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ACTA DA   REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E OITO DE JULHO DO 

ANO DE DOIS MIL E TRÊS  ============================================= 

ACTA Nº. 21/03 

========== Aos vinte e oito 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 ANTÓNIO 

HUMBERTO 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 Vereador em Regime de Tempo Inteiro, substituindo o Senhor 

Presidente da Câmara e os outros na de Vereadores, para realizarem a  presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 09 de Janeiro de 2002, exarada a folhas  05, ponto 005, do livro de 

actas 103, cuja ordem  do dia  havia sido previamente distribuída a todos os seus 

membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de18 de 

Setembro. ===========================================================  

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H30.  ===================================== 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTA =============================================  

========== 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  falta à reunião de hoje, do Senhor Presidente, JOSÉ AGOSTINHO 

GOMES CORREIA, em virtude de se encontrar de férias. ======================= 

01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

004 - 020/023/000 - PROTOCOLO ENTRE a ANMP e a ANAFRE ================= 

========== Oriundo da A.N.M.P. - Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

presente à reunião o PROTOCOLO celebrado entre aquela Associação e a A.N.A.F.R.E. 

- Associação Nacional de Freguesias, informando que, nos termos ali consignado, estão 

neste momento em desenvolvimento os modelos tipo de contratualização relativamente 

às competências susceptíveis de serem assumidas pelas Freguesias. Contudo, há já  

determinadas matérias ali constantes que podem já ser colocadas em prática, como seja 

o caso da audição das Freguesias prevista no seu artigo 6º., sugerindo, para o efeito, 

que pode ser já solicitado parecer àquela autarquias, relativamente às matérias ali 

descritas, antes de serem proferidas quaisquer decisões ou deliberações. -------------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do conteúdo do Protocolo supra- 

referido e deliberou, por unanimidade, no imediato proceder à audição prevista no seu 

artº. 6º, relativamente às matérias nele estabelecidas, devendo, relativamente a todas as 

outras matérias, ser estabelecidos protocolos de acordo com o nº. 1 do mesmo 
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documento.========================================================== 

005 - 610/601/000 - SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS e PROTECÇÃO CIVIL - 

Actividade desenvolvida =============================================== 

========= Oriundo do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, presente à 

reunião um mapa da actividade do Corpo de Bombeiros no Concelho de Moimenta da 

Beira, relativamente ao período de 1 a 30 de Junho, último, que nesta acta se considera 

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

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

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

006 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

10ª Alteração  ======================================================= 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara foi presente à reunião  a  10ª. 

Alteração   ao   Orçamento,  no  montante  de € 359.000,00 (trezentos e cinquenta e 

nove mil euros),  a que corresponde, igualmente, a 10ª  Alteração  às Grandes Opções 

do Plano no   montante de  € 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil euros),  na 

coluna de inscrições/reforços,  e de € 370.500,00 (trezentos e setenta mil e quinhentos 

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

processo orçamental e respectiva execução na parte relativa às modificações ao 

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

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

007 - 130/151/200 – PARQUE INDÚSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Lotes nºs. 

41 e 42 – Diferença de áreas ============================================ 

========== Presente à reunião, uma carta da Firma SUCATA MORCEGO – 

Reciclagem de Sucata, Ldª. datada de 11 de Junho de 2003 e com o registo de entrada 

de 23 do referido mês, em que vem expor à Câmara municipal o facto de, nos lotes nºs 

41 e 42 do Parque Industrial de Moimenta da Beira que lhe foram vendidos em hasta 

pública de 31 de Março de 2000, ter sido retirada uma área de 963 m2, devido a 

problemas de delimitação de terrenos com os confrontantes, pelo que vem solicitar que 

a referida área lhe seja descontada no respectivo pagamento. ---------------------------------- 

----- A referida carta vem acompanhada de uma informação do Técnico Superior de 1ª 

Classe, JOSÉ JOAQUIM ALVES CONDE, que nesta  acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante,  apresentando sugestões para resolução 

do assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o assunto baixe aos 

serviços técnicos para confirmar as medições apresentadas pela firma requerente e, 

simultaneamente, aos serviços administrativos e gabinete jurídico, para justificarem as 
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divergências ocorridas e apresentarem uma proposta de solução. =================                                                                                                            

008 - 130/151/200 – PARQUE INDÚSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Lotes nº 24 - 

D – Pedido de Transferência de titular ==================================== 

========== Presente à reunião uma carta do Senhor JOSÉ FERNANDO BASTOS 

FERREIRA, com o registo de entrada de 01 do corrente mês, solicitando autorização 

para que a alienação e todo o processo relativo ao Lote nº 24-D, do Parque Industrial de 

Moimenta da Beira de que é titular, passe para o nome de seu pai JOSÉ FERREIRA.----

----- A referida carta vem acompanhada de uma informação do Técnico Superior de 1ª. 

Classe, JOSÉ JOAQUIM ALVES CONDE, que aqui se dá como transcrita e dela faz 

parte integrante, informando das possibilidades face à pretensão referida. ------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao teor e conteúdo da informação a Câmara deliberou, por 

unanimidade, o seguinte:------------------------------------------------------------------------------------

----- 1) Não exercer o direito de preferência, dada a intenção clara de realização do 

investimento por parte do proponente; ------------------------------------------------------------------

----- 2) Autorizar a transferência da titularidade requerida, dado  tratar-se da mesma 

empresa; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3) Notificar o Senhor JOSÉ FERNANDO BASTOS FERREIRA, que deverá 

contactar o serviço de Património e Aprovisionamento, desta Câmara Municipal, com 

vista à celebração da escritura pública. ===================================== 

"Tesouraria" 

009 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 
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========== Presente à reunião o resumo diário de tesouraria  do passado dia 25, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de  € 142.319,87 (cento e 

quarenta e dois mil, trezentos e dezanove euros e oitenta e sete cêntimos), assim  

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

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€  33.806,28 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€ 108.513,57 

                                                                                TOTAL  ............... € 142.319,85 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

010 - 310/300/237 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE ETAR’S – PARADUÇA, 

ARCOZELO DO CABO (BAIRRO DO LOBATO) E SEGÕES - Minuta do contrato - 

Aprovação - Despacho - Ratificação  ===================================== 

========== Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 30 

de Junho, último , exarada a folhas 197, ponto 219, do livro de actas n.º 109, em que foi 

deliberado adjudicar a empreitada em epígrafe à firma RODRIGUES CARDOSO & 

SOUSA. S.A., presente à reunião um Despacho do Senhor Presidente, datado de 21 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, a aprovar a minuta do contrato administrativo. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor 
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Presidente, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================== 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

011 - 310/301/000 - OBRAS À MARGEM DA E.N. 226 - KM 43,900 - Remodelação da 

Rotunda -  Contrato de Prestação de Garantia Bancária nº. 9015/001341/087/0019 

Até 124.299,00 - Aprovação ============================================= 

========== Oriundo da Caixa Geral de Depósitos, presente à reunião o ofício com a 

referência  1760340, datado de 10 do corrente mês, registado nesta Câmara sob o 

número 4993, em 15 do mesmo mês, acompanhado do contrato de prestação de 

garantia bancária, exigida pela Direcção de Estradas do Distrito de Viseu (Instituto de 

Estradas de Portugal), nas seguintes condições: ----------------------------------------------------- 

“ CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA. -----------------------------------  

----- A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA, adiante designada por Caixa, com sede em 

Lisboa, na Av. João XXI, 63, pessoa colectiva nº. 500960046, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº. 2900/930902 com o capital 

social de 2 450 000 000 Euros, e o Município de Moimenta da Beira pessoa colectiva 

de base territorial nº. 680016058, acordam em celebrar o presente contrato de prestação 

de garantia bancária que se regerá pelas seguintes cláusulas contratuais e ainda pelo 

disposto no respectivo Termo de Garantia, o qual se dá aqui como reproduzido para 

todos os efeitos legais: --------------------------------------------------------------------------------------- 

1. GARANTIA: MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA. -------------------------------------------   
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2. BENEFICIÁRIO: INSTITUTO DE ESTRADAS DE PORTUGAL – Direcção de 

Estradas de Viseu. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. RESPONSABILIDADE: Até € 124.699,00 (Cento e vinte e quatro mil, seiscentos e 

noventa e nove euros). --------------------------------------------------------------------------------------- 

4. FINALIDADE: Garantir a boa execução dos trabalhos de remodelação da rotunda na 

E.N. 226 ao Km 43.900, em Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------ 

5. PRAZO: 1 (um) ano, com início na data indicada no Termo de Garantia Bancária, 

renovável automaticamente por períodos iguais, salvo denúncia da Caixa. ------------------- 

6. COMISSÃO DE GARANTIA ---------------------------------------------------------------------------- 

6.1. A taxa de comissão é de 0,75% ao ano, contado e cobrada trimestral e 

antecipadamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.2. A taxa de comissão incidirá sobre o valor máximo assumido pela Caixa, nos termos 

da cláusula 3 (RESPONSABILIDADE), ou sobre um valor inferior, a partir da data em 

que a Caixa dele tiver conhecimento, cabendo especialmente ao Garantido fazer prova 

da redução do valor da Garantia. --------------------------------------------------------------------------  

6.3. As responsabilidades que para o Município decorrem do presente contrato só 

cessarão quando for devolvido o Termo de Garantia Bancária, ou, quando for feita, por 

outro meio, prova inequívoca de que a obrigação objecto da presente Garantia se 

encontre cumprida ou extinta. ------------------------------------------------------------------------------ 

7. PAGAMENTO DA COMISSÃO E DEMAIS DÉBITOS: Através da Conta de D/O nº. 

0480/011090/030, aberta em nome do Garantido na Agência da Caixa em Moimenta da 
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Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. OUTRAS CONDIÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------- 

8.1. No caso de a Garantia proporcionar, ao Garantido, o recebimento de verbas, 

nomeadamente relativas a impostos e a subsídios, as respectivas transferências 

deverão ser processadas através da Conta de Depósitos à Ordem atrás mencionada. ---- 

8.2. A Caixa poderá liquidar a sua responsabilidade a simples solicitação do 

BENEFICIÁRIO, não tendo de apreciar ou averiguar da justiça do direito deste, nem lhe 

sendo oponíveis quaisquer factos ou objecções e ficando, desde já, acordado que as 

quantias pagas serão consideradas crédito concedido pela CAIXA ao GARANTIDO, a 

contar da data em que a CAIXA tiver cumprido os seus compromissos perante o 

BENEDICIÁRIO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.3. A CAIXA fica autorizada a utilizar, para satisfação do que lhe for devido, e 

independentemente de declaração, quaisquer saldos e valores que figurem em nome do 

GARANTIDO, nomeadamente na conta de Depósitos à ordem acima mencionada, 

procedendo a Caixa, quando necessário, à conversão dos valores a debitar. ---------------- 

8.4. A Garantia pode ser denunciada pelo GARANTIDO, com efeitos a partir da data da 

entrada do respectivo Termo na Caixa, ou de documento do BENEFICIÁRIO que ateste 

o cumprimento da obrigação garantida. A CAIXA  poderá denunciar a Garantia nos 

termos previstos no presente contrato e, ainda, nos termos previstos na lei. ----------------- 

9. MORA: Em caso de mora na liquidação de comissões, de despesas ou dos valores 

pagos pela CAIXA ao BENEFICIÁRIO, em execução da Garantia, a CAIXA poderá 
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cobrar, sobre tais verbas, juros calculados à taxa mais elevada de juros remuneratórios 

que, em cada um dos dias em que se verificar a mora, estiver em vigor na CAIXA para 

operações activas, sendo, contudo, a referida taxa acrescida de uma sobretaxa até 4% 

se aquelas verbas não fores regularizadas no prazo de 15 dias. --------------------------------- 

10. CONTRAGARANTIA: O Município consigna à Caixa as receitas previstas na Lei das 

Finanças Locais (Lei 42/98, de 06/08), autorizando-a, desde já, a receber directamente 

do Estado as parcelas correspondentes aos Fundos Municipais até ao limite das 

importâncias vencidas e não pagas. ---------------------------------------------------------------------- 

11. LEI APLICÁVEL E FORO: Ao presente contrato e aos que o completarem ou 

alterarem, aplicar-se-á a lei portuguesa, sendo competente para dirimir qualquer pleito 

emergente do mesmo, o foro da Comarca de Lisboa.”-----------------------------------------------   

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

----- a) Aceitar as condições contratuais propostas para a emissão da garantia bancária 

solicitada e proceder em conformidade; ----------------------------------------------------------------- 

----- b) Aceitar a taxa de comissão; ----------------------------------------------------------------------- 

----- c) Autorizar a Caixa Geral de Depósitos a debitar a conta de depósitos à ordem n.º 

0480/011090/030, desta Câmara Municipal, pelo valor da comissão que vier a ser 

aprovada. =========================================================== 

012 - 310/301/105 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 519, DA E.N. 226 (MOIMENTA DA 

BEIRA) A CASTELO - Auto de Recepção Provisória ========================= 

========== Oriundo da Comissão de Recepção da obra em epígrafe, constituída pelo 
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Chefe da Divisão de Obras Municipais, Engenheiro EDUARDO MANUEL MARTINS DA 

SILVA e Técnico Superior Assessor Principal Engenheiro Civil, JOÃO PINTO 

CARDOSO, como representantes desta Câmara, Engenheiro ARTUR ANTÓNIO T. 

GOMES DA SILVA, Director do Gabinete Técnico de Apoio de Lamego e pelo 

Engenheiro JORGE MANUEL FIGUEIREDO DIAS, como representante da firma 

adjudicatária JEREMIAS DE MACEDO & Cª., LDA, presente à reunião o auto de 

recepção provisória, datado de 16 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

que os trabalhos se encontram executados de acordo com o inicialmente previsto e em 

condições de serem recebidos provisoriamente. ------------------------------------------------------ 

----- De igual modo, o auto de recepção provisória refere que os trabalhos dos autos de 

medição n.ºs 1, 2 e 3, no valor de € 110.419,89 (cento e dez mil quatrocentos e 

dezanove euros e oitenta e nove cêntimos), com exclusão do IVA, que correspondem a 

35% do valor do contrato inicial, estão executados desde 6 de Outubro de 1998 e que os 

trabalhos dos autos de medição n.ºs 4 e 5 (TM), no valor de € 321.516,80 (trezentos e 

vinte e um mil quinhentos e dezasseis euros e oitenta cêntimos), com exclusão do IVA, 

correspondentes aos trabalhos remanescentes, estão executados desde 9 de Agosto de 

2000. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Considerar a referida obra recebida provisoriamente; -------------------------------------- 
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----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do artigo 204.º e 

seguintes, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, findo o qual e não existindo 

reclamações por parte de terceiros, proceder, de imediato, à libertação das garantias 

bancárias correspondentes, nos termos do disposto do n.º 1, do art.º 210.º, do diploma 

acima referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) Que o Chefe da Divisão de Obras Municipais, EDUARDO MANUEL MARTINS DA 

SILVA, elabore a respectiva conta final, no prazo de 44 dias, nos termos do nº. 1, do artº. 

220º., do Decreto-Lei acima referido. ======================================= 

013 -  310/301/218 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DE 

LEOMIL A SEMITELA - Compensação de trabalhos a mais com trabalhos a menos - 

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

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

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

INF18/DOM/2003, datada de 21 do corrente mês, com o seguinte teor: “Relativamente 

ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar V.ª Exa. do seguinte: --------------- 

----- Ao longo da execução do Caminho Municipal 1192, entre o Alto da Portela 

(freguesia de Leomil) e a Semitela, ficou decidido no seguimento de várias visitas à obra 

e durante as várias reuniões de trabalho, substituir alguns dos trabalhos constantes do 

Capítulo do Equipamento de Sinalização e Segurança, que se consideraram pelas 

partes envolvidas como prescindíveis e/ou não adequados, por outros, esses sim, 

indispensáveis ao bom acabamento da empreitada, incluídos nos capítulos de 
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Pavimentações, Obras Acessórias e ainda Equipamento de Sinalização e Segurança. As 

descrições e contabilizações de uns e de outros encontram-se anexas à presente. -------- 

----- Mais se informa V.ª Exa. que a presente compensação não traduz acréscimo da 

despesa contratada, bem como se insere num contexto de conclusão da execução física 

da empreitada”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e aprovar a 

compensação de trabalhos a mais com trabalhos a menos, nos termos propostos. ===== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

014 - 310/302/371 - REMODELAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E ARRANJOS 

EXTERIORES - Pedido de prorrogação do prazo ============================ 

========== No seguimento do pedido formulado pela firma adjudicatária, da obra em 

epígrafe, VICELGON, presente à reunião uma carta, datada de 41 de Maio, último, 

registada nesta Câmara sob o n.º 5072, no dia 18 de Julho do corrente ano, com o 

seguinte teor: “ Com os melhores cumprimentos e relativamente ao assunto em epígrafe, 

vimos informar V/Ex.as que não será possível concluir a obra na data prevista, tornando-

se portanto necessário proceder à revisão do prazo de execução com vista à conclusão 

da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A necessidade de prorrogar o prazo de execução da obra resulta no essencial de 

questões cuja solução prevista em projecto careceu de explicações e ou alterações por 

parte quer do projectista quer de outras entidades, nomeadamente EDP e PT. -------------- 

----- Acresce que, pela sua natureza, este tipo de obras (Remodelação/Ampliações) 
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compreende sempre contingências não previstas no programa de trabalhos e que só 

com a execução em curso é possível definir e rectificar. -------------------------------------------- 

----- Julga-se no entanto que neste momento a obra se encontra já numa fase que 

haverá poucas situações a definir ou a clarificar e estaremos em condições de poder 

avançar com os trabalhos de uma maneira controlada e com um desenvolvimento 

planeado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Face ao exposto, e tendo em conta a acréscimo previsto do valor da empreitada em 

125.000,00 €, resultado dos trabalhos a mais e a menos, correspondentes a 1/5 do valor 

do contrato inicial, parece-nos perfeitamente razoável que o prazo de execução sofra 

uma dilatação de 3 meses, pelo que solicitamos que seja concedida uma prorrogação do 

referido prazo até 15 de Agosto de 2003.” --------------------------------------------------------------      

----- A propósito e relativamente ao assunto em questão, os Serviços Técnicos prestam a 

seguinte informação: “A firma “VICELGON”, adjudicatária da obra em epígrafe, solicita a 

prorrogação de prazo por 3 meses, a qual lhe pode ser concedida.------------------------------ 

----- Efectivamente há trabalhos a mais em cerca de 24% do valor do contrato inicial 

devido essencialmente a alterações dos projectistas e ao arranjo da plataforma superior, 

que não estava prevista no projecto inicial, fazendo parte do projecto de alterações.------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do 

prazo, por mais 3 meses, para conclusão da obra. ============================= 

015 - 310/302/371 - REMODELAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E ARRANJOS 

EXTERIORES - Compensação de trabalhos a mais com trabalhos a menos - 
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Aprovação ========================================================== 

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

CARDOSO, presente à reunião a informação n.º 38, datada de 18 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 

trata-se de uma compensação com trabalhos a menos. -------------------------------------------- 

----- 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 € 55.200,08 (sendo a totalidade da 

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

----- O valor dos trabalhos a menos é de – € 61.288,70. -------------------------------------------- 

----- Existe um saldo de trabalhos a menos no montante de € 6.088,62.” ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e aprovar a 

compensação de trabalhos a mais com trabalhos a menos, nos termos propostos. ===== 

016 - 310/302/371 - REMODELAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E ARRANJOS 

EXTERIORES – Trabalhos a mais – Aprovação  ============================= 

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

CARDOSO, presente à reunião a informação n.º 40, datada de 23 do corrente mês, com 

o seguinte teor:  “Devido à imprevisibilidade dos trabalhos discriminados a seguir, foram 

estes objecto de estudos das entidades intervenientes no processo.---------------------------- 
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----- Os trabalhos a mais com preços acordados devem-se essencialmente ao seguinte:-- 

----- Alterações na sala de exposições que foi completamente remodelada a nível do 

pavimento, tectos e construção de um bar.-------------------------------------------------------------- 

----- Escada de acesso à rua do lado norte, encostadas à fachada posterior das lojas 

novas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Criação de um novo acesso ao mercado municipal do lado do bebedouro.------------ 

----- Construção das escadas de acesso junto ao palco. ------------------------------------------ 

----- Construção das escadas  de acesso às lojas que ligam à zona do estacionamento 

do mercado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Alteração das infraestruturas eléctricas de acordo com as indicações da EDP. ------ 

----- Alteração das infraestruturas telefónicas tendo em conta as alterações propostas 

pela Portugal Telecom.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Trabalhos diversos de acordo com a lista anexa. --------------------------------------------- 

----- Sistema de rega automática das zonas ajardinadas. ----------------------------------------- 

----- Arborização das zonas ajardinadas.--------------------------------------------------------------- 

----- Observação: Todos os trabalhos estão discriminados na listagem anexa.-------------- 

----- O valor global dos trabalhos para contrato adicional é de 139.920,71€". ----------------- 

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

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

orgânico-económica 0303/07010303, onde, nesta data, existe um saldo disponível de €  

162.388,41 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e oito euros e quarenta e um 
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cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 

3.4.1, com o código 01.01 e número de projecto 114/2002, com a dotação de € 

147.388,41 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito euros e quarenta e um 

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

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

----- a) Aprovar e autorizar os trabalhos a mais propostos, no montante de € 139.920,71 

(cento e trinta e nove mil, novecentos e vinte euros e setenta e um cêntimos), com base 

na fundamentação técnica explicitada na informação supra referida, formalizando-os 

através do contrato administrativo adicional; ----------------------------------------------------------- 

----- b) Isentar o estudo previsto na parte final do nº. 2, do artº. 45º. do Decreto-Lei nº. 

59/99, de 2 de Março; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) Remeter ao Tribunal de Contas cópia desta deliberação e da informação técnica 

acima referida, para efeitos de fiscalização prévia, nos termos e para efeitos do n.º 1, do 

artigo 22.º, da Resolução n.º 7/98/MAI.19-1ª. S/PL. -------------------------------------------------- 

----- 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 

n.º 3, do artigo 46.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ==================== 

017 - 310/302/389 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DE TURISMO DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Auto de Recepção Provisória  ==================================== 

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

Técnico Superior Principal Engenheiro Civil, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 
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como representante desta Câmara e pelo Engenheiro JOSÉ MÁRIO CARVALHO 

PEREIRA, como representante da firma adjudicatária JOSÉ PIMENTAL NUNES & 

FILHOS, LDA, presente à reunião o auto de recepção provisória, datado de 10 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, segundo o  qual se verifica que os trabalhos se encontram executados 

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

provisoriamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- b) Accionar o processo de inquérito administrativo, nos termos do artigo 223.º e 

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

----- c) Que o Técnico Superior Principal, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, 

elabore a respectiva conta final, no prazo de 44 dias, nos termos do nº. 1, do artº. 220º., 

do Decreto-Lei acima referido. ============================================ 

018 - 310/302/394 - REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE LEOMIL - LARGO 

DO OUTEIRO - Auto de Recepção Provisória Parcial ========================= 

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

Engenheiro Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como representante desta 

Câmara e pelo Engenheiro Civil JOÃO RICARDO RODRIGUES LOPES, como 

representante da firma ASCOP – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA, 
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presente à reunião o auto de recepção provisória parcial, datado de 14 do corrente mês, 

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

segundo o  qual se verifica que 95% dos trabalhos se encontram executados de acordo 

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

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

provisoriamente os trabalhos referidos no auto de recepção provisória parcial. ======== 

019 - 310/302/397 - EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO 

EXTERNATO INFANTE D. HENRIQUE  - Execução de trabalhos a mais com preços 

contratuais e com preços acordados - Aprovação =========================== 

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

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação com  a 

referência INF17/DOM/2003, datada de 21 do corrente mês, com o seguinte teor: ---------

----- “Relativamente ao assunto em epígrafe, apresenta-se em anexo o mapa de 

trabalhos a mais com preços de contrato e com preços acordados, elaborado no 

seguimento de várias visitas à obra das quais se concluiu pela necessidade 

imprescindível da execução dos mesmos, conforme registos no Livro de Obra e a 

justificação seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A rentabilização e fiscalização dos trabalhos respectivos ainda em curso, permitem, 

nesta altura, avançar para a proposta que inclui a possibilidade de contabilização global 

dos trabalhos previstos a executar, em relação aos quais, as partes envolvidas, 

adjudicatária e fiscalização da CMMB, se encontram de acordo em considerarem 
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indispensáveis, como garante da qualidade do acabamento final da empreitada. ----------- 

----- Verificou-se, praticamente logo no início da execução da empreitada, após algumas 

picagens dos paramentos existentes do edifício principal, a completa degradação e 

deteorização dos revestimentos, rebocos/areados, que têm por consequência a total 

remoção/demolição dos referidos revestimentos em ruína, para avaliar de forma eficaz 

as áreas de paramentos interiores e exteriores que terão de ser reconstruídas. -------------

----- Verificaram-se desconformidades entre algumas das medições previstas no projecto 

e as efectuadas no local dos trabalhos, durante a execução dos mesmos, devido 

sobretudo à dificuldade inicial do levantamento rigoroso do existente a restaurar e 

reconstruir, bem como relativamente à parte do edificado que foi objecto de demolição. - 

----- No seguimento das negociações empreendidas pela Câmara Municipal e relativas 

às aquisições de terrenos e edifício da antiga cantina, verificou-se a necessidade de 

rectificar os alinhamentos do ginásio/sala polivalente o que tem como consequência a 

ampliação do mesmo, cujos trabalhos a mais se encontram agora contabilizados. ---------

----- Foram introduzidas alterações aos acabamentos previstos inicialmente, por, partes 

envolvidas, fiscalização, projectista e adjudicatária, terem chegado à conclusão, da sua 

imposição como garantia suficiente para o melhor acabamento da obra tendo em 

atenção o elevado desgaste da sua futura utilização. Estas alterações encontram-se 

registadas em LIVRO DE OBRA. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Os trabalhos adicionais acima referidos, no valor total de 28.030.151$00 ( 

139.813,80 € ), e que correspondem a cerca de 24,96 % do valor da adjudicação, 
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tornam-se absolutamente necessários e indispensáveis para uma completa e melhor 

execução da obra, tal como resulta do contrato e do projecto, e cabem dentro do 

condicionalismo previsto no Art.º 26.º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março. ------------- 

----- Em anexo à presente encontram-se descritos todos os trabalhos a mais com preços 

contratuais e acordados, bem como a descrição das quantidades e importâncias dos 

diferentes tipos de trabalho já executados e a executar para o acabamento final da 

empreitada. Anexam-se também fotocópias dos registos em Livro de Obra”. ----------------- 

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

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

orgânico-económica 04/07010301, onde, nesta data, existe um saldo disponível de € 

139.838,71 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e trinta e oito euros e setenta e um 

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

2.1.1, com o código 03 e número de projecto 22/2002, com a dotação de € 139.838,71 

(cento e trinta e nove mil, oitocentos e trinta e oito euros e setenta e um cêntimos). ------- 

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

----- a) Aprovar e autorizar os trabalhos a mais propostos, no montante de € 139.813,80 

(cento e trinta e nove mil, oitocentos e treze euros e oitenta cêntimos), com base na 

fundamentação técnica explicitada na informação supra referida, formalizando-os 

através do contrato administrativo adicional; ---------------------------------------------------------- 

----- b) Isentar o estudo previsto na parte final do nº. 2, do artº. 45º. do Decreto-Lei nº. 

59/99, de 2 de Março; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- c) Remeter ao Tribunal de Contas cópia desta deliberação e da informação técnica 

acima referida para efeitos de fiscalização prévia, nos termos e para efeitos do n.º 1, do 

artigo 22.º, da Resolução n.º 7/98/MAI.19-1ª. S/PL. -------------------------------------------------- 

----- 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 

n.º 3, do artigo 46.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ==================== 

020 - 310/302/402 - EMPREITADA DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO 

ESCOLAR D. CAROLINA GUEDES PARA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA, EM MOIMENTA 

DA BEIRA - Comissão de Análise de Propostas - Relatório Final - Aprovação – 

Adjudicação ========================================================= 

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

16 de Junho, último, exarada a folha 171, ponto 188, do livro de actas n.º 109, presente 

à reunião o Relatório Final, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela 

fica a fazer parte integrante, segundo o qual e pela razões ali descritas, é proposta a 

adjudicação da referida obra à firma ASCOP – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS, LDA, com sede em Moimenta da Beira, pelo valor de € 116.508,34 (cento e 

dezasseis mil, quinhentos e oito euros e trinta e quatro cêntimos). ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, face ao relatório final 

apresentado pela Comissão de Análise de Propostas, o seguinte: ------------------------------ 

----- a) Adjudicar a obra de construção de Alteração e Ampliação do Edifício Escolar D. 

Carolina Guedes para Escola Pré-Primária, em Moimenta da Beira, à firma ASCOP – 
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Construção Civil e Obras Públicas, Lda, com sede em Moimenta da Beira, pelo valor de 

€ 116.508,34 (cento e dezasseis mil, quinhentos e oito euros e trinta e quatro cêntimos), 

com exclusão do IVA; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Que, nos termos do n.º 2, do art.º 110.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

a referida firma seja notificada para prestação de caução; ----------------------------------------- 

----- c) Que, nos termos do art.º 108.º, do mesmo diploma legal, seja enviada minuta do 

respectivo contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Que, nos termos do n.º 3, do atrás referido art.º 110.º, seja comunicada esta 

deliberação aos restantes concorrentes. ==================================== 

021 - 310/309/000 - LOTEAMENTOS MUNICIPAIS - Loteamento do Sr. Camilo - Lote 

n.º 2 - Alteração da área =============================================== 

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

5 de Maio, último, exarada a folhas 207, ponto 184, do livro de actas n.º 108, em que foi 

deliberado propor ao litigante a admissão definitiva e indiscutível da área e limites 

resultantes da alteração do loteamento agora aprovado, sob pena de accionar, de 

imediato, a competente acção judicial reivindicando a área e limites cedidos pelo 

loteador, Sr. Camilo Cardoso, à Câmara Municipal, presente à reunião o ofício nº. 2839, 

de 27/05/2003, do Sr. ALFREDO MONTEIRO, Advogado do Sr. Manuel Salgueiro da 

Mariana, com o seguinte teor:-------------------------------------------------------------------------------

----- “Na qualidade de advogado do Sr. Manuel Salgueiro da Mariana, e em resposta ao 

ofício supra referenciado, venho comunicar a V. Exª. o seguinte: -------------------------------- 
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----- 1. O prédio rústico do M/constituinte e o prédio contíguo que foi propriedade do Sr. 

Camilo sempre estiveram demarcados pela estrema efectuada por marcos visíveis. ------- 

----- 2. Actualmente a referida estrema entre ambos os referidos prédios encontra-se 

definida pelos muros de vedação dos Lotes nº.s 3 e 4 do Loteamento em causa. ----------- 

----- 3. Há mais de 15 anos o meu constituinte dessaibrou o seu prédio para a plantação 

do pomar de macieiras. -------------------------------------------------------------------------------------- 

4. E nessa altura plantou o pomar e deixou livre uma faixa de terreno do lado sul / 

nascente do mesmo para poder entrar e sair dos bardos com o tractor e alfaias agrícolas 

e circular no mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Aliás, o M/ constituinte não plantou o pomar até ao limite do seu terreno, ou seja, até à 

estrema com o prédio do Sr. Camilo e teve deixar então aquela faixa de terreno sem 

plantação, uma vez que não podia circular com o tractor e alfaias agrícolas pelo prédio 

do vizinho para cultivar e fazer os tratamentos do aludido pomar. ------------------------------- 

6. Os factos atrás descritos nos pontos 4. e 5. são do conhecimento de várias pessoas, 

designadamente das que ajudaram a fazer a plantação do pomar. ------------------------------ 

7. O M/ constituinte desconhece e não tem obrigação especial de saber qual a área de 

terreno que o Sr. Camilo incluiu no citado projecto de loteamento nem a que foi cedida 

pelo mesmo à Câmara Municipal.” ------------------------------------------------------------------------ 

8. Quer o citado loteamento quer a alteração do mesmo terão de respeitar os limites que 

sempre existiram entre os dois referidos prédios. ----------------------------------------------------- 

----- Assim, o M/ constituinte reivindica tão só o terreno do prédio que lhe pertence e 
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nunca pretendeu apropriar-se do terreno alheio”.----------------------------------------------------- 

----- A propósito e relativamente ao assunto em questão, o Gabinete Jurídico prestou o 

seguinte Parecer: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “1. JOSÉ VASCO DE CRUZ PEREIRA, titular do lote nº. 2 do loteamento do Sr. 

Camilo nesta Vila, vem solicitar à Câmara Municipal a resolução do contencioso 

existente com o confrontante do lado Sul do seu lote – Manuel Salgueiro da Mariana. ---- 

----- 2. Ora, nesta data, o Senhor José Vasco é o legítimo proprietário do lote nº. 2 e, 

como tal, só ele tem legitimidade para propor a acção judicial para resolução do conflito.- 

----- 3. O titular do lote, se assim o entender, é que poderá, simultaneamente chamar à 

acção a Câmara Municipal, uma vez que foi esta que lhe vendeu o lote. ---------------------- 

----- 4. Em conclusão: o titular do lote deverá accionar o confrontante – Manuel Salgueiro 

da Mariana – e chamar à acção a Câmara Municipal, para intervir na mesma acção e 

defendendo os mesmos interesses.” ---------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Atendendo à resposta dada pelo Senhor MANUEL SALGUEIRO DA 

MARIANA, através do seu advogado, e ao parecer do Gabinete Jurídico que sobre ela 

recaiu, e dada a complexidade do processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

proceder a uma averiguação mais pormenorizada de todo o processo, pessoalmente e 

através do Vereador a tempo inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, com vista a levar a 

cabo uma última tentativa de conciliação dos interesses em causa. ================ 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 
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022 – 340/323/300 – SERVIÇOS TÉCNICOS E DE FOMENTO - Estudos diversos - 

POE-URBCOM: 1ª. Fase de qualificação de projectos de urbanismo comercial ==== 

========== Oriundo da DIRECÇÃO-GERAL DO COMÉRCIO E CONCORRÊNCIA - 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, presente à reunião um ofício com a referência 

OF/2459/2003/DSD2/DGCC/CC, datado de 03 do corrente, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, informando do ofício que foi 

enviado, pela Direcção atrás referida ,  à Associação Comercial do Distrito de Viseu. ----- 

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

023 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

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

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

----- ALCINA MARIA GOMES DAVID CARVALHO, para acabamentos da sua casa de 

habitação, sita na localidade e Freguesia de Vilar, a que se refere o Proçº. nº. 374.03. --- 

----- JOSÉ ROSÁRIO, para substituição de telha da sua casa de habitação, sita na 

localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 385.03; --- 

----- MÁRIO VITORINO GOUVEIA, para pintura de uma parede da sua casa de 

habitação, com 45m2 e ocupação da via pública com andaimes em 3m2, sita na 

localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 386.03; ---

----- MANUEL DE JESUS COUTINHO, para substituição do telhado e pintura exterior da 

sua casa habitação, sita na rua da Azenha, na localidade de Arcozelo da Torre, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proçº. nº. 388.03; ------------------------------------- 
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----- ANTÓNIO DE SOUSA, para pinturas exteriores da sua casa de habitação e 

ocupação da via pública com materiais de construção ou andaimes em 5m2, sita na Rua 

Francisco Gonçalves, na localidade e Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proçº. nº. 

389.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO RIBEIRO DA FONSECA, para ocupação da via pública com materiais 

de construção ou andaimes em 8m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Farol", nesta Vila, a que se refere o Proçº. nº. 390.03; --------------------------------------------- 

----- HIRONDINA RIBEIRO FERNANDES, para reconstrução de uns arrumos e cobertura 

em lusalite, que pretende levar a efeito na Rua da Capela, na localidade e Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proçº. nº. 391.03; -------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO DE JESUS AUGUSTO, para reparação do telhado da sua casa de 

habitação, sita na Rua 5 de Outubro, nesta Vila, a que se refere o Proçº. nº. 392.03; ------ 

----- JOSÉ DA COSTA GIRALDO, para pintura exterior da mesma cor na sua casa de 

habitação e ocupação da via pública, sita na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a 

que se refere o Proçº. nº. 393.03; ------------------------------------------------------------------------- 

----- AMÂNCIA CARDOSO DE FREITAS, para substituição e reparação do telhado da 

sua casa de habitação, sita na localidade de Mileu, Freguesia de Caria, a que se refere o 

Proçº. nº. 394.03; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL GOMES DA COSTA, para revestimento de uma placa da sua casa de 

habitação e ocupação da via pública, sita na Rua do Forno, na localidade e Freguesia de 

Castelo, a que se refere o Proçº. nº. 396.03; ----------------------------------------------------------- 
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----- FRANCISCO HENRIQUES BARATA, para mudança do telhado da sua casa de 

habitação, sita na localidade e Freguesia de Nagosa, a que se refere o Proçº. nº. 397.03;  

----- ALBERTO DUARTE SOARES, para  pintura da sua casa de habitação, sita no lugar 

dos Abrunhais, na localidade e Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 399.03; 

----- VICTOR MANUEL DE SOUSA CHAVES, para pinturas exteriores da sua casa de 

habitação, sita no lugar denominado "Ao Ribeiro", na localidade e Freguesia de 

Paradinha, a que se refere o Proçº. nº. 400.03. -------------------------------------------------------  

----- Submetido o assunto 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. =================================================== 

024 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

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

05 de Maio último, exarada a folhas 216, ponto 190, do livro de actas nº. 108, em que foi 

deliberado solicitar a junção dos documentos a que se refere o alargamento do 

arruamento, relativamente à construção de uns arrumos agrícolas, com área de 45m2, 

que o Senhor ACÁCIO FILIPE DOS SANTOS FONSECA, pretende levar a efeito na Rua 

Calouste Goulbenkien, nesta  Vila, a que se refere o Proçº. nº. 92.03, presente à reunião 

os documentos solicitados. --------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo baixe ao Chefe 

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

articulação com o técnico da obra, fazer uma informação sobre este assunto. ======== 

025 – 360/338/514.98 – OBRAS PARTICULARES – Construção de Centro Sócio-

Cultural de Castelo =================================================== 

========== No seguimento da deliberação de Câmara realizada em 23 de Novembro 

de 1998, exarada a folhas 266, ponto 212, do livro de actas 92, em que foi deliberado 

aprovar o projecto de arquitectura, relativamente à construção do Centro Sócio Cultural 

de Castelo, presente à reunião a informação nº.07/2003, da Secção de Apoio 

Administrativo da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, 

datada de 14 do corrente mês, do seguinte teor:------------------------------------------------------

-----" (...), informo V. Exª que após a aprovação do projecto de arquitectura, por 

deliberação de Câmara realizada em 23 de Novembro de 1998, não foram executados 

os projectos de especialidades, pelo que esta obra não se encontra licenciada". ----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, questionar o Técnico Fiscal da 

Obra, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, sobre os projectos de especialidades 

que não foram entregues. ===============================================  

026 - 360/338/67.99 - OBRAS PARTICULARES – Construção de um edifício de 

habitação e comércio ================================================= 

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

16 de Dezembro de 2002, exarada a folhas 204, ponto 162, do livro de actas nº. 106, em 
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que foi deliberado, mais uma vez, solicitar à Senhora MARIA ODETE ALMEIDA 

BOTELHO, residente no Bairro do Aguiar, nesta Vila,  os projectos de especialidades e o 

documento de legitimidade devidamente rectificado, relativamente à construção de um 

edifício de habitação e comércio, sito no local de residência, presente à reunião um 

requerimento, acompanhado do processo, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, solicitando o deferimento da pretensão 

formulada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 27-

RJ/DPOM/2003, datada de 21 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

motivos alí descritos, informa que o processo continua sem condições para ser objecto 

de liberação final. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Dada a dimensão das alterações introduzidas a nível de arquitectura, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, que a requerente entregue os projectos de 

especialidades, conforme já solicitado. =====================================  

027 - 360/338/466.00 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de uma moradia unifamiliar - Telas Finais ======================= 

========== Oriundo da Firma URBE 96-URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÕES E 

PROJECTOS DA NAVE, LDª, com sede nesta Vila, presente à reunião as Telas Finais, 

relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no 
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lote nº 16, do loteamento com alvará nº. 2/98, sito nesta Vila. ------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 25-RJ/DPOM/2003, datada de 18 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 as alterações e emitir a 

respectiva licença. ===================================================== 

028 - 360/338/221.02 - OBRAS PARTICULARES - Aditamento ao projecto de 

reconstrução de uma casa de habitação - Rectificação ======================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária de 16 de 

Junho, último, exarada a folhas 177, ponto 197, do livro de actas nº. 109, em que foi 

deliberado, emitir a respectiva licença, concedendo ao Senhor EMÍLIO FORMOSO DOS 

SANTOS, um prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do documento de 

legitimidade, presente de novo à reunião o processo para rectificação da deliberação 

atrás referida, dado que o requerente havia solicitado o referido prazo para 

apresentação de resposta à audiência, com vista a colmatar as de deficiências 

existentes no processo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação tomada 

em reunião ordinária de 16 de Junho, último, e conceder ao requerente 90 (noventa) 

dias para apresentação da referida resposta à audiência escrita do interessado. ====== 

029 - 360/338/518.02 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 
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Construção de uma habitação unifamiliar ================================= 

========== Oriundo do Senhor CARLOS ALBERTO RODRIGUES ALEXANDRE, 

residente na localidade de Carapito, Freguesia de Peravelha, presente à reunião os 

projectos de especialidades, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lote nº16, do alvará de loteamento nº. 01/96, sito no lugar 

denominado "Alto de Fornos", Freguesia de Moimenta da Beira.--------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 73-

SV/DPOM/2003, datada de 21 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. =================================  

030 - 360/338/04.03 - OBRAS PARTICULARES – Ampliação de uma vacaria - 

Parecer 19.03 ========================================================   

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO PINTO DE ALMEIDA, residente na Quinta 

da Carriça, Freguesia de Vila da Rua, presente à reunião um requerimento, datada de 

28 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, relativamente à ampliação de uma vacaria, que o Senhor 

ARMANDO DA FONSECA PINTO, levou a efeito na Quinta supra mencionada.------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o 

Parecer nº. 19.03, datado de 28 de Maio, último, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual e pelos 

motivos alí descritos, aquando da entrada do requerimento para licenciamento da obra 

em questão, o contrato de arrendamento se mantinha em vigor.---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Atendendo ao teor do Parecer Jurídico, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manter todas as deliberações tomadas anteriormente e informar o 

queixoso, ANTÓNIO PINTO DE ALMEIDA, desta informação e do teor do parecer 

jurídico. ============================================================= 

031 - 360/338/59.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de uma casa de habitação ================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar à Senhora MARIA DE LURDES 

DUARTE DE CARVALHO AMBRÓSIO, os elementos em falta, relativamente à 

reconstrução de uma habitação, sita na Rua do Vale do Rubão, na localidade de 

Sanfins, Freguesia de Paçô, presente à reunião o processo acompanhado de um 

requerimento e dos elementos em falta, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, informando que se julga estarem reunidas 

todas as condições necessárias para a aprovação do projecto. --------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou informação nº. 72-SV/DPOM/2003, 

datado de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito  e 

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável. ------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, devendo o requerente entregar o documento de legitimidade, devidamente 

rectificado, aquando dos projectos de especialidades. ==========================  

032 - 360/338/68.03 - OBRAS PARTICULARES – Construção de uma habitação 

unifamiliar - Projecto de especialidades =================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Senhora ROSA 

MARIA COELHO PINTO, residente na localidade e  Freguesia de Baldos, presente à 

reunião um requerimento, datado de 14 do corrente mês, acompanhado da memória 

descritiva do projecto de águas e esgotos, 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, segundo a 

qual emite parecer favorável.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

033 - 360/338/108.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de arrumos com 36m2 ===================================== 

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

14 do corrente mês, exarada a folhas 264 e 265, ponto 289, do livro de actas nº.109, em 

que foi deliberado que o Vereador em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, juntamente com os Técnicos da DPOM, verificassem "in loco" as implicações 
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do projecto proposto pela 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 de novo o processo à reunião,  acompanhado da 

informação nº. 76-SV/DPOM/203, datada de 24 do corrente mês, que nesta acta se 

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

esclarecimentos sobre o que foi verificado "in loco".-------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo baixe ao 

Vereador em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, para, 

servindo-se dos seus conhecimentos do local, recolher informações susceptíveis de 

proporcionarem e fundamentar uma melhor decisão por parte da Câmara Municipal. === 

034 - 360/338/112.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Ampliação de uma casa de habitação - Elementos em falta  =================== 

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

em 02 de Junho, último, exarada a folhas 131, ponto 147, do livro de actas nº. 109, em 

que foi deliberado solicitar ao Senhor ABILIO GOMES PAULO os elementos em falta 

referidos na informação técnica nº. 3-RJ/DPOM/2003, datada de 21 de Maio, último,  

relativamente à ampliação de uma casa de habitação, que pretende levar a efeito na 

Rua do Pereiro, na localidade de Carapito, Freguesia de Peravelha, presente à reunião o 

processo, acompanhado dos elementos em falta, 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, segundo a 
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qual mantém o teor da informação nº. 3-RJ/DPOM/2003, datada de 03705/21, com 

excepção do seu 3º parágrafo. ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta que já se encontra construído e é para legalização de 

uma pequena ampliação de uma casa de habitação  existente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, dispensando o requerente do 

levantamento topográfico. ===============================================  

035 - 360/338/149.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura 

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

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

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

ANTÓNIO PEREIRA DA SILVA, presente à reunião o respectivo processo acompanhado 

da informação nº.30-RJ/DPOM/2003, datada de 24 do corrente mês: " A presente 

informação surge no seguimento da resposta dada pelo requerente ao despacho do Sr. 

Vereador das Obras Particulares Dr. Jorge de Jesus Costa de 03/05/30, que por sua vez 

surgiu perante o teor da informação destes serviços com o nº. 8-RJ/DPOM/2003 de 

03/05/29.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O requerente entregou o documento de legitimidade conforme solicitado.---------------

----- Informa-se favoravelmente a pretensão". --------------------------------------------------------- 

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

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

036 - 360/338/150.03 - OBRAS PARTICULARES - Construção de um armazém - 
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Projecto de arquitectura =============================================== 

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

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

GOMES, a rectificação do documento de legitimidade, relativamente à construção de um 

armazém agrícola, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Varzea", na 

localidade e Freguesia de Baldos, presente à reunião  um requerimento, solicitando que 

lhe seja aprovado o projecto de arquitectura, comprometendo-se logo que possível a 

apresentação do documento de legitimidade devidamente rectificado. ------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 26-

RJ/DPOM/2003, datada de 21 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

arquitectura, devendo o requerente juntar o documento de legitimidade,  aquando da 

entrega dos projectos de especialidades. ==================================== 

037 - 360/338/177.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Ampliação de um estábulo ============================================= 

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

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

PLÁCIDO DE ALMEIDA SOUSA, relativamente à ampliação de um estábulo, sito no 

lugar denominado "Relva", na localidade e Freguesia de Peravelha, presente à reunião a 
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resposta, por escrito, em que apresenta novos elementos. ---------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 49-

LS/DPOM/2003, datada de 25 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Tendo conhecimento que o requerente terá disponíveis outras áreas, 

para além da área indicada neste processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

sugerir que o requerente mande juntar ao processo documentos (levantamento 

topográfico, certidões, etc.) que provem disponibilidade para proceder ao ajustamento da 

área de intervenção, compatibilizando-a com as pretensões da edificação. A propósito, a 

Câmara, considera que, para o efeito requerido, todas as infra-estruturas necessárias se 

encontram disponíveis naquele local. =======================================  

038 - 360/338/203.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar - Resposta à audiência do interessado  

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Senhora MARIA 

CELINA VAZ PIRES, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar que 

pretende levar a efeito no lote nº. 5 do loteamento com alvará nº. 03/97, sito no lugar 

denominado "Poça Nova ou Tapadinha", nesta Vila, presente à reunião a resposta, por 

escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 
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integrante, solicitando 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. 28-

RJ/DPOM/2003, datada de 21 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração as construções já existentes no loteamento e 

sendo o regulamento do loteamento omisso quanto à situação das caves, a Câmara 

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

039 - 360/338/206.03 - OBRAS PARTICULARES - Reconstrução de uma habitação -  

Pedido de isenção de projectos de especialidades ========================== 

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

22 de Abril, último, exarada a folhas 173, ponto 148, do livro de actas nº. 108, em que foi 

deliberado aprovar o projecto de arquitectura da Senhora MARIA CÂNDIDA DE SOUSA 

CANELAS, relativamente à reconstrução de uma habitação, que foi executado pelo 

Gabinete Técnico Local, em colaboração com os Técnicos desta Câmara, integrado no 

Programa Solarh, presente à reunião um requerimento a solicitar a isenção dos 

projectos de especialidades. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação, datada de 14 do 

corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 
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parte integrante, emitindo parecer desfavorável. ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à requerente os 

projectos de especialidades, de acordo com a informação técnica. ================= 

040 - 360/338/232.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

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

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

FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA, relativamente à construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Mosto Frio", na localidade 

de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, presente à reunião a resposta, por escrito, que 

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

informando de que apresentará o documento de legitimidade, aquando do levantamento 

da licença. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 75-

SV/DPOM/2003, datada de 21 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, que o processo baixe à DPOM, 

para que esta divisão informe de  acordo com os registos existentes nesta Câmara, 

referindo-se sobre qual a dimensão das construções já licenciadas do mesmo prédio e 
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quais as infra-estruturas que servem o prédio objecto de intervenção. ============== 

041 - 360/338/235.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Reconstrução e ampliação de uma casa de habitação  ======================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar à Senhora MARIA DO CARMO 

SOUSA LUCENA PINTO os elementos em falta, relativamente à reconstrução e 

ampliação de uma casa de habitação, sita na Rua do Carvalho, na localidade de Vide, 

Freguesia de Rua, presente à reunião os elementos em falta, acompanhado de um 

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

parte integrante, solicitando a sua aprovação. --------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 71/GTL/2003, datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer 

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

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

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

042 - 360/338/359.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura -

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

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LDª., com 

Sede em Vila Meã, Lamego, presente à reunião o projecto de arquitectura, relativamente 

à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote nº.5, do 
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loteamento nº. 3/01, sito no lugar denominado "Covas de Barro", nesta Vila. ----------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 64-

SV/DPOM/2003, datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

alertando o requerente para o facto de que a implantação deverá ficar vinculada aos 

afastamentos constantes da planta síntese do loteamento. ---------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo, no entanto, o requerente ter em consideração o último parágrafo 

da informação técnica e juntar o documento de legitimidade aquando da entrega dos 

projectos de especialidades.  ============================================= 

043 - 360/338/360.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura -

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

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LDª., com 

Sede em Vila Meã, Lamego,  presente à reunião o projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lote nº. 11, do Loteamento nº. 3/01, sito no lugar denominado "Covas de Barro", nesta 

Vila. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.65-

SV/DPOM/2003, datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável, 

alertando o requerente para o facto de que a implantação deverá ficar vinculada aos 

afastamentos constantes da planta síntese do loteamento. ---------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo, no entanto, o requerente ter em consideração o último parágrafo 

da informação técnica e juntar o documento de legitimidade aquando da entrega dos 

projectos de especialidades. ============================================= 

044 - 360/338/361.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura -

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

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LDª., com 

Sede em Vila Meã, Lamego,  presente à reunião o projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lote nº.10, do loteamento nº. 3/01, sito no lugar denominado "Covas de Barro", nesta 

Vila.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 68-

SV/DPOM/2003, datada de 15 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

alertando o requerente para o facto de que a implantação deverá ficar vinculada aos 

afastamentos constantes da planta síntese do loteamento. ---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 
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arquitectura devendo, no entanto, o requerente,  ter em consideração o último parágrafo 

da informação técnica e juntar o documento de legitimidade aquando da entrega dos 

projectos de especialidades. ============================================= 

045 - 360/338/362.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura -

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

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LDª., com 

Sede em Vila Meã, Lamego,  presente à reunião o projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lote nº.7, do loteamento nº. 3/01, sito no lugar denominado "Covas de Barro", nesta Vila.- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 67-

SV/DPOM/2003, datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

alertando o requerente para o facto de que a implantação deverá ficar vinculada aos 

afastamentos constantes da planta síntese do loteamento. ---------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo, no entanto, o requerente, ter em consideração o último parágrafo 

da informação técnica e entregar o documento de legitimidade aquando da entrega dos 

projectos de especialidades. ============================================= 

046 - 360/338/363.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura -

Construção  de uma habitação ========================================== 
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========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LDª., com 

Sede em Vila Meã, Lamego,  presente à reunião o projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lote nº.9, do loteamento nº. 3/01, sito no lugar denominado "Covas de Barro", nesta Vila.- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 31-

RJ/DPOM/2003, datada de 25 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

alertando o requerente para o facto de que a implantação deverá ficar vinculada aos 

afastamentos constantes da planta síntese do loteamento. ---------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo no entanto, o requerente, ter em consideração o último parágrafo 

da informação técnica e entregar o documento de legitimidade aquando da entrega dos 

projectos de especialidades. =============================================  

047 - 360/338/364.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura -

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

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LDª., com 

Sede em Vila Meã, Lamego,  presente à reunião o projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lote nº8, do loteamento nº. 3/01, sito no lugar denominado "Covas de Barro", nesta Vila.- 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 70-

SV/DPOM/2003, datada de 15 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

alertando o requerente para o facto de que a implantação deverá ficar vinculada aos 

afastamentos constantes da planta síntese do loteamento. ---------------------------------------- 

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

arquitectura devendo, no entanto, o requerente, ter em consideração o último parágrafo 

da informação técnica e entregar o documento de legitimidade aquando da entrega dos 

projectos de especialidades. ============================================= 

048 - 360/338/365.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura -

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

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LDª., com 

Sede em Vila Meã, Lamego, presente à reunião o projecto de arquitectura, relativamente 

à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote nº.6, do 

loteamento nº. 3/01, sito no lugar denominado "Covas de Barro", nesta Vila. ----------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 69-

SV/DPOM/2003, datada de 15 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

alertando o requerente para o facto que a implantação deverá ficar vinculada aos 

afastamentos constantes da planta síntese do loteamento. ---------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura devendo, no entanto, o requerente, ter em consideração o último parágrafo 

da informação técnica e entregar o documento de legitimidade aquando da entrega dos 

projectos de especialidades. ============================================= 

049 - 360/338/377.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

========== Oriundo da Senhora LUISA MARIA SANTOS AMARAL RODRIGUES E 

OUTRA, residente na localidade e Freguesia de Baldos, presente à reunião o projecto 

de arquitectura, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar que pretende 

levar a efeito no lugar denominado "Adbispo", na localidade e Freguesia de Baldos. ------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 32-

RJ/DPOM/2003, datada de 25 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. ========================================================= 

050 - 360/341/000 - OBRAS PARTICULARES - Demolições - Auto de Vistoria nº. 

35/03 - Manuel Pina Castro ============================================= 

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

19 de Maio, último, exarada a folhas 51, ponto 054, do livro de actas nº.109, em que foi 

deliberado efectuar uma vistoria ao imóvel, de acordo com o preceituado do artigo 90º, 
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do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 

04 de Junho, pertencente ao Senhor MANUEL PINA CASTRO, sito na Rua do Outeiro, 

na localidade e Freguesia de Caria, presente à reunião o auto de vistoria nº. 35/03, 

datado de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o dono do referido 

imóvel para iniciar a obra de recuperação dentro do prazo de 30 (trinta) dias, devendo 

concluí-las até 90 (noventa) dias após o início das mesmas.--------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado que caso não sejam respeitados os prazos, a Câmara Municipal, 

de imediato, procederá à tomada da posse administrativa e execução das obras ou 

ordenará a demolição total, ou parcial, conforme o disposto no nº3, do artº.89º, do 

Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 04 

de Junho. =========================================================== 

051 - 360/341/000 - OBRAS PARTICULARES - Demolições - Auto de Vistoria nº. 

36/03 - João Rodrigues Cardoso e Antero Rodrigues Cardoso ================= 

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

19 de Maio, último, exarada a folhas 51, ponto 053, do livro de actas nº. 109, em que foi 

deliberado efectuar uma vistoria ao imóvel, de acordo com o preceituado do artigo 90º, 

do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 

04 de Junho, pertencente aos Senhores JOÃO RODRIGUES CARDOSO e ANTERO 

RODRIGUES CARDOSO, sito na rua do Outeiro, na localidade e Freguesia de Caria, 
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presente à reunião o auto de vistoria nº. 36/03, datado de 17 do corrente mês, que nesta 

acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. --------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o dono do referido 

imóvel para iniciar a obra de recuperação dentro do prazo de 30 (trinta) dias, devendo 

concluí-las até 90 (noventa) dias após o início das mesmas.--------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado que caso não sejam respeitados os prazos, a Câmara Municipal, 

de imediato, procederá à tomada da posse administrativa e execução das obras ou 

ordenará a demolição total, ou parcial, conforme o disposto no nº3, do artº.89º., do 

Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 04 

de Junho. =========================================================== 

052 - 360/341/000 - OBRAS PARTICULARES - Demolições - Auto de Vistoria nº. 

37/03 - Herdeiros de Irmínio de Carvalho ================================== 

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

19 de Maio, último, exarada a folhas 53, ponto 056, do livro de actas nº.109, em que foi 

deliberado efectuar uma vistoria ao imóvel, de acordo com o preceituado do artigo 90º, 

do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 

04 de Junho, pertencente aos HERDEIROS DE IRMÍNIO DE CARVALHO, sito na Rua 

do Outeiro, na localidade e Freguesia de Caria, presente à reunião o auto de vistoria nº. 

37/03, datado de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o dono do referido 
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imóvel para iniciar a obra de recuperação dentro do prazo de 30 (trinta) dias, devendo 

concluí-las até 90 (noventa) dias após o início das mesmas. -------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado que caso não sejam respeitados os prazos, a Câmara Municipal, 

de imediato, procederá à tomada da posse administrativa e execução das obras ou 

ordenará a demolição total, ou parcial, conforme o disposto no nº3, do artº.89º., do 

Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 04 

de Junho. =========================================================== 

053 - 360/341/000 - OBRAS PARTICULARES - Demolições - Auto de Vistoria nº. 

38/03 - Alexandre Gomes Cardia ========================================= 

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

19 de Maio, último, exarada a folhas 52, ponto 055, do livro de actas nº.109, em que foi 

deliberado efectuar uma vistoria ao imóvel, de acordo com o preceituado do artigo 90º, 

do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 

04 de Junho, pertencente ao Senhor ALEXANDRE GOMES CARDIA, sito na Rua do 

Outeiro, na localidade e Freguesia de Caria, presente à reunião o auto de vistoria nº. 

38/03, datado de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, contactar o Presidente da Junta 

de Freguesia de Caria, a fim de se pronunciar sobre a versão apresentada pelo Senhor 

Alexandre Gomes Cardia. =============================================== 

054 - 360/343/000 - OBRAS PARTICULARES - Vistorias - Habitação em ruínas – 
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Residente, Maria da Graça Soares ======================================= 

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

05 de Maio, último, exarada a folhas 236, ponto 217, do livro de actas nº. 108, em que foi 

deliberado notificar o Senhorio ARMANDO CORREIA ALVES, relativamente à habitação 

onde reside a Srª. MARIA DA GRAÇA SOARES, sita na Fonte de S. João, nesta Vila,  

para iniciar as obras de recuperação dentro do prazo de 30 dias, devendo concluí-las até 

90 dias após o início das mesmas, deliberando, ainda, que caso não fossem respeitados 

os prazos, a Câmara Municipal, de imediato, procederia à tomada da posse 

administrativa e execução das obras em causa, de acordo com o parecer jurídico 

emitido, presente à reunião o processo, uma vez que o prazo de 30 dias já terminou e, 

tendo-se a Fiscalização Municipal  deslocado "in loco",  verificou o seguinte: "(...) não foi 

realizada qualquer obra na habitação, sita na Fonte de São João, nesta Vila, onde reside 

a Srª. Maria da Graça Soares". ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:   A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o prazo estabelecido 

para a conclusão das obras referenciadas, isto é, no prazo de 90 dias, desde a última 

notificação, salvaguardando a prerrogativa legal já referida da  possibilidade de tomar, 

de imediato, a posse administrativa da mesma, no caso de se verificar que os trabalhos 

em causa não foram realizados no prazo determinado, podendo, de seguida, a Câmara 

Municipal assumir a sua execução directa, imputando ao proprietário os respectivos 

encargos.  =========================================================== 

055 - 360/991/000 - OBRAS PARTICULARES - Certidões ====================== 



FlFlFlFl.57 
______________ 

 
                                                           03.07.28 

 
Liv º .  110L iv º .  110L iv º .  110L iv º .  110     

                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 

                                                                   

 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ HENRIQUE FERREIRA TAVIRA , residente na 

localidade de Arcas, Freguesia de Sever, presente à reunião um pedido de Certidão de 

Anexação de Prédios Urbanos, para a constituição de um único, relativamente a uma 

casa de habitação de dois pavimentos existente no lugar denominado "Lages", na 

localidade e Freguesia de Sever, 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. 34-

LS/DPOM/2003, datada de 30 Abril, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, esclarecendo que existem posições 

diversas sobre o assunto e que o mesmo deverá ser objecto de parecer jurídico.----------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o 

parecer nº. 17.03, datado de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

emissão da respectiva certidão. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração o conteúdo do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/2001, de 04 de Junho, e o Parecer do 

Gabinete Jurídico nº.17/93, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e emitir a 

respectiva certidão. ==================================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 
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056 – 130/999/000 – DIVERSOS  - Pedido de palco para as Festas de Alvite ======= 

========== A Comissão de Festas de Nossa Senhora das Queimas de Alvite,  através 

de comunicação datada de 17 de Junho de 2003, solicita à Câmara Municipal a 

cedência de um palco com as características inerentes ao contrato estabelecido com a 

firma Felisberto Cardoso.------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Chefe da Secção Administrativa da DASC, VERÍSSIMO 

COUTINHO DOS SANTOS, o mesmo prestou a seguinte informação:-------------------------- 

----- "Após consulta telefónica feita ás firmas “Companhia das Festas” e “Produções 

Felisberto Cardoso”, as mesmas disponibilizam um palco com as medidas solicitadas, 

pela quantia de 2.250,00 euros (dois mil duzentos e cinquenta euros)".------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, face ás características do palco 

e ao apoio prestado em casos semelhantes, assumir os encargos com o aluguer de um 

palco, com as medidas e características solicitadas, no montante de € 2.250,00 ( dois mil 

duzentos e cinquenta euros). ============================================= 

057 – 710/714/000 – INSTRUÇÃO. - DELEGAÇÃO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Pedido de pagamento de horas para a tarefeira de apoio educativo====== 

========== A Delegação Escolar de Moimenta da Beira, através de ofício 229/03 de 27 

de Junho do corrente ano, solicita à Câmara Municipal o pagamento de cinco horas 

diárias, durante os meses de Julho e Agosto, para a tarefeira de apoio educativo no 

jardim de infância da AMAI, uma vez que, só assim, essas crianças poderão continuar a 

usufruir desse tipo de apoio.--------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Face ao exposto e não podendo a Câmara intervir directamente na 

resolução deste assunto, a mesma deliberou, por unanimidade, atribuir uma 

comparticipação financeira aquela Delegação Escolar, de montante igual aos encargos, 

a apurar, destinada aos fins propostos. ===================================== 

058 – 710/726/000 – PISCINA MUNICIPAL  - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, RECREIO 

E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE VILA DA RUA – Cedência da Piscina Municipal 

para o programa “Férias de Verão” ====================================== 

========== A Associação de Cultura, Recreio e Solidariedade Social de Vila da Rua, 

através de ofício 10/2003, de 14 de Julho do corrente ano, solicita à Câmara Municipal a 

cedência das instalações da Piscina Municipal, nas tardes dos dias 16, 18, 21, 23, 25, 28 

e 30 do mês de Julho e nos dias 1, 4, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 25, 27 e 29 do mês de 

Agosto, para que a actividade prevista no projecto seja realizada.------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que este pedido tem enquadramento no Regulamento da Piscina 

Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, disponibilizar as instalações da 

referida Piscina ás crianças e jovens da referida Associação, no âmbito do referido 

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

059 – 710/707/000 – CLASSIFICAÇÃO DE IMÓVEIS – FÁBRICA DA IGREJA 

PAROQUIAL DE ARCOZELOS – CAPELA DE TOITAM ======================== 

========== A Fábrica da Igreja Paroquial de Arcozelos Capela de Toitam, através de 

ofício sem número, datado de 07 de Julho de 2003, comunica à Câmara Municipal a 

necessidade de reparação de três altares, em talha dourada, e duas imagens de grande 
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envergadura, uma de S. Francisco e outra de Nossa Senhora da Saúde, ambas de 

grande raridade, existentes na Capela de Toitam.---------------------------------------------------- 

----- A Comissão da referida Capela, atendendo à necessidade de intervenção 

especializada e com vista ás restaurações referidas, solicitou à  Firma Martinho Lobo, 

Lda de Braga, sob indicação do IPPAR, a apresentação de um orçamento, o qual 

apresenta um valor global de € 8.500,00 (oito mil e quinhentos euros) para as 

reparações referidas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesse sentido, e porque a Fábrica da Igreja Paroquial de Arcozelos da Capela de 

Toitam não dispõe de rendimentos nem solução para a necessária intervenção, solicita à 

Câmara Municipal o possível apoio financeiro para os trabalhos a realizar. ------------------- 

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

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

orgânico - económica 0102/08.07.01, onde, em 25 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 12.506,02 (doze mil quinhentos e seis euros e dois cêntimos), estando o 

encargo com o presente projecto previsto no Plano de Actividades Municipais no 

Objectivo 2.5.3., Código 01 e n.º 29/2003, com a dotação de € 8.753,01 (oito mil, 

setecentos e cinquenta e três euros e um cêntimo).--------------------------------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma comparticipação 

financeira de € 2.500,00 ( dois mil e quinhentos euros), destinado a obras de reparação 

da referida Capela. ==================================================== 

060 – 710/713/500 – ACTIVIDADES DESPORTIVAS – Realização de Prova 
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Desportiva “25º Grande Prémio de Ciclismo do Vale do Távora” =============== 

========== A Câmara Municipal de Sernancelhe solicita o parecer favorável para a 

realização da prova desportiva “25º Grande Prémio de Ciclismo do Vale do Távora”, a 

realizar no dia 24 de Agosto do corrente ano. --------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de Despacho datado de 16 de 

Julho de 2003, submeteu o pedido à emissão de parecer do sector de fiscalização, tendo 

a mesma informado que, relativamente ao assunto em epígrafe, não vê qualquer 

inconveniente na passagem da prova desportiva acima referenciada, no Município de 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

passagem da referida prova desportiva por este Concelho, nos termos do nº 3, do artigo 

31º, do Decreto Lei nº. 310/2002, de 18 de Dezembro e da Portaria nº-1100/95, de 07 de 

Setembro. =========================================================== 

061 – 710/714/000 – INSTRUÇÃO – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES – Encerramento de Escolas do 1º ciclo do ensino básico ======= 

========== Para conhecimento da Câmara Municipal e oriundo da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, presente à reunião a circular 98/2003, de 15 de 

Julho do corrente ano, na qual manifesta o seu desacordo, relativamente ao 

encerramento de escolas do 1º. Ciclo do ensino básico, conforme deliberação aprovada 

em reunião do Conselho Directivo da Associação.---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
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solidarizar-se com as posições assumidas pela Associação Municipal de Municípios. === 

062 – 370/388/000 – PROGRAMA SOLARH – ORÇAMENTO DAS OBRAS NA 

MORADIA DE MARIA ILIDIA DE JESUS SEIXAS – VILAR - MOIMENTA DA BEIRA==          

========== Oriundo do Técnico desta Câmara Municipal, Engenheiro Civil JOÃO 

PEDRO MARQUES RODRIGUES, presente à reunião a informação JP 16/DOM/2003, 

datada de 14 de Maio, do ano corrente, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativa ao Orçamento das obras a efectuar 

pela candidata MARIA ILIDIA DE JESUS SEIXAS, ao abrigo do programa SOLARH, com 

vista  à obtenção de um documento deste Município, que comprove junto do INSTITUTO 

NACIONAL DA HABITAÇÃO, a aprovação por parte  da Câmara Municipal.------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento proposto, 

que consta do relatório técnico anexo à informação referida. ===================== 

063 – 710/713/800 – MARIA ANGELINA E OUTRAS – ESCOLA DE BAILADO DE 

MOIMENTA DA BEIRA ================================================= 

========== A Direcção das Escolas de Bailado de Maria Angelina (Classic Schools), 

através de ofício sem número, de 18/07/2003, dá conhecimento à Câmara Municipal de 

que no ano lectivo 2003/2004 não poderá  dar continuidade ao projecto iniciado. ----------- 

----- Assim, não tendo conseguido, após inúmeras tentativas e contactos efectuados, 

arranjar duas Professoras, de modo a que uma delas pudesse ministrar a tempo inteiro 

em Moimenta da Beira, prefere não dar continuidade ao projecto que iniciou na época 

2002/2003.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o assunto baixe ao 

Vereador a Tempo Inteiro, JORGE  DE  JESUS  COSTA, para tentar, junto da Direcção 

da referida Escola de Bailado, estabelecer condições que visem alterar o propósito de 

cancelamento da referida Escola em Moimenta da Beira. ======================== 

064 – 710/713/100 – ASSOCIAÇÕES CULTURAIS – ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL / “OS LOBOS UIVAM” - CRIAÇÃO DO GRUPO 

ETNOGRÁFICO E FOLCLÓRICO “OS CEIFEIROS DA NAVE”=================== 

========== Oriundo da Associação de Desenvolvimento Rural/OS LOBOS UIVAM, 

presente à reunião um processo, mediante o qual é apresentada a Associação acima 

identificada, bem como o seu plano de actividades, baseando-se em três projectos base 

assim identificados:--------------------------------------------------------------------------------------------

----- Criação do Grupo Etnográfico e Folclórico “OS CEIFEIROS DA NAVE”; -----------------

---- Elaboração DO PLANO DE ORDENAMENTO FLORESTAL - POF; ------------------------

---- VIGILÂNCIA DA FLORESTA COM JOVENS EM BTT; -----------------------------------------

---- Para fazer face às despesas e bem como para o desenvolvimento dos 3 (três) 

vectores de actuação da Associação referida, a mesma solicita um subsídio global de € 

13.500,00 (treze mil e quinhentos euros).----------------------------------------------------------------

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

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

orçamentais e projectos do Plano Plurianual de Investimentos: ---------------------------------- 

----- Criação do Grupo Etnográfico e Folclórico, na rubrica orçamental orgânico-
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económica 04/08.07.01, onde, em 28 do corrente mês, existe um saldo disponível de € 

107.487,55 (cento e sete mil quatrocentos e oitenta e sete euros, e cinquenta e cinco 

cêntimos), estando este encargo com o presente projecto previsto no Plano de 

Actividades Municipais no Objectivo 2.5.1., Código 01.01.02 e n.º 23/2003, com a 

dotação de € 14.000,00 (catorze mil euros).------------------------------------------------------------

----- Elaboração do Plano de Ordenamento Florestal – POF, na rubrica orçamental 

orgânico-económica 0303/08.07.01, onde, em 28 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 16.654,42 (dezasseis mil seiscentos e cinquenta e quatro euros e  

quarenta e dois cêntimos), estando este encargo com o presente projecto previsto no 

Plano de Actividades Municipais no Objectivo 2.4.6., Código 0402 e n.º 21/2003, com a 

dotação de € 5.000,00 (cinco mil euros).-----------------------------------------------------------------

----- A Vigilância da floresta com jovens em BTT,  na rubrica orçamental orgânico-

económica 04/04.07.01, onde, em 28 do corrente mês, existe um saldo disponível de € 

41.299,53 (quarenta e um mil duzentos e noventa e nove euros, e cinquenta e três 

cêntimos), estando este encargo com o presente projecto previsto no Plano de 

Actividades Municipais no Objectivo 2.5.2., Código 01.06 e n.º 12/2002, com a dotação 

de € 1.276,21 (mil duzentos e setenta e seis euros e vinte e um cêntimos).------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao exposto a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: ----

----- Relativamente à criação do Grupo Etnográfico “OS CEIFEIROS DA NAVE”, atribuir 

um subsídio no montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para os fins 

propostos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Relativamente ao Plano de Ordenamento Florestal (POF), atribuir um subsídio de € 

5.000,00 (cinco mil euros), devendo ser criadas condições orçamentais para considerar 

o diferencial solicitado.----------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao projecto de vigilância com Jovens em BTT, atribuir um subsídio de 

€ 1.000,00 (mil euros). ==================================================  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente e não havendo  mais  nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º. da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, sendo seguidamente distribuída, por 

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

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

18H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


