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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SETE DE DEZEMBRO DO ANO 

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

ACTA Nº. 25/05 

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

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

Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa  (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de  21 

de Novembro de 2005, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os 

Senhores, JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA,  ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA 

MATOS, JORGE DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL 

MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na 

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

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

ordinária realizada no dia 02 de Novembro de 2005, exarada a folhas 6, ponto 005, do 

livro de actas 123, cuja ordem  do dia  havia sido previamente distribuída a todos os 

seus membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de 18 de 

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

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

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

aberta a reunião, quando eram 09H30.====================================== 

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

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

JUSTIFICAR a falta à reunião de hoje do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, LUIS 

CARLOS PEREIRA DA SILVA, por motivos de ter participado no 8º. Seminário de Alta 

Direcção em Administração Local, conforme requerimento e documento comprovativo, 

apresentado pelo interessado.============================================ 

01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

144 - 020/005/000 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - Marcação de data ============ 

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

unanimidade, designar o próximo dia 19 do corrente mês, pelas 14H30, para a 

realização de uma reunião extraordinária a fim de ser discutido o Projecto do Orçamento 

e das Grandes Opções do Plano, para o ano de 2006, ficando, deste modo, feita a 

respectiva convocatória. ================================================ 

02.02 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 “Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

145 – 380/374/000 – FISCALIZAÇÃO – QUEIXAS OU DENÚNCIAS – CONSTRUÇÃO 

DE ARRUMOS AGRÍCOLAS E DE UM MURO DE VEDAÇÃO – Nelson Teixeira Trinta 

- Alvite ============================================================= 

========== Oriundas do Dr. A. Pires de Almeida, advogado da Senhora Palmira 

Teixeira, residente na Rua do Soalheiro, em Alvite,  presentes à reunião duas cartas, 

sem data, mas registadas nesta Câmara Municipal em 22 de Julho  e 13 de Setembro, 



 FFFFllll.132 
______________ 

 
                                                           05.12.07 

 
Liv º .  123L iv º .  123L iv º .  123L iv º .  123     

                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 

                                                                   

 

últimos, sob os números 5256 e 6343, respectivamente, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante em que, pelas razões ali 

descritas, se insurge contra a construção que o Senhor NELSON TEIXEIRA TRINTA, 

está a fazer junto à sua casa de habitação. ------------------------------------------------------------ 

----- A propósito, a  Fiscalização Municipal, na sequência da sua desolação ao local, 

prestou as informações nºs. 371, 527 e 578, datadas de 27 de Julho, 21 de Outubro e 17 

de Novembro, últimos, respectivamente, que também nesta acta se consideram 

integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante em que, também pelas 

razões ali descritas dá, em certa medida, razão à queixosa. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o Senhor NELSON 

TEIXEIRA TRINTA, para ajustar o muro à altura de 1,80m, de acordo com o 

Regulamento em vigor neste Município. ===================================== 

02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

146 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA - Distribuição de água à população - 

Pedido de  Subsídio ================================================== 

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

ofício, sem número e datado de 08 de Novembro, último, registado nesta Câmara 

Municipal em 24 do mesmo mês, sob o n.º 8183, solicitando a atribuição de um subsídio 

no valor de € 3.000,00 (três mil euros), para fazer face às despesas extraordinárias com 
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a distribuição de água a toda a população do Concelho, efectuada nos meses de 

Setembro e Outubro, últimos.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

–económica 0303/040701 onde, em 29 de Novembro, último, existia um saldo disponível 

de € 2.253,61 (dois mil, duzentos e cinquenta e três euros e sessenta e um cêntimo). ---- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a preciosa ajuda dada pelos Bombeiros Voluntários no 

fornecimento de água, no período crítico do Verão, às populações em situações de 

carência, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio de € 2.250,00 

(dois mil, duzentos e cinquenta euros), a título de compensação pelos serviços 

prestados, dado que o presente orçamento não tem dotação suficiente para atribuição 

do subsídio requerido. ================================================== 

147 – 210/207/000 – CENTRO DE ESTUDOS AQUILINO RIBEIRO – Edição de 

Cadernos Aquilinianos - Pedido de subsidio =============================== 

========== Oriundo do Centro de Estudos referenciado em epígrafe, presente à 

reunião um ofício sem número, datado de 17 de Novembro, último, e registado nesta 

Câmara Municipal em 22 do mesmo mês, sob o n.º 8143, solicitando apoio financeiro no 

montante de € 750,00 (setecentos cinquenta euros), para a edição dos “Cadernos 

Aquilinianos”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Financeira, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico 
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– económica 04/040701 onde, em 29 de Novembro último, existia um saldo disponível 

de € 4.605,60 (quatro mil, seiscentos e  cinco euros e sessenta cêntimos).------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o interesse literário da publicação dos “Cadernos 

Aquilinianos”, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um apoio financeiro de € 

750,00 (setecentos e cinquenta euros). ===================================== 

148 - 210/207/000 - CENTRO SOCIAL DE ESPINHEIRO - Reconstrução de Sede - 

Pedido de Subsídio =================================================== 

========== Oriundo do Centro Social de Espinheiro, referenciado em epígrafe, 

presente à reunião um ofício, sem data, e registado nesta Câmara Municipal em 08 de 

Agosto, último, sob o n.º 5621, solicitando a atribuição de um subsidio destinado à 

reparação da estrutura que sustenta o telhado do referido Centro Social.---------------------- 

----- O referido oficio é acompanhado por uma informação do Técnico Superior Principal, 

JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, datada de 22 de Novembro, último, com a 

referência JP25/DOM/2005, com o seguinte teor:-----------------------------------------------------

----- "Dando cumprimento ao Despacho do Sr. Presidente exarado na Inf. nº 

JP24/DOM/2005 e no seguimento da mesma, informa-se que o valor da mão de obra da 

Estimativa Orçamental anexa à informação referida anteriormente, estará entre 35% a 

40% da mesma, isto é, cerca de 18.000,00 €"----------------------------------------------------------  

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

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

– económica 04/040701 onde, em 29 de Novembro, último, existia um saldo disponível 
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de € 57.756,65 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis euros e sessenta e 

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

objectivo 2.5.1., código 0104 e projecto nº. 37/2004, no montante de € 32.000,00 (trinta e 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que, no âmbito do presente orçamento, a Câmara 

Municipal não tem capacidade para assumir novos encargos, a mesma deliberou, por 

unanimidade, inscrever no próximo orçamento uma verba que contemple a pretensão 

ora formulada. ======================================================= 

149 – 230/270/000 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ========================== 

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

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

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

montante de € 760.857,29 (setecentos e sessenta  mil, oitocentos e cinquenta e sete 

euros e vinte e nove cêntimos).---------------------------------------------------------------------------- 

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

“Tesouraria” 

150 -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 06, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de €  135.499,24 (cento e 

trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove euros e vinte e quatro cêntimos), assim  

discriminado:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                     a) Dotações Orçamentais ........................................ €   18.690,67 

                                      b) Dotações Não Orçamentais................................. € 116.808,57 

                                                                              TOTAL  ........................... € 135.499,24 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

151 - 310/301/118 - E.N. 323, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E TABUAÇO - Carta do 

Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, datada de 3 de 

Setembro de 2005 - Comentários à deliberação da Câmara da reunião realizada em 

5 de Setembro de 2005 ================================================ 

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

23 de Novembro, último, exarada a folhas 102, ponto 113, deste livro de actas, em que 

foi deliberado solicitar  à DOM o processo com todas as deliberações já tomadas sobre o 

assunto, presente novamente à reunião o respectivo processo, instruído com as 

referidas deliberações, acompanhado de uma carta do Técnico Superior Assessor 

Principal, desta Câmara Municipal, JOÃO PINTO CARDOSO, datada de 3 de Setembro, 

último, registado nesta Câmara sob o n.º 7611, em 4 do corrente mês, com o seguinte 

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

----- “Recebi o ofício n.º 5427, relativo ao proc.º 310/301/118 datado de 05.SET.20, 

comunicando a deliberação da Câmara Municipal da reunião ordinária realizada em 5 de 
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Setembro passado. ------------------------------------------------------------------- 

----- Venho alertar o Sr. Presidente para o dever que tem de participar 

criminalmente, na tripla qualidade de Presidente da Câmara, Presidente do Concelho 

de Administração da ARMVT e na de cidadão. -------------------------------------------------------- 

----- Consta-se, mais uma vez, que o parecer do gabinete jurídico leva a Câmara e o 

Senhor Presidente ao não cumprimento das leis da República Portuguesa. ------------- 

----- A defesa do erário público não compete só ao signatário, mas também à 

Administração da Câmara e em particular ao Senhor Presidente. ---------------------------- 

----- E este caso é demasiado grave e evidente para que o Senhor Presidente não 

participe ao Ministério Público e ao IMOPPI. ----------------------------------------------------------- 

----- Com o não cumprimento das leis, o Estado que se quer de direito e 

democrático acaba por ser lesado”. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a deliberação anterior 

tomada sobre esta matéria, em reunião ordinária realizada em 11 de Julho, último. ==== 

152 - 310/999/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE SEVER - Acordo de Colaboração – 

Pedido de Comparticipação - Aprovação ================================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Sever, presente à reunião uma carta, 

registada nesta Câmara sob o nº. 8172, no dia 23 de Novembro, último, com o seguinte 

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

----- “No âmbito do protocolo celebrado entre esta Junta de Freguesia e a Câmara 

Municipal, para a execução da empreitada de Requalificação da Entrada da Freguesia 
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(Arcas), constatamos que os valores em causa inerentes ao protocolo, são muito 

insuficientes, face ao valor de execução da referida obra. ----------------------------------------- 

----- Dado que o valor da comparticipação da Câmara Municipal, ascendeu apenas a 

17.500 €, correspondendo a 70% do valor protocolado de 25.000 € e o valor da obra 

totalizou 56.227,50 € (Iva Incluído), verifica-se assim um diferencial no valor de 

31.227,50 €, entre o valor do protocolo e o valor facturado, conforme pode ser 

confrontado com a cópia da factura em anexo. -------------------------------------------------------- 

----- Como é do Vosso conhecimento, a Junta de Freguesia não dispõe de meios e 

recursos para fazer face a esta responsabilidade, pelo qual solicitamos a 

comparticipação integral no montante em causa por parte da Câmara Municipal ao qual 

apelamos a Vossa sensibilidade para esta situação”. ----------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.03/08.05.01.02, onde, em 30 de Novembro, último, existia uma 

dotação orçamental disponível de € 29.408,46 (vinte e nove mil, quatrocentos e oito 

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

Investimentos, no Objectivo 2.4.2, com o Código  06 e Número de Projecto 2004/26, com 

dotação de € 6.166,90 (seis mil, cento e sessenta e seis euros e noventa cêntimos). ------ 

DELIBERAÇÃO: Dado tratar-se de uma obra que também é da responsabilidade da 

Câmara Municipal, e considerando que se reconhece que a Junta de Freguesia de 

Sever não possui capacidade financeira para assumir integralmente os encargos da 
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mesma, a Câmara deliberou, por unanimidade, inscrever no próximo orçamento a verba 

necessária para a concessão do subsídio requerido. =========================== 

  03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - CONHECIMENTO ===================================== 

========== No seguimento da deliberação camarária de 2 de Novembro de 2005, 

exarada a folhas 3, ponto 004, deste livro de actas, e a fim de dar cumprimento ao 

disposto no n.º3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, dá-se conhecimento dos "processos simples, simples 

com condicionantes e projectos de arquitectura deferidos e indeferidos", decididos no 

âmbito da delegação e sub-delegação de competências fixadas pelo Despacho da 

Presidência, datado de 03 de Novembro de 2005: --------------------------------------------------- 

153 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

----- JOSÉ RODRIGUES RAMOS, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 44m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Arroupica", na 

localidade de Arcas, Freguesia de Sever, a que se refere o Proc.º n.º 384.05; --------------- 

----- MANUEL FIGUEIREDO RIBEIRO, para reparação de um telhado da sua casa de 

habitação, sita na Rua do Corgo, na Vila de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 388.05; --- 

----- JOÃO DE JESUS E SILVA, para colocação de um telhado da sua casa de 

habitação, sita no Bairro do Senhor dos Aflitos, na Sede da Freguesia de Cabaços, a 
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que se refere o Proc.º n.º 371.05; ------------------------------------------------------------------------- 

----- SERAFIM DA CONCEIÇÃO SANTOS, para rebocos e reparação do telhado da sua 

casa de habitação, com a área de 40 m2, sita no lugar denominado "Lodeiro", Freguesia 

de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 391.05; --------------------------------------------------- 

----- MARIA DO CÉU CARVALHAIS MERGULHÃO, para substituição da armação e 

telhado de um barraco de arrumos, com a área de 10 m2, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado " Garagem Velha", na localidade do Arcozelo da Torre,  Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 394.05. --------------------------------------------------------   

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

154 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

----- JOSÉ ANTÓNIO BASTOS DOS SANTOS, para ocupação da via pública em 20m2, 

que pretende levar a efeito  na Rua Torta, na sede da Freguesia de Cabaços, a que se 

refere o Proc.º n.º 382.05; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- DIAMANTINO LOPES DA SILVA TEIXEIRA, para construção de um muro de 

vedação com 20 metros, que pretende levar a efeito na Rua da Escola, n.º 24, na Vila de 

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 386.05. -------------------------------------------------------------- 

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

155 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - Deferidos 

----- ACÁCIO RODRIGUES DA SILVA, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Outeiro", na localidade de São 



 FFFFllll.141 
______________ 

 
                                                           05.12.07 

 
Liv º .  123L iv º .  123L iv º .  123L iv º .  123     

                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 

                                                                   

 

Martinho, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 339.05; ------------------------------ 

----- JOSÉ LUIS MOUTINHO SILVA, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Alto de Fornos", Freguesia de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º n.º 243.05; --------------------------------------------------------- 

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

156 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - Indeferido  

----- FERNANDO FURTADO MORAIS, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretendia levar a efeito no lugar denominado "Ranha", na Freguesia de Paçô, a que 

se refere o Proc.º n.º 244.05; ------------------------------------------------------------------------------- 

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

157 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

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

seguintes processos designados "simples", acompanhados da informação da 

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

----- ARCOGIVA, para acabamentos de obras, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Outeiro do Sino", na Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 

n.º 360.05; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ AUGUSTO MATIAS FIDALGO, para acabamentos de uma casa de habitação, 

sita na Rua do Outeiro, na Sede da Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 

381.05. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetidos os processos à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 
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prestou a seguinte informação: ---------------------------------------------------------------------------- 

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

concessão da respectiva licença" .------------------------------------------------------------------------ 

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

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

158 – 360/338/152.00 – OBRAS PARTICULARES – Construção de um edifício 

destinado a serralharia - Projecto de arquitectura - Alteração - Projectos de 

especialidades =======================================================  

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos à Senhora 

JOSEFINA JULIETA DA FONSECA ALMEIDA, relativamente à alteração da construção 

de um edifício destinado a serralharia, que pretende levar a efeito na Sede da  Freguesia 

de Rua, presente à reunião o processo, acompanhado dos elementos em falta. ------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 164-

OS/DPOM/2005, datada de 21 de Novembro último em que, pelos motivos alí descritos, 

emite parecer favorável à alteração do projecto de arquitectura e projectos de 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou,  por unanimidade, aprovar as alterações ao 

projecto de arquitectura e projectos de especialidades, e emitir a respectiva licença. === 

159 – 360/338/77. 02 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura e 
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especialidades - Alteração - Construção de uma habitação unifamiliar ==========  

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LD.ª, 

presente à reunião a alteração aos projectos de arquitectura e especialidades relativos à 

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 3, do 

loteamento a que se refere o alvará n.º 03/2001, sito no lugar denominado "Covas do 

Barro", nesta Vila de Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 251-

SV/DPOM/2005, datada de 23 de Novembro último em que, pelos motivos alí descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou,  por unanimidade, aprovar as alterações aos 

projectos de arquitectura e especialidades. ================================== 

160 – 360/338/579.02 – OBRAS PARTICULARES – Processo simples - Pedido de 

licença para substituição do soalho por placa na casa de arrumos - Queixa ====== 

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

22 de Agosto último, exarada a folhas 115, ponto 104, do livro de actas n.º 122, em que 

foi deliberado informar a Senhora JORGETE DO CARMO DOS SANTOS NASCIMENTO 

FARINHA, que devia apresentar projecto de arquitectura, em conformidade com as 

obras realizadas, presente à reunião  o processo, acompanhado da resposta, por 

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

integrante . ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a deliberação tomada 

em reunião ordinária realizada em 22 de Agosto último,  exarada a folhas 115, ponto 

104, do livro de actas n.º 122. ============================================ 

161 – 360/338/359.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura e 

especialidades - Alteração - Construção de uma habitação unifamiliar===========  

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LD.ª, 

presente à reunião a alteração aos projectos de arquitectura e especialidades relativos à 

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 5, do 

loteamento a que se refere o alvará n.º 03/2001, sito no lugar denominado "Covas do 

Barro", nesta Vila de Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 253-

SV/DPOM/2005, datada de 30 de Novembro último em que, pelos motivos alí descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações aos 

projectos de arquitectura e especialidades. ================================== 

162 – 360/338/366.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura e 

especialidades - Alteração - Construção de uma habitação unifamiliar ========== 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LD.ª, 

presente à reunião a alteração aos projectos de arquitectura e especialidades relativos à 

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 4, do 
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loteamento a que se refere o alvará n.º 03/2001, sito no lugar denominado "Covas do 

Barro", nesta Vila de Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 252-

SV/DPOM/2005, datada de 30 de Novembro último em que, pelos motivos alí descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou,  por unanimidade, aprovar as alterações aos 

projectos de arquitectura e especialidades. ================================== 

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

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

directamente respeito ao Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, o mesmo 

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

163 – 360/338/560.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo da Firma PLACOBEIRA - Planeamento e Construções da Beira, 

Ld.ª,  presentes à reunião os projectos de especialidades relativos à construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 31, no loteamento a que se 

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

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 190-
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RJ/DPOM/2005, datada de 23 de Novembro último em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

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

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

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

164 – 360/338/633.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Adaptação de um Posto de Socorros e Habitação para Café/Restaurante ======== 

========== Oriundo do Senhor HUMBERTO LAURENTINO DE CASTRO AMARAL, 

presentes à reunião os projectos de especialidades relativos à adaptação de um Posto 

de Socorros e Habitação para Café/Restaurante, sito no lugar denominado "Queimada", 

na localidade da Barragem, Freguesia do Vilar. ------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 184 - 

RJ/DPOM/2005, datada de 21 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

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

descritos, emite parecer favorável com condicionantes .-------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença, devendo o requerente apresentar o pedido 

de isenção do projecto de rede de gás rectificado, bem como dar cumprimento ao 



 FFFFllll.147 
______________ 

 
                                                           05.12.07 

 
Liv º .  123L iv º .  123L iv º .  123L iv º .  123     

                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 

                                                                   

 

parecer do Delegado de Saúde. =========================================== 

165 – 360/338/34.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar - Telas finais ==================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA ADELAIDE DOS SANTOS GOUVEIA 

MALAIA, presente à reunião as telas finais, relativamente à reconstrução de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Outeiro da 

Arge", na  Freguesia de Alvite. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a  informação n.º 170 -

RJ/DPOM/2005, datada de 2 de Novembro último em que, pelos motivos alí descritos, 

emite parecer favorável, dado que as alterações efectuadas só se verificaram ao nível 

do projecto de arquitectura. --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as telas finais, devendo 

a requerente entregar a Memória Descritiva e Justificativa. ====================== 

166 – 360/338/139.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 

========== Oriundos da Senhora FERNANDA PEREIRA DA CONCEIÇÃO, presentes 

à reunião os projectos de especialidades relativos à reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Estrada Nacional, na localidade e Freguesia 

de Caria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 187- 

RJ/DPOM/2005, datada de 21 de Novembro, último, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

167 – 360/338/355.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração de uma habitação ============================================ 

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

27 de Junho, último, exarada a folhas 253, ponto 271, do livro de actas n.º 121, em que 

foi deliberado proceder à audiência do Senhor ANTÓNIO DUARTE, relativamente à 

alteração de uma habitação, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Lugar do 

Carril", na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, presente à reunião o processo, 

acompanhado da resposta à audiência, por escrito, que nesta acta se considera 

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

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 246-

SV/DPOM/2005, datada de 21 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando os diversos incumprimentos referidos na informação 
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técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao requerente que deve 

proceder às respectivas alterações, dentro dos prazos legais. ====================   

168 – 360/338/444.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Ampliação de um armazém destinado a arrumos agrícolas =================== 

========== 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 

JOÃO RIBEIRO FERREIRA, relativamente à ampliação de um armazém destinado a 

arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Madeiro", 

Freguesia de Alvite, presente à reunião o processo, acompanhado de novos elementos.  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 181- 

RJ/DPOM/2005, datada de 14 de Novembro último em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

169 – 360/338/530.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundos do Senhor ABEL LOUREIRO HENRIQUES AGUIAR, presentes à 

reunião os projectos de especialidades relativos à construção de uma habitação 

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

alvará n.º 2/82, sito no lugar denominado "Campo", Freguesia de Moimenta da Beira. ----
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----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 176 - 

RJ/DPOM/2005, datada de 8 de Novembro último em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

170 – 360/338/537.04 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de prorrogação de prazo 

para apresentação do documento de legitimidade ========================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ DA FONSECA MERGULHÃO, presente à 

reunião um requerimento do seguinte teor: ------------------------------------------------------------- 

----- "(...) vem por este meio e em relação ao seu proc.º n.º 537/04, requerer a V. Ex.ª 

que lhe seja emitida a respectiva licença de utilização e lhe seja concedido o prazo de 

noventa dias para apresentar o documento de legitimidade, dado que se está a tratar do 

registo". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder mais um prazo de 90 

(noventa) dias para que o requerente apresente o respectivo documento de legitimidade, 

sob pena de, em tempo, não ser emitida a licença de utilização. ================== 

171 – 360/338/28.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Legalização de uma habitação unifamiliar ================================= 

========== Oriundos do Senhor ANTÓNIO PEREIRA ANDRADE, presentes à reunião 

os projectos de especialidades relativos à legalização de uma habitação unifamiliar, sita 
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no lugar denominado "Vale de Aldeia", na localidade de Arcas, Freguesia de Sever. ------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 185 - 

RJ/DPOM/2005, datada de 21 de Novembro último em que , pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

172 – 360/338/29.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de prorrogação de prazo 

para entrega do documento de legitimidade =============================== 

========== Oriundo do Senhor JEAN CLAUDE GOMES, presente à reunião um 

requerimento do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------- 

-----" (...) na qualidade de titular do Processo de obras n.º 29/05, referente à 

reconstrução e ampliação de uma casa de habitação, que pretende levar a efeito no 

lugar designado por "Rua de São Domingos" em Vilar, Freguesia de Vilar, Concelho de 

Moimenta da Beira, encontrando-se já o referido processo na fase de levantamento da 

licença de construção e dado que esta não pode ser emitida em virtude de ainda se 

encontrar a efectuar a rectificação do registo de propriedade onde pretende levar a efeito 

a intervenção, vem muito respeitosamente solicitar a V. Ex.ª. se digne providenciar no 

sentido de que lhe seja emitida a licença requerida, comprometendo-se a apresentar 

logo que possível o Documento de Legitimidade com a área devidamente rectificada". --- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que seja emitida a licença de 
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construção, devendo o requerente entregar, no prazo de 90 (noventa) dias, o respectivo 

documento de legitimidade, sob pena de, em tempo, não ser emitida a licença de 

utilização. =========================================================== 

173 – 360/338/30.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 

========== Oriundos do Senhor ARSÉNIO DA SILVA CARDOSO, presentes à reunião 

os projectos de especialidades relativos à reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito na Rua do Salgueiro, na Sede da Freguesia de Nagosa. ------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 180 - 

RJ/DPOM/2005, datada de 22 do Novembro último  em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

174 – 360/338/45.05 – OBRASPARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundos da Senhora ANA PAULA FERREIRA SALVADOR, presentes à 

reunião os projectos de especialidades relativos à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Coelho", Freguesia do 

Vilar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 179 - 

RJ/DPOM/2005, datada de 10 do Novembro último  em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

175 – 360/338/64.05 – OBRASPARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar a correcção dos elementos  ao 

Senhor JOÃO FORMOSO DOS SANTOS, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cascalheira", Freguesia de 

Baldos, presente à reunião o processo, acompanhado dos elementos corrigidos. ---------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 175 - 

RJ/DPOM/2005, datada de 8 do Novembro último  em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

176 – 360/338/175.05 – OBRAS PARTICULARES –  Ampliação e alteração de uma 

habitação unifamiliar  - Resposta à audiência ============================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor CARLOS 

ALBERTO DOS SANTOS CHAVES, relativamente à ampliação e alteração de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 11, sito no Bairro da 

Noruega, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o processo, 

acompanhado da resposta, por escrito, do seguinte teor: ------------------------------------------

----- " (...) No que diz respeito à ampliação pretendida, a mesma cumpre na íntegra os 

afastamentos e alinhamentos propostos na operação de loteamento da Câmara 

Municipal, relativamente ao arruamento projectado, pelo que se solicita uma nova 

análise sobre este parágrafo". ----------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 160-

OS/DPOM/2005, datada de 16 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

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

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

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

necessária alteração ao projecto. =========================================   

177 – 360/338/209.05 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 

========== No seguimento do Despacho do Presidente desta Câmara Municipal, em 

que decidiu proceder à audiência do Senhor ANTÓNIO DE JESUS BATISTA, 

relativamente à reconstrução de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito 
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na Rua da Lameira, na localidade de Vila da Rua, Freguesia de Rua, presente à reunião 

o processo, acompanhado de novos elementos. ------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 168-

OS/DPOM/2005, datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos, aponta para o deferimento. -------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, desde que o requerente obtenha, do vizinho, uma declaração de não 

oposição ao afastamento da janela, referida na informação técnica. ================  

178 – 360/338/213.05 – OBRAS PARTICULARES - Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundos da Senhora ARMANDA MARIA SANTOS FERNANDES, 

presentes à reunião os projectos de especialidades relativos à alteração e ampliação do 

projecto inicial relativo a uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Seixal", na localidade e Freguesia de Castelo. -------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 186 - 

RJ/DPOM/2005, datada de 8 do Novembro último  em que, pelos motivos alí descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos  de 
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especialidades e emitir a respectiva licença. ================================= 

179 – 360/338/253.05 – OBRAS PARTICULARES -  Construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 37 m2 - 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 EUGÉNIA 

MARIA SILVA CALHAU, relativamente à construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 37 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Monte Rodrigo",  

Freguesia de Alvite, presente à reunião o processo, acompanhado da resposta, por 

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

integrante em que, pelos motivos alí descritos, solicita a aprovação da pretensão. --------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão dado que 

a implantação proposta não cumpre os afastamentos regulamentares. ============== 

180 – 360/347/4.05 – LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Alteração à 

versão apresentada inicialmente ======================================== 

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

22 de Agosto, último, exarada a folhas 130, ponto 124, do livro de actas n.º 122, em que 

foi deliberado aceitar os lugares de estacionamento propostos, assim como as restantes 

condições propostas, com a excepção da largura da faixa de rodagem, que deve ser de 

7 metros, devendo, para o efeito, o loteador, MARIA NATÁLIA FERREIRA DUARTE 

VEIGA, proceder às respectivas alterações, relativamente à operação de loteamento, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Fragas", na localidade de Alto de 



 FFFFllll.157 
______________ 

 
                                                           05.12.07 

 
Liv º .  123L iv º .  123L iv º .  123L iv º .  123     

                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 

                                                                   

 

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

das respectivas alterações. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 146-

LS/DPOM/2005, datada de 21 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a operação de 

loteamento. ========================================================== 

181 – 360/347/9.05 – LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Destaque de 

parcela ============================================================= 

========== Oriundo da Senhora SILVANA SILVA RIBEIRO, presente à reunião um 

pedido de destaque de uma parcela com a área de 510,0 m2 de um prédio com a área 

de 4.050, 0 m2, sito no lugar denominado "Presa", na localidade e Freguesia de Alvite. --  

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

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

----- "A presente informação diz respeito ao pedido de destaque de uma parcela com a 

área de 510m2 de um prédio com 4.050m2 existente no lugar de "Presa", na localidade 

e Freguesia de Alvite. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- A pretensão localiza-se dentro de um dos perímetros urbanos definidos pelo Plano 

Director Municipal (P.D.M.) em vigor, neste caso, do de Alvite------------------------------------
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----- Na realidade, ambas as alíneas do n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 6 

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, são cumpridas. ----

----- Neste contexto, a pretensão da requerente é merecedora de parecer favorável". ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o destaque da referida 

parcela, dado que reúne as condições previstas nas alíneas a) e b), do n.º 4, do art.º 6.º, 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 

de 4 de Junho, devendo ser emitida a certidão em conformidade. ================= 

182 – 360/991/128.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão de 

emparcelamento ===================================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL JESUS HORTENSO, presente à reunião um 

pedido de certidão de emparcelamento em como dois prédios contíguos, que possui na 

Travessa da Cal, na Vila de Leomil, podem ser anexados sem que o processo tenha de 

ser objecto de qualquer operação de loteamento. ----------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 141-

LS/DPOM/2005, datada de 21 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e emitir a certidão em 

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

183 – 360/991/130.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão de 
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emparcelamento ===================================================== 

========== Oriundo do Senhor ALBERTINO DIAS DA SILVA, presente à reunião um 

pedido de certidão de emparcelamento em como três prédios contíguos, que possui no 

lugar denominado "Fontainhas", na Freguesia de Alvite, podem ser anexados sem que o 

processo tenha de ser objecto de qualquer operação de loteamento. -------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 142-

LS/DPOM/2005, datada de 21 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e emitir a certidão em 

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

184 – 360/992/000 – OBRAS PARTICULARES – Posturas e Regulamentos - 

Instalações de armazenamento de combustíveis e postos de abastecimento de 

combustíveis - Projecto de Regulamento e Taxas - Aditamento ao Regulamento 

Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município de Moimenta da Beira  

========== Oriundo da Técnica Administrativa e Financeira de 1.ª Classe, MARIA DE 

LOURDES DE MOURA LOUREIRO, da Secção de Apoio Administrativo da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião a informação 

n.º 16, datada de 10 de Outubro, último, relativamente a uma proposta de Projecto de 

Regulamento de Taxas em Aditamento ao Regulamento Municipal de Urbanização, 
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Edificação e Taxas do Município de Moimenta da Beira, referente às instalações de 

armazenamento de combustíveis e postos de abastecimento de combustíveis. ------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade,  aprovar o referido Projecto de 

Regulamento e submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e para 

efeitos do disposto na alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º , da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, devendo o 

mesmo ser previamente sujeito à apreciação pública, para recolha de eventuais 

sugestões, nos termos do art.º 118.º, do Código de Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações 

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

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, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente distribuída, 

fotocópia, a todos os  membros da Câmara.----------------------------------------------------------- 

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

11H30.============================================================== 

 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


