritos, solicita a aprovação da 

pretensão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: ---------------- 

-----"Não há inconveniente na ocupação da via pública desde que seja mantida a largura 

de 3,00 m na via, totalmente disponível para passagem de viaturas e pessoas". ------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença, devendo a requerente manter a largura de 3,00 m na via , totalmente 

disponível para passagem de viaturas e pessoas. ============================= 

182 – 360/338/287.05 – OBRAS PARTICULARES – Construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 45 m2 ========================================== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO JOSÉ BARRADAS DE ALMEIDA VIEIRA, 

presente à reunião um processo designado "simples", relativamente à construção de uns 

arrumos agrícolas, com a área de 45 m2, que pretende levar a efeito no Bairro de S. 

Silvestre, na Sede da  Freguesia de Rua. --------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a  informação n.º 131 - 

OS/DPOM/2005, datada de 26 de Agosto último, que nesta acta se considera 

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

descritos, o requerente deverá apresentar projecto de arquitectura e respectivas 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o processo  à Técnica  

Assessora Principal, Arquitecta OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS, para 

esclarecer as razões que estão subjacentes à informação que contraria, eventualmente, 

o Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas. =================== 

183 – 360/341/000 – OBRAS PARTICULARES – Demolições - Auto de Vistoria n.º 

35/03 - Acácio Alberto Gomes Pina ======================================= 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

07 de Fevereiro último, exarada a folhas 46, ponto 050, do livro de actas n.º 120, em que 

foi deliberado aguardar o términus do prazo de 90 (noventa) dias, estabelecido em 

reunião de Câmara realizada em 06 de Outubro de 2004, relativamente ao imóvel sito na 

Rua do Outeiro, na localidade e Sede de Freguesia de Caria, pertencente ao Senhor 

ACÁCIO ALBERTO GOMES PINA, presente à reunião o processo, acompanhado de 

documentos oriundos do CONSULADO - GERAL DE PORTUGAL - TOULOUSE, que 

nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante,  

segundo os quais, o Senhor Acácio Alberto Gomes Pina, não tem a capacidade para 

exprimir qualquer vontade ou decisão. -------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o processo à 

COMISSÃO DE VISTORIAS para uma melhor avaliação local, tendo em vista uma 

intervenção directa da autarquia, face ao estado de degradação e perigo que possa ser 

observado. ==========================================================  

184 – 360/344/000 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Certidão de Constituição 

de Propriedade Horizontal ============================================= 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião um pedido 

de certidão de constituição de propriedade horizontal, relativamente a quatro habitações 

unifamiliares, sitas no lugar denominado "Queimadas", na localidade Barragem do Vilar, 

Freguesia do Vilar, propriedade desta Câmara Municipal. ----------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a  informação n.º 113 - 

LS/DPOM/2005, datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a informação favorável atrás referida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, considerar que as quatro fracções autónomas reúnem as 

condições previstas no artigo 1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a 

respectiva certidão em conformidade. ======================================  

185 – 360/344/000 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Certidão de Constituição 

de Propriedade Horizontal ============================================= 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião um pedido 

de certidão de constituição de propriedade horizontal, relativamente a três habitações 

unifamiliares, sitas no lugar denominado "Queimadas", na localidade Barragem do Vilar, 

Freguesia do Vilar, propriedade desta Câmara Municipal. ----------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a  informação n.º 115 - 

LS/DPOM/2005, datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a informação favorável atrás referida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, considerar que as três fracções autónomas reúnem as 
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condições previstas no artigo 1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a 

respectiva certidão em conformidade. ======================================  

186 – 360/344/000 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Certidão de Constituição 

de Propriedade Horizontal ============================================= 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião um pedido 

de certidão de constituição de propriedade horizontal, relativamente a duas habitações 

unifamiliares, sitas no lugar denominado "Queimadas", na localidade Barragem do Vilar, 

Freguesia do Vilar, propriedade desta Câmara Municipal. ----------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a  informação n.º 114 - 

LS/DPOM/2005, datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a informação favorável atrás referida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, considerar que as duas fracções autónomas reúnem as 

condições previstas no artigo 1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a 

respectiva certidão em conformidade. ======================================  

187 – 360/347/000 – OBRAS PARTICULARES – Loteamentos urbanos particulares - 

Loteamento com o Alvará n.º 2/79 - Alteração do projecto ==================== 

========== Oriundo do Senhor ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS, e na qualidade de 

sócio gerente da Firma Unipessoal, Ld.ª e Herdeiro de ANTÓNIO DE LEMOS, presente 
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à reunião a exposição/solicitação, relativamente à alteração do projecto de loteamento a 

que se refere o alvará n.º 2/79, sito no Bairro de Nossa Senhora de Fátima, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------- 

----- "(...) 1 - A firma acima identificada é actualmente a única dona e legítima possuidora 

dos dois dos três lotes que fazem parte do loteamento n.º 2/79, que ainda não têm 

qualquer construção. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- 2 - Acontece, que o requerente solicitou em tempos a alteração da construção para 

casa geminadas, mantendo todos os afastamentos então definidos. --------------------------- 

----- 3 - Pedido que mereceu a informação por parte dos Serviços Técnicos de 

23/11/2000 n.º 554//DOLP/2000 que se encontra junto ao processo e, que começa por 

dizer que perante alteração pretendida devia haver cedência 106,67 m2 destinados a 

Espaços Verdes e ainda ser constituídos 4 estacionamentos. ------------------------------------ 

----- 4 - No entanto, conclui, julgando coerente assumir que não se justifica a exigência 

de cedência das áreas apontadas. ------------------------------------------------------------------------ 

----- 5 - Para depois, dando o dito por não dito, vem dizer que se a Câmara Municipal 

entender, poder-se-á viabilizar a pretensão com a compensação em numerário. ------------

---- 6 - Ora, verifica-se, aqui, sem margem para dúvidas de uma grosseira contradição na 

informação dada. ----------------------------------------------------------------------------------------------

- 7 - E de facto só um excesso de zelo do Técnico responsável pela informação o levou 

a na parte final e sem traduzir a sua convicção pessoal a dizer que a Câmara Municipal 

poderia viabilizar a pretensão mediante o pagamento de uma compensação. --------------- 
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----- 8 - De facto, não se justifica tal compensação, pois, trata-se de uma área já 

consolidada, em que nenhuma das habitações na zona tem estacionamentos exteriores 

e quando foi aprovado o loteamento nada foi exigido. ----------------------------------------------- 

----- 9 - A única alteração que pretende, dada a exiguidade dos lotes e para melhor 

aproveitamento da área de construção, é geminação das moradias, mantendo como já 

se disse todos os afastamentos laterais. ----------------------------------------------------------------

----- 10 - Deste modo e face ao exposto, será de a Câmara Municipal isentar de 

compensação a reduzida alteração que se pretende, autorizando a construção das duas 

casas geminadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Termos em que requer a V. Ex.ª o deferimento para a construção das duas casas 

geminadas sem qualquer compensação em numerário ou qualquer outra". ------------------    

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a  informação n.º 112 - 

LS/DPOM/2005, datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando o protesto apresentado,  a Câmara deliberou, por 

unanimidade,  que o Técnico Superior, LUIS MANUEL FILIPE DA SILVA, faça uma 

avaliação, tendo em consideração situações análogas, no referido Bairro. =========== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

188 – 710/714/300 – CULTURA E ACÇÃO SOCIAL - ENSINO PRÉ E PRIMÁRIO – 
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ALARGAMENTO DE HORÁRIO NAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO = 

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

reunião, para conhecimento, a circular com a referência 101/2005-AG, datada de 29 de 

Julho ultimo, informando que os Municípios não têm competência nem 

responsabilidades na colocação de pessoal não docente nas escolas do 1º ciclo do 

ensino básico. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

189 – 710/999/000 - CULTURA  E  ACÇÃO  SOCIAL  – PROGRAMA OTL/VERÃO 

2005 – PEDIDO DE APOIO LOGÍSTICO ==================================== 

========== Oriundo da Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Vilar, presente 

à reunião, o ofício com a referência ACRDV, datado de 27 de Julho último, solicitando 

um apoio financeiro no valor de € 100,00 (cem euros) para ajuda nas despesas de 

alimentação, para o programa  OTL/Verão 2005 – Jovens do Vilar em movimento.--------- 

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

Financeira, segundo o qual, em 02 do corrente mês, este encargo tem cabimento no 

Orçamento desta Câmara Municipal, na rubrica orgânico-económica 04/04.07.01, onde 

existe um saldo disponível de € 52.171,49 (cinquenta e dois mil cento e setenta e um 

euros e quarenta e nove cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais no objectivo 2.5.2, código 0101 e projecto nº. 2004/38, com dotação de 

€19.500,00 (dezanove mil e quinhentos euros).------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsidio de € 
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100,00 (cem euros), bem como a utilização gratuita dos equipamentos.=============  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente, e não havendo  mais  nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo seguidamente distribuída, 

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

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

13H20.============================================================== 

 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 
 
 
 
  
 


