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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SEIS DE OUTUBRO DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 30/03 

========== Aos seis dias do mês de Outubro do ano de dois mil e três, nesta Vila de 

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

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

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

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

AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, JORGE 

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

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e 

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

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

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

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

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

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

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H20. ===================================== 
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01 – ORGÃOS DA AUTARQUIA 

108 – 350/992/000 – SERVIÇOS DE HIGIENE E SALUBRIDADE – Regulamento 

Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos – Aprovação pela ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL – Comunicação de Deliberação =============================== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal e no seguimento da deliberação tomada 

por esta Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada em 18 de Julho, último, 

exarada a folhas 3, ponto 2, do livro de actas nº. 110, em que foi aprovado o  projecto do 

Regulamento em epígrafe, presente à reunião o ofício nº. 16, datado de 26 de Setembro 

último, informando  que aquele Órgão Deliberativo, em sua Sessão Ordinária realizada 

em 26 de Setembro, último,  deliberou, por UNANIMIDADE,  nos termos e para efeitos 

do disposo na alínea a), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 

com a nova redacção dada pela Lei nº. 5-A/00, de 11 de Janeiro, APROVAR o 

Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos, nos precisos termos em que foi 

aprovado o respectivo projecto por esta Câmara Municipal e que a minuta da respectiva 

acta foi aprovada no final da Sessão. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da aprovação do referido 

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

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

----- Mais foi deliberado aguardar formulas adoptadas em outros Municípios para 

determinação de tarifa a fixar. ============================================  

109 – 150/992/000 – REGULAMENTO SOBRE O LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
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DAS ACTIVIDADES DIVERSAS, PREVISTAS NOS DECRETOS-LEI Nºs 264 e 310/02, 

DE 25 DE NOVEMBRO e 18 DE DEZEMBRO, RESPECTIVAMENTE  - Aprovação pela  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação de Deliberação ==================== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal e no seguimento da deliberação tomada 

por esta Câmara Municipal, em reunião extraordinária realizada em 18 de Julho, último, 

exarada a folhas 2, ponto 001, do livro de actas nº. 110, em que foi aprovado o  projecto 

do Regulamento em epígrafe, presente à reunião o ofício nº. ofício nº. 18, datado de 26 

de Setembro, último, informando  que aquele Órgão Deliberativo, em sua Sessão 

Ordinária realizada em 26 de Setembro, último,  deliberou, por UNANIMIDADE,  nos 

termos e para efeitos do disposo na alínea a), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, 

de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei nº. 5-A/00, de 11 de Janeiro, 

APROVAR o Regulamento Sobre o Licenciamento e Fiscalização das Actividades 

Diversas., nos precisos termos em que foi aprovado o respectivo projecto por esta 

Câmara Municipal e que a minuta da respectiva acta foi aprovada no final da Sessão. ---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da aprovação do referido 

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

parte integrante.  ====================================================== 

110 – 020/001/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Incompatibilidades dos Eleitos Locais e Estatuto Remuneratório ============== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente á reunião a circular nº. 

125/2003,  datado de 11 de Setembro último, que nesta acta se considera integralmente 
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transcrita e dela fica a fazer parte integrante, que informando sobre as 

incompatibilidades dos eleitos locais e estatuto remuneratório.  ---------------------------------- 

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

111 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 100/2002,  

REFERENTE À FIRMA “ GRADUL INDUSTRIA DE GRANITOS, LDA “- Decisão ==== 

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

19 de Maio, ultimo, exarada a folhas 11 e 12, do livro de actas n.º 109, em que foi 

deliberado, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, que decide instaurar 

e instruir o presente processo de contra ordenação, cujo auto de notícia foi levantado no 

dia 3 de Setembro de 2002, pela Fiscalização Municipal, em que dá conta que a Firma 

GRADUL – INDUSTRIA DE GRANITOS, LDA., com sede no Lugar do Memorial, 

Freguesia de Alpendorada e Matos, Município de Marco de Canavezes, procedia à 

exploração de massas minerais, sem que tivesse, data de licenciamento e entidade 

licenciadora, sinalização adequada anunciando a aproximação dos trabalhos, 

sinalização dos limites da área da pedreira e vedação de protecção da bordadura de                                                                                                                                          

escavação, violando assim o n.º 1 e 2.º, do art.º 45.º, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 

de Outubro, presente, novamente, à reunião o referido processo de Contra – Ordenação 

para decisão.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma prestou a 

Informação n.º 692/Fisc., datada de 29/09/2003, do seguinte teor:------------------------------- 

----- “Em cumprimento do despacho de V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara Municipal, 
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datado de 10/09/03, relativo ao assunto em epígrafe, informa-se que, após deslocação 

ao local pelos Serviços de Fiscalização, verificou-se que a pedreira sita no local 

denominado Castinheirinho, freguesia de Pêravelha, concelho de Moimenta da Beira, 

até á presente data ainda não preencheu os requisitos referidos no auto de notícia de 

contra ordenação”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o infractor não demonstrou qualquer preocupação 

na instalação de sinalização adequada, essencialmente no que se refere à segurança da 

exploração, a Câmara deliberou, por unanimidade, aplicar uma coima de 1000 (mil 

euros), dado  que se trata da primeira infracção deste tipo. ======================  

112 – 150/168/400 – PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 82/2002 e N.º 

18/2003 – HELENA MARIA GOMES DOS SANTOS–Decisão =================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea a), do n.º 1, do art.º 35, do 

Decreto-Lei n.º 168/97, de 04 de Julho, presente à reunião os processos de Contra – 

Ordenação referenciados em epígrafe, cujos autos de notícia, levantados um no dia 29 

de Julho, de 2002, e o outro no dia 17 de Fevereiro, de 2003, ambos pela Fiscalização 

Municipal, dão conta que a Senhora HELENA MARIA GOMES DOS SANTOS, residente 

no lugar da Alagoa, localidade, freguesia e concelho de Moimenta da Beira, tinha o seu 

estabelecimento de Restauração e Bebidas aberto ao público e em funcionamento, sem 

que, e para o efeito, estivesse munida da respectiva Licença de utilização, passada por 

esta Câmara Municipal, violando, assim, o n.º 1, do art.º 14.º, do referido Decreto-Lei.---

DELIBERAÇÃO: Considerando que o infractor usufruiu de um longo período de tempo 
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para garantir todas as condições regulamentares sem que, contudo, o tenha ainda feito, 

mesmo após várias notificações para o efeito, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

relativamente às presentes infracções, e em cumprimento do disposto no artº. 41º, do 

Decreto-Lei nº. 168/97, de 04 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 57/2002, de 11 de 

Março, atendendo aos factos praticados e provados, que constam dos respectivos autos, 

inclinar-se para aplicação da coima de  500,00 euros (quinhentos euros), a cada 

infracção praticada, pelo que, nos termos do artº. 19º., do Decreto-Lei nº. 433/82, de 27 

de Outubro, alterado pelo Decreto-lei nº. 244/95, de 14 de Setembro, e porque estão em 

causa duas contra-ordenações, proceder ao cúmulo  jurídico, inclinando-se pela 

aplicação de uma pena única de 1.000,00 (mil euros), e a sanção acessória de 

encerramento do estabelecimento acima referido, sanção esta prevista na alínea c), do 

nº.1, do artº. 39º., do referido Decreto-Lei nº. 168/97, de 04 de Julho, alterado pelo 

Decreto-lei nº. 57/2002, de 11 de Março, concedendo, para este efeito, o prazo previsto 

de 10 (dez) dias, para audiência do interessado, nos termos do artº. 100º e seguintes do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 de 

Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº. 6/96, de 31 de Janeiro. = 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

113 – 120/131/107 – DISCIPLINA – Processo Disciplinar  ====================== 

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

04 de Fevereiro, último, exarada a folhas 104 a 106, ponto 104, do livro de actas nº. 107, 
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em que foi deliberado instaurar processo disciplinar contra o funcionário, Técnico 

Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, nos termos do nº. 1, artº. 50º, do 

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 

Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, e nomear como Instrutor 

do processo, nos termos do nº. 1, do artº. 51º, do referido diploma legal, o Chefe de 

Divisão Administrativa desta Câmara Municipal, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

novamente presente à reunião o referido processo, acompanhado do respectivo 

relatório, para efeitos de decisão. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após análise detalhada aos autos do processo disciplinar, a fim de se 

alcançar perfeito entendimento quanto às conclusões do relatório do Instrutor, e com 

vista a uma tomada de decisão fundamentada da Câmara Municipal, a mesma 

deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente e dos Vereadores do 

Partido Social Democrata, e os votos contra dos Vereadores do Partido Socialista, com 

base nas declarações de voto que se seguem, ordenar novas diligências nos termos do 

nº.1, do artº.66º, do Estatuto Disciplinar acima referido, a realizar no prazo de 30 (trinta) 

dias, que contemplem os aspectos subjacentes à referida declaração de voto, devendo, 

posteriormente, o processo ser enviado ao Orgão Executivo com vista a ser proferida 

decisão, nos termos da alínea b), do nº. 4, do artº. 66º, acima referido.-------------------------

----- Declaração de voto do Senhor Presidente e restantes Vereadores do Partido Social 

Democrata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- Declaração de voto -------------------------------------------- 
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----- “Concordando com as conclusões do relatório apresentado, realça-se a 

competência, o rigor e a isenção demonstrada pelo Instrutor em todo o processo. ---------

----- Incluo nesta avaliação a pena proposta pelo Instrutor, susceptível de ser reduzida,  

conforme previsto legalmente, face à classificação do documento apresentado pelo 

arguido, como eventual atenuante. -----------------------------------------------------------------------

----- Articulada com a coerência já traduzida pelo signatário em declaração de voto 

específica, apenas admito a aplicação da pena suspensa ou mesmo a intenção de 

reflectir sobre uma pena inferior, caso o arguido se retracte de forma objectiva e 

inequívoca perante os ofendidos, a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e os 

orgãos de comunicação social, onde as suas insinuações geraram suspeição no seio da 

opinião pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Assim, proponho que se ouça o arguido sobre o teor da sua carta, de 25 de Agosto 

de 2003, nomeadamente quanto ao que se escreveu nos parágrafos 2º, 3º e 5º da 

mesma, no sentido de se apurar se ele, arguido, reconhece que os visados na sua 

exposição de 07 de Outubro de 2002, sempre assumiram, no processo em análise, 

condutas em que relevaram o empenho, a independência e a defesa do interesse 

público devendo ainda declarar que se dispõe e obriga a divulgar a sua retractação, 

pelos órgãos de comunicação social de forma similar à que utilizou para provocar o 

litígio, assinando, nesta data documento em que exará a sua retractação.--------------------- 

----- Como comentário acrescento que: ------------------------------------------------------------------

----- a unidade reclamada pelo arguido na sua carta de 25 de Agosto de 2003, que 
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pretende converter em retractação, não conduz a uma  maior coesão entre os Orgãos da 

Autarquia e os seus Técnicos na defesa intransigente do interesse público; pelo 

contrário, poderá promovê-la e participar dela, se assumir responsavelmente que as 

atitudes tomadas foram erradas, pois não é ofendendo os seus superiores hierárquicos 

que se reforça o sentido de justiça e unidade, do respeito e tolerância que deverão 

existir por ideias e estratégias diferenciadas, desde que todas objectivem o interesse 

público, que sempre prometemos defender. -----------------------------------------------------------

----- Concluo com a máxima, de que a personalidade dos homens não se vê na sua 

teimosia exacerbada, mas sim na humildade e na razão dos seus propósitos”. -------------- 

----- Declaração de voto dos Vereadores do Partido Socialista. -----------------------------------

------------------------------------------------ Declaração de voto -------------------------------------------

----- “Relativamente à nova diligência proposta, os Vereadores do Partido Socialista, 

votam contra, por não estarem de acordo com a sua efectivação, reservando para o 

momento da decisão ulteriores declarações”. ================================= 

114 – 150/160/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Comunicações Electrónicas. Ocupação do domínio público municipal . Taxas ==== 

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

134/2003, datada de 22 de Setembro último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando sobre a utilização do domínio 

público municipal e o pagamento de taxas por essa ocupação. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,           
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acompanhar o desenvolvimento do processo, solidarizando-se, plenamente, com a 

proposta da  A.N.M.P., rejeitando, por consequência, a proposta do Governo para a 

referida taxa. ========================================================= 

115 – 610/602/000 – PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER  - Programa Agro  - 

Medida 3 ===========================================================  

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Peravelha, presente à reunião um 

requerimento, datado de 22 de Agosto, último, a solicitar a emissão de um declaração 

relativamente à utilidade pública referente à instalação de um parque de 

merendas/infantil na área que é parte integrante do projecto a apresentar ao IFADAP , --

----- Traz inserta a informação nº. 73-LS/DPOM/2003, datada de 18 de Setembro último, 

do seguinte teor. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “A presente informação diz respeito à solicitação da Junta de Freguesia de 

Peravelha para que seja informada quanto à localização das parcelas representadas em 

planta tendo em conta as classes de espaços definidas pelo Plano Director Municipal 

onde as parcelas se incluem . ------------------------------------------------------------------------------  

----- Neste contexto, é intenção da autarquia requerente levar a cabo um investimento de 

florestal ao abrigo do AGRO – Programa Operacional e Desenvolvimento Rural – 

Medida 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Assim, relativamente às parcelas identificadas na representação gráfica 

apresentada pela requerente, segundo o P. D. M. em vigor as mesmas desenvolvem-se 

na sua totalidade em áreas consideradas  “espaços florestais”. ----------------------------------   
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----- Em anexo, constam os extractos das Cartas de Ordenamento e de Condicionantes 

do  P. D. M. de Moimenta da Beira solicitadas pela requerente”.----------------------------------   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar esta intervenção de 

interesse público, dada a tipologia de acção, para além da zona onde se insere, com 

especial aptidão florestal.================================================ 

116 – 610/602/000 – PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER  - Programa Agro  - 

Medida 3 =========================================================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Ariz, presente à reunião um 

requerimento, a solicitar parecer da Câmara Municipal, relativamente ao enquadramento 

no P.D.M. (RAN e REN inclusive), no âmbito do Programa Agro – Medida 3.  ---------------

------ Traz inserta a informação nº. 72-LS/DPOM/2003, datada de 18 de Setembro último, 

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

----- “A presente informação diz respeito à solicitação da Junta de Freguesia de Ariz para 

que seja informada quanto à localização das parcelas representadas em planta tendo 

em conta as classes de espaços definidas pelo Plano Director Municipal onde as 

parcelas se incluem . -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Neste contexto, é intenção da autarquia requerente levar a cabo um investimento de 

florestal ao abrigo do AGRO – Programa Operacional e Desenvolvimento Rural – 

Medida 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Assim, relativamente às parcelas identificadas na representação gráfica 

apresentada pela requerente, segundo o P. D. M. em vigor as mesmas desenvolvem-se 
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na sua grande maioria em áreas consideradas “espaços florestais”.  Neste contexto, 

estima-se que, cerca de, 40% da parcela localizada mais a Noroeste encontra-se em 

“áreas de salvaguarda”, (neste caso em parcela da Reserva Ecológica Nacional). --------- 

----- Em anexo, constam os extractos das Cartas de Ordenamento e de Condicionantes 

do  P. D. M. de Moimenta da Beira solicitadas pela requerente”. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar esta intervenção de 

interesse público, dada a tipologia de acção, para além da zona onde se insere, com 

especial aptidão florestal.================================================ 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

117 – 210/202/000 – CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO – 

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação de Deliberação === 

========== Oriundo da Assembleia Municipal e no seguimento da deliberação tomada 

por esta Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada em 14 de Julho, último, 

exarada a folhas 221, ponto 246, do livro de actas nº. 109, em que foi deliberado, entee 

outros, autorizar o início das diligências tendentes à efectivação da contratação de um 

novo empréstimo a curto prazo, para o próximo ano, até ao montante de € 199.519,00 

(cento e nocenta e nove mil, quinhentos e dezanove euros), presente à reunião o ofício 

nº. ofício nº. 19, datado de 26 de Setembro, último, informando  que aquele Órgão 

Deliberativo, em sua Sessão Ordinária realizada em 26 de Setembro, último,  deliberou, 

por UNANIMIDADE,  nos termos e para efeitos do disposto na alínea d), do nº. 2, do artº. 
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53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei nº. 5-

A/00, de 11 de Janeiro, e artº. 23º. do Decreto-Lei nº. 42/98, de 6 de Agosto, APROVAR 

o Pedido de Autorização para Contratação do referido Empréstimo, e que a minuta da 

respectiva acta foi aprovada no final da Sessão. ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da autorização para contratação do 

referido empréstimo, deliberando,  por isso e por unanimidade, encetar diligências com 

vista à efectivação desta modalidade de empréstimo, a vigorar para o ano de 2004, nos 

precisos termos em que foi aprovada e autorizada. ============================ 

118 - 210/202/000 – EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO – Pedido de prorrogação de 

prazo de contrato ==================================================== 

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

14 do passado mês de Julho, exarada a folhas nº 221 a 222, ponto 246, do livro de actas 

nº 109, em que foi deliberado solicitar à Caixa Geral de Depósitos a prorrogação do 

empréstimo em epígrafe, presente à reunião um oficio da Caixa Geral de Depósitos, 

datado de 25 de Setembro, último, e registado nesta Câmara no dia 30 do mesmo mês, 

com o número 6702, informando que foi autorizada a prorrogação do referido 

empréstimo, conforme solicitado. ------------------------------------------------------------------------- 

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

119 – 210/200/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES -  

Reforma da Tributação sobre o património Imobiliário ======================= 

========== Presente à reunião o ofício nº 126/2003, de 15 de Setembro, último, que 
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nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante,  

dando conhecimento do ponto da situação e medidas tomadas por aquela Associação, 

relativamente à reforma da Tributação sobre o Património Imobiliário, nomeadamente os 

Códigos do (IMP) – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS  e do (IMT) – IMPOSTO 

MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES, que estão a ser objecto da aprovação pelo 

Governo e vão revogar os Códigos da Contribuição Autárquica e da Sisa. ------------------- 

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

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

----- 1 – Aceitar as sugestões da A.N.M.P., sobre a determinação do valor das novas 

taxas a adoptar, em nome da prudência de gestão financeira, neste regime transitório; --

------ 2 – Sugerir ao representante desta Câmara Municipal, o Técnico Superior de 1ª 

Classe, LUIS MANUEL FILIPE DA SILVA,  a maior atenção e cooperação neste 

processo, nomeadamente no envio atempado dos elementos solicitados, bem como na 

frequência regular das acções de formação promovidas para o efeito; ------------------------

----- 3 – Remeter esta comunicação à  Assembleia Municipal, sensibilizando-a para a 

particularidade e importância desta matéria no contexto das receitas provenientes dos 

impostos municipais. ===================================================    

120 – 210/206/100 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E 

O LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO – Pagamento do auto nº.15 – 

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

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



 FlFlFlFl.128 
______________ 

 
                                                           03.10.06 

 
Liv º .  111L iv º .  111L iv º .  111L iv º .  111     

                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 

                                                                   

 

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

uma PROPOSTA, datada de 30 de Setembro, último, segundo a qual, e pelos motivos 

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

Vale do Távora, a importância de € 31.500,00 (trinta e um mil, e quinhentos euros), para 

pagamento do auto de medição nº 15, datado de 27 de Junho, último, relativo à obra em 

epígrafe, à Firma Higino Pinheiro & Irmão Ldª.  ------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  0302/080501 onde, em 30 do passado mês de Setembro, existia 

um saldo disponível de € 74.744,83 (setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e 

quatro euros e oitenta e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

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

32/2003, com a dotação global  de € 67.744,83 (sessenta e sete mil, setecentos e 

quarenta e quatro euros e oitenta e três cêntimos). -------------------------------------------------- 

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

a transferência proposta. ================================================ 

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

========== Considerando que o assunto que se segue diz respeito ao Vereador  a 

tempo inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, por pertencer aos Órgãos 

Sociais do Clube Motorizado de Moimenta da Beira, este ausentou-se da reunião. ==== 

121 - 210/207/000 – CLUBE MOTORIZADO DE MOIMENTA DA BEIRA – Rodas e 
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Motores - Pedido de subsídio =========================================== 

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

22 do passado mês de Setembro, exarada a folhas 69 a 71, ponto 062, do livro de actas 

nº 111, em que foi deliberado, considerando que a Câmara quer continuar a apoiar 

especialmente as organizações que mostram efectivo trabalho e empenhamento, 

divulgando de forma digna o nome do Município, por uma questão de critério uniforme, 

solicitar a apresentação do Plano de Actividades e Orçamento para a presente época 

desportiva, novamente  presente  à reunião um ofício  datado de 01 do corrente mês, e 

registado nesta Câmara Municipal no mesmo dia, com o número 6735, apresentando o 

Plano de Actividades e Orçamento, devidamente detalhado, para o ano de 2003.----------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a avaliação das contas apresentadas, para além do 

subsídio de € 5.000 atribuído a esta modalidade através do Sport Club da Régua, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio para a presente época de € 

7.500,00 (sete mil e quinhentos euros). ===================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador  a tempo inteiro, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS,  regressou à reunião . =========================== 

122 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

DOS ALUNOS DA ESCOLA SEC/3– DR. JOAQUIM DIAS REBELO DE MOIMENTA 

DA BEIRA Pedido de subsídio ========================================== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe,  presente  à reunião o ofício  datado 
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de 08 de Setembro, último, e registado nesta Câmara no dia 23 do mesmo mês, com o 

número 6534, acompanhado do projecto para a época 2003/2004, da Escola de 

Andebol, solicitando colaboração financeira, para levar a cabo as actividades 

relacionadas com a modalidade de andebol apresentadas. ====================== 

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

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

orgânico-económica  04/040201, onde, em 01, do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 4.178,77 (quatro mil,  cento e setenta e oito euros e setenta e sete 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de Pais e 

Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Sec/3 – Dr. Joaquim Dias Rebelo de 

Moimenta da Beira, a quantia de 5.000,00 (cinco mil euros), destinada à modalidade de 

andebol,  a pagar em 5 prestações mensais. ================================= 

123 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

14ª Alteração. ======================================================= 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara foi presente à reunião  a  14ª. 

Alteração   ao   Orçamento,  no  montante  de € 466.500,00  (quatrocentos e sessenta e 

seis mil e quinhentos euros),  a que corresponde, igualmente, a 14ª Alteração  às 

Grandes Opções do Plano no   montante de  € 454.200,00 (quatrocentos e cinquenta e 

quatro mil duzentos euros),  na coluna de inscrições/reforços, e de € 68.000,00  

(sessenta e oito mil euros),  na coluna das diminuições/anulações, de acordo  com as 
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notas sobre  o processo orçamental e respectiva execução na parte relativa às 

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

modificações do Plano Plurianual de Investimentos, previstas no ponto 8.3.2., das 

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

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

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

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

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

124 - 230/270/000 – PAGAMENTOS ==================================    

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

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

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

integrante, no montante de €  1.037.747,00 (um milhão, trinta e sete mil, setecentos e 

quarenta e sete euros). -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

125 - 130/151/000 -  BAR/RESTAURANTE DA CENTRAL DE CAMIONAGEM – 

PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO E ENTREGA DAS INSTALAÇÕES =========== 

========== Presente à reunião 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, datada de 22 do corrente, dando conhecimento à 
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Câmara Municipal que já se procedeu ao pagamento, a MARCO PAULO CASEIRO 

SOUSA, referente à indemnização no montante de € 14.823,14 (catorze mil, oitocentos e 

vinte e três euros e catorze cêntimos), referente à entrega do Bar/Restaurante da 

Central de Camionagem, que inclui a entrega daquele espaço, equipamento e 

benfeitorias existentes, bem como a respectiva chave que, na data do pagamento, foi 

entregue ao Serviço de Património Municipal. --------------------------------------------------------- 

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

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

----- 1- Sugerir ao Chefe da Divisão das Obras Municipais, EDUARDO MARTINS DA 

SILVA, uma avaliação das condições físicas do referido equipamento , tendo em vista 

uma adequada e urgente reparação; ---------------------------------------------------------------------

---- 2- Recomendar à Secção de Património, da Divisão Económica e Financeira, a 

elaboração de um regulamento especifico, em articulação com o Gabinete Jurídico, que 

sustente, correcta e legalmente, o novo processo de hasta pública a promover 

brevemente. ========================================================= 

126 – 130/151/200 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Restituição 

da Loja P2 – Realização de Hasta Pública para Concessão/Arrendamento 

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

reunião de 18 de Agosto último, exarada no ponto 079, a Fls. 86 a 88 do Livro de Actas 

nº. 110, presente à reunião uma informação do Técnico Superior de 1ª. Classe, JOSÉ 

JOAQUIM ALVES CONDE, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 
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fica a fazer parte integrante, chamando à atenção de que, para a realização de hasta 

pública que se pretende levar a efeito, tão breve quanto possível, para a adjudicação da 

Concessão/Arrendamento da Loja P2 do Mercado Municipal, recentemente restituída à 

Câmara Municipal, se torna necessária a indicação dos valores que vão servir de base à 

Licitação, Lances e Renda Mensal, para serem exercidos e disputados pelos potenciais 

concorrentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A renda paga pelo Ex-Arrendatário da referida Loja, Senhor JOSÉ CARLOS 

JUBILADO DA SILVA, era no montante mensal de € 86,79 (oitenta e seis euros e 

setenta e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, determinar como base de 

licitação o valor de €  7.275,00 (sete mil, duzentos e setenta e cinco euros), e a renda 

mensal no valor de € 99,22 (noventa e nove euros e vinte e dois cêntimos), devendo o 

acto da hasta pública ser promovido no mês de Novembro. ====================== 

127 - 130/151/000 -  CENTROS ELECTROPRODUTORES – REVISÃO DAS RENDAS 

PAGAS PELA EDP AOS MUNICÍPIOS ===================================== 

========== Presente à reunião a Circular nº. 1947, da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

MUNICÍPIOS PORTUGUESES, datada de 11 do corrente mês e com o registo de 

entrada em 18 do mesmo mês, informando a Câmara Municipal sobre o facto de se 

encontrarem a decorrer negociações entre a Associação Nacional de Municípios e EDP, 

tendentes à revisão das rendas pagas por esta aos Municípios e consequente alteração 

do Decreto-Lei nº. 424/83, de 06 de Dezembro. ------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 

"Tesouraria" 

128 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 03, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de  € 293.922,54 (duzentos 

e noventa e três mil, novecentos e vinte e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos), 

assim  discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€ 197.908,98 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€   96.013,56 

                                                                                TOTAL  .................€ 293.922,54 

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

 

 03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

129 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 1039, ENTRE ALVITE E A E.N. 329 

(ESPINHEIRO) - Aquisição de terreno - Indemnização ======================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL MATIAS BERNARDO, presente à reunião 

uma carta, datada de 27 de Agosto do corrente ano, registada nesta Câmara sob o n.º 

5923, em 29 do mesmo mês, com o seguinte teor:---------------------------------------------------

------“No âmbito da intervenção que esta Câmara Municipal está a desenvolver para 

Beneficiar o Caminho Municipal que liga a Vila de Alvite à E.N. 329 e à localidade de 
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Espinheiro, houve necessidade de integrar terrenos da minha pertença pelo que solicito 

à Câmara Municipal uma indemnização no valor igual à atribuída a situações 

semelhantes”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, os Serviços Técnicos prestam a seguinte informação: 

-----“Dando cumprimento ao despacho do Sr. Presidente da Câmara, exarado na carta 

do Sr. Manuel Matias Bernardo, em 02/09/03, cumpre informar que se confirmam as 

áreas de 107,00 m2 e de 78,00 m2 de terreno desanexado para a beneficiação da E.M. 

1039 em Porto da Nave, e as quais se encontram fora do perímetro urbano”. ---------------- 

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

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

orgânico-económica 0302/07010408 onde, em 17 de Setembro, último, existia um saldo 

disponível de € 175.736,88 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis euros 

e oitenta e oito cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 3.3.1., com o Código 0103 e número de Projecto 98/2002, 

com a dotação de € 45.026,74 (quarenta e cinco mil, vinte e seis euros e setenta e 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que os terrenos desanexados se encontram fora do 

perímetro urbano da localidade, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder uma 

indemnização de € 2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos), por m2, sobre as áreas de 

107 m2 e 78 m2, perfazendo um total de € 462,50 (quatrocentos e sessenta e dois euros 

e cinquenta cêntimos). ================================================== 
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130 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 1039, ENTRE ALVITE E A E.N. 329 

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

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

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

CARDOSO, presente à reunião a informação n.º 44, datada de 12 de Setembro, último, 

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

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

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

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

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

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

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

----- O valor dos trabalhos a mais a compensar é de 16.771,05 €.-------------------------------- 

----- O valor dos trabalhos a menos é de 16.771,39”. ------------------------------------------------ 

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

trabalhos propostos, dado que não acarreta encargos suplementares, devendo ser 

elaborado o competente auto de medição de trabalhos. ========================= 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

131 - 310/302/371 – REMODELAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E ARRANJOS 

EXTERIORES – Abandono da Obra ====================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 
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CARDOSO, presente à reunião a informação n.º 44, datada de 12 de Setembro, último, 

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

----- “Constata-se, há cerca de dois meses, que o empreiteiro não se encontra na obra. -- 

----- Não se vê qualquer justificação, para a paragem dos trabalhos, pelo que alerto a 

Câmara para a presente situação que pode ser gravosa para o Município. ------------------- 

----- A prorrogação do prazo terminou no dia 16 de Agosto, último”.----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a notificação do Presidente da Câmara e a informação 

do Técnico Fiscal da obra, e face à reunião que ocorreu com o representante da 

empresa, na qual o mesmo se comprometeu a propor uma solução para o reinicio dos 

trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aguardar o desenvolvimento deste 

processo até à próxima reunião de Câmara. ================================= 

132 - 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 

28 de Julho, último, exarada a folhas 28, ponto 21, do livro de actas n.º 110, em que foi 

deliberado proceder a uma averiguação mais pormenorizada de todo o processo, com 

vista a levar a cabo uma última tentativa de conciliação dos interesses em causa, 

presente à reunião a Proposta do Vereador do Pelouro do Urbanismo, JORGE DE 

JESUS COSTA, datada de 10 de Setembro, último, com o seguinte teor:----------------------

----- “Dando seguimento à Deliberação da Câmara, na sua reunião de 03/07/28, tendo 

em vista uma última tentativa de conciliação dos interesses em causa, no Processo que 
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envolve a Câmara Municipal, o Sr. José Vasco da Cruz Pereira, comprador do referido 

lote, e o proprietário confrontante do lado Nascente, o Sr. Manuel Salgueiro da Mariana, 

venho Propor o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1. Tendo em conta que: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) A Câmara Municipal colocou em hasta pública o Lote n.º 2 do referido 

loteamento, caracterizando-o como possuindo uma área de 484,0 m2; ------------------------ 

----- b) A Câmara Municipal recebeu um valor correspondente à referida área; -------------- 

-----c) O comprador pagou à Câmara Municipal o valor total, pelo qual efectuou a 

aquisição, tendo-se efectuado o respectivo registo com base naquele pressuposto; ------- 

-----d) O confrontante do lado nascente afirma e insiste que a delimitação da área 

loteada abrange parte da sua propriedade, da qual não prescinde, nem tem a intenção 

de ceder; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- e) O actual proprietário do lote não pretende entrar em conflito com o confrontante, 

dado que quer garantir as condições necessárias a uma relação de vizinhança, 

minimamente harmoniosa; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- f) O actual proprietário do lote não é responsável pela supressão da área primitiva, 

nem pela delimitação imprecisa que terá sido levada a cabo durante a operação de 

loteamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- g) O actual proprietário do lote, embora se sinta lesado, por ter de prescindir de uma 

área que lhe seria bastante útil, aceita a devolução do valor pago de 105 contos (7 

c./m2) à Câmara Municipal, pela área suprimida (15 m2); ------------------------------------------ 



 FlFlFlFl.139 
______________ 

 
                                                           03.10.06 

 
Liv º .  111L iv º .  111L iv º .  111L iv º .  111     

                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 

                                                                   

 

----- PROPONHO que a Câmara Municipal aceite esta via de resolução do problema, 

evitando uma situação inconveniente para as 3 partes envolvidas”. -----------------------------  

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

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

orgânico-económica 0303/07010401 onde, em 2 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 31.151,52 (trinta e um mil, cento e cinquenta e um euro e cinquenta e 

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

Objectivo 2.4.3., com o Código 0402 e número de Projecto 43/2002, com a dotação de € 

1.250,18 (mil, duzentos e cinquenta euros e dezoito cêntimos). ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Excepcionalmente e compreendendo as razões morais alegadas pelo 

proprietário do lote, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir-lhe o valor de € 

523,74 (quinhentos e vinte e três euros e setenta e quatro cêntimos), correspondente à 

área suprimida de 15 m2. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais deliberou, e também por unanimidade, solicitar ao Chefe da Divisão de Obras 

Municipais, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, o levantamento das situações 

similares do mesmo loteamento, tendo em vista a adopção dos procedimentos legais 

adequados. ==========================================================  

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

133 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

========== Oriundo dos munícipes abaixo referenciados, presentes à reunião os 
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processos designados de "simples", com informação comum da Fiscalização Municipal: -

---- FERNANDO PIMENTA PEREIRA,  para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 10m2, que pretende levar a efeito na localidade de Beira Valente,  Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 446.03; ------------------------------------------------------------ 

----- ADRIANO TEIXEIRA, para construção de uns arrumos, com 45 m2, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado "Portela", localidade e Freguesia de Leomil, a que se 

refere o Proçº. nº. 485.03; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO CORREIA, para renovação de um telhado de uns anexos, que pretende 

levar a efeito na Quinta do Cardoso, na localidade e Freguesia de Sarzedo, a que se 

refere o Procº. nº. 486.03;------------------------------------------------------------------------------------ 

----- MARIA DA LUZ CARDOSO, para reconstrução de um telhado da sua casa de 

habitação, sita na  localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que se refere o Procº. 

nº. 487.03;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- IVO ANTÓNIO DOS SANTOS CARDOSO ARANDE, para substituição de algumas 

telhas e colocação de caleiros na sua casa de habitação, sita na Rua Direita, na 

localidade de Mileu, Freguesia de Caria, a que se refere o Procº. nº. 488.03;----------------- 

----- LOURENÇO FERREIRA DA FONSECA, para cobertura de um palhal, destinado a 

arrumos, que pretende levar a efeito na localidade e  Freguesia de Cabaços, a que se 

refere o Procº. nº. 490.03;------------------------------------------------------------------------------------ 

----- FRANCISCO DE JESUS BASTO, para cobertura de uns arrumos agrícolas, que 

pretende levar a efeito na localidade e  Freguesia de Cabaços, a que se refere o Procº. 
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nº. 491.03;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIANA DE JESUS,  para reconstrução de um telhado e pintura da sua casa de 

habitação, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Baldos, a que se 

refere o Procº. nº. 493.03;----------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO DOS SANTOS, para mudança de um telhado na sua casa de habitação, 

sita no Largo da Igreja, na localidade e Freguesia de Baldos, a que se refere o Procº. nº. 

495.03;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- ANTÓNIO REBELO RODRIGUES, para limpeza da fachada, arranjo de telhado e de 

interiores, que pretende levar a efeito na Rua do Lidador, nesta Vila, a que se refere o 

Procº. nº. 496.03;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARGARIDA MARIA DOS SANTOS LOURENÇO, para rebocos exteriores da sua 

casa de habitação, sita na localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos, a 

que se refere o Proçº. nº. 497.03; ------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA INÊS DOS SANTOS, para substituição do telhado na sua casa de habitação, 

sita no Largo do Tabolado, nesta Vila,  a que se refere o Procº. nº. 500.03;------------------- 

----- AMÉLIA MARIA FAIÃO PÁDUA SOARES, para reconstrução de um telhado da sua 

casa de habitação, sita na Quinta da Carmena, na localidade de Vila Cova, Freguesia de 

Caria, a que se refere o Procº. nº. 502.03.-------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ DA SILVA LOPES, para reconstrução de um muro, que pretende levar a 

efeito na localidade de S. Martinho, Freguesia de Peva, a que se refere o Proçº. nº. 

503.03; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- MANUEL JOÃO GERTRUDES FERNANDES, para reconstrução de um telhado, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Carril", na localidade e Freguesia de Alvite,  

a que se refere o Proçº. 509.03; --------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO CARLOS CARDOSO PINHEIRO, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 45m2, que pretende levar a efeito na localidade de Vila Cova, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proçº. nº. 512.03; -------------------------------------------

----- MARIA PUREZA GOMES MARRAS DOS SANTOS, para construção de um telhado 

e arranjos,  na sua casa de habitação, sita na localidade e Freguesia de Peva, a que se 

refere o Proçº. nº. 513.03; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- ARMANDO FERREIRA MONTEIRO,  para construção de uns arrumos agrícolas, 

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

Peva, a que se refere o Proçº. nº. 514.03. --------------------------------------------------------------

----- MARIA ISABEL SOARES, para ocupação da via pública em 7m2, que pretende 

levar a efeito na localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Rua, a que se refere o 

Proçº. nº. 558.03; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

134 - 360/338/000 - OBRAS PARTICULARES – Processos "simples" - Com 
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condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, com Sede na 

localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, presente à reunião um pedido de 

ocupação de via pública, em 50m2 e um pedido de isenção de taxa, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado "Alagoa", nesta Vila. --------------------------------------------------- 

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

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

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

ocupação da via pública, no entanto, não pode danificar o pavimento. ------------------------- 

----- Relativamente ao pedido de isenção de pagamento de taxa, o mesmo fica à 

consideração superior". -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de um espaço cedido pelo requerente, no 

âmbito da edificação licenciada, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a 

respectiva licença de ocupação da via pública, conforme solicitado, por um período de 

120 (cento e vinte) dias, isentando das respectivas taxas, mas responsabilizando o 

requerente pela manutenção e eventual reposição do pavimento já colocado. ========  

135 - 360/338/000 - OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Construção 

de uns arrumos agrícolas, com 45 m2  =================================== 

========== 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 DA CONCEIÇÃO PEDROSO LEÃO, relativamente à construção de uns 
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arrumos agrícolas, com 45 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado  

“Alagoa”, na localidade de Prados de Baixo, Freguesia da Rua, presente à reunião o 

processo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 98/GTL/2003, datada de 26 de Setembro, último, que nesta 

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

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

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

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

136 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

========== Oriundo do Senhor MANUEL PEREIRA PIMENTA, presente à reunião um 

pedido de colocação de uma placa,  que pretende levar a efeito na localidade de Beira 

Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº. nº.484.03. ------------------------------- 

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

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

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

deve apresentar os cálculos". ------------------------------------------------------------------------------ 

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

respectiva licença, devendo o requerente, previamente, apresentar os cálculos. ======= 

137 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 
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condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA CÂNDIDA DE JESUS ANDRADE 

RODRIGUES, presente à reunião um pedido de ocupação da via pública, em 5 metros, 

que pretende levar a efeito na Rua 5 de Outubro, nesta Vila, a que se refere o Proçº. nº. 

476.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

========== Oriundo do Senhor MANUEL DA SILVA GONÇALVES, presente à reunião 

um pedido de ocupação da via pública, em 10 metros, que pretende levar a efeito na 

localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que se refere o Procº. nº.489.03. ------------- 

========== Oriundo do Senhor MANUEL GOMES, presente à reunião um pedido de 

substituição do telhado da sua casa de habitação e ocupação da via pública em 10m2, 

que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Nagosa, a que se refere o 

Proçº. nº. 516. 03. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

entanto, não pode impedir a circulação do trânsito". ------------------------------------------------- 

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

respectivas licenças, desde que não prejudiquem a circulação do trânsito. =========== 

138 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

========== Oriundo da Senhora MABILIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA SOARES, 
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presente à reunião um pedido de construção de um anexo, com 5m2, que pretende levar 

a efeito na Rua do Outeirinho, na localidade da Granja dos Oleiros, Freguesia de Rua, a 

que se refere o Proçº. nº. 463.03; -------------------------------------------------------------------------

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

prestou a informação nº. 642, datada de 12 de Setembro, último, que nesta acta se 

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

obra referida na informação nº. 87 do Gabinete Técnico Local, está tal e qual como 

consta nas fotografias em anexo à referida informação. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara se inclina para um parecer favorável, 

desde que seja apresentado o respectivo projecto, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à audiência do interessado,  nos termos do artº. 100º e seguintes 

do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 

de Novembro, e com as alterações feitas pelo Decreto-Lei nº. 6/96, de 31 de Janeiro. == 

----- Todavia, e considerando que, à avaliação das fotografias que acompanham o 

processo, se constata que as obras foram executadas sem o devido licenciamento, mais 

foi deliberado e também por unanimidade, questionar a Fiscalização Municipal da 

justificação para a ausência de qualquer processo de  Contra - Ordenação. ========== 

139 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

========== Oriundo da Senhor ERNESTO DA COSTA SOUSA, presente à reunião um 

pedido para reboco exterior da sua casa de habitação e ocupação da via pública em 
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45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado  “Forgal”, na localidade e 

Freguesia de Peravelha, a que se refere o Proçº. nº. 501.03. ------------------------------------- 

========== Oriundo do Senhor VASCO ALBERTO FERREIRA BOTELHO, presente à 

reunião um pedido para reconstrução de um telhado e ocupação da via pública em 

25m2, que pretende levar a efeito na localidade da Granjinha, Freguesia de Sever, a que 

se refere o Proçº. nº. 510.03; ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- “ Não  há inconveniente em que lhe seja concedida a licença (...). Relativamente à 

ocupação da via pública, não há inconveniente em que lhe seja dada a licença, desde 

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

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

respectivas licenças, desde que não prejudiquem a circulação do trânsito. =========== 

140 – 360/338/433.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

========== Oriundo do Senhor MANUEL ANTÓNIO JESUS SANTOS, presente à 

reunião um pedido para acabamentos da habitação e construção de um muro de 

vedação, com 50 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Tapada da 

Bicha", Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Procº. nº.433.03. ---------------- 

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

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------
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----- “ Não lhe deve ser concedida a licença para acabamentos de habitação, dado que o 

requerente procedeu à realização de obras de alteração do projecto de arquitectura. ----- 

----- Relativamente ao muro de vedação com 50 metros, não há inconveniente em que 

lhe seja concedida a respectiva licença, no entanto, deve previamente solicitar o 

alinhamento" .--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

para o muro e emitir a respectiva licença, devendo o interessado requerer, previamente, 

o respectivo alinhamento. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, que, para o pedido de acabamentos 

da sua habitação, o requerente, deve apresentar um projecto de alterações. ========= 

141 – 360/348/000 – OBRAS PARTICULARES – Inutilização de solos - Desaterro 

para fins de construção =============================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ AUGUSTO CORREIA GOVERNO, residente na 

Rua da Laginha, na localidade e Freguesia de Paradinha, presente à reunião um pedido 

de desaterro para fins de construção, que pretende levar a efeito no Largo do Outeiro, 

na localidade e Freguesia de Paradinha. --------------------------------------------------------------- 

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

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

-----" (...) informa-se que, não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva 

licença". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

142 - 340/323/203 – SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO – Plano Pormenor da Vila 

da Rua  =============================================================  

========== Oriundo do I.P.P.A.R. – INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO 

ARQUITECTÓNICO, presente à reunião, um ofício, datado de 16 de Setembro, último, 

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

em que transmite o parecer relativo à proposta de Plano de Pormenor da Vila da Rua. --- 

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

ao GTL - Gabinete Técnico Local, introdução das recomendações do IPPAR - Instituto 

Português do Património Arquitectónico, através da Direcção Regional do Porto, com a 

excepção da zona especial de protecção ao Pelourinho, a qual deve cumprir apenas a 

legislação em vigor. ==================================================== 

143 - 360/337/20.03 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia – 

Remodelação e ampliação de um edifício em Centro de Noite ================= 

========== Oriundo da CASA NOVA  - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

DE S. MARTINHO – PEVA, com Sede em S. Martinho, presente à reunião um pedido de 

informação prévia para remodelação e ampliação de um edifício em Centro  de Noite, 

que pretende levar a efeito na localidade de S. Martinho, Freguesia de Peva. --------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 128-

SV/DPOM/2003, datada de 30 de Setembro, último, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que emite parecer 

favorável, mas condicional, relativamente ao disposto no seu nº. 2. ----------------------------- 

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

apresentada, desde que a requerente siga as devidas instruções da informação técnica 

dos Serviços da Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município. ============= 

144 - 360/338/152.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de um armazém agrícola – 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 ao Senhor AFONSO 

RODRIGUES DA SILVA, relativamente à construção de um armazém agrícola, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado  "Salgueiro", Freguesia de Alvite, presente à 

reunião o referido projecto, acompanhado da resposta à audiência, que nesta acta se 

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

motivos ali descritos, requer o deferimento da pretensão.------------------------------------------- 

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

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

----- "Mantém-se todo o teor da informação n.º 89-SV/DPOM/2003, de 03/07/31". ---------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a construção já edificada está próxima da Estrada 

Municipal, devidamente pavimentada, e dado que se trata de legalizar uma situação já 

existente, há vários anos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, condicionado à entrega, pelo requerente, de uma declaração em que 
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assuma a responsabilidade por todas as infraestruturas necessárias ao uso que vier a 

dar à construção, nomeadamente, água, luz e tratamento de águas residuais. ========  

145 - 360/338/610.01 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Entrega de elementos em falta ========================================== 

========== 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 

FERNANDO DE JESUS DOS SANTOS MATEUS, relativamente à construção de uma 

moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Chão do Lorde ou 

Cotovias", na localidade de Prados de Cima, Freguesia de Rua,  presente à reunião o 

processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----- "Com os elementos entregues, a pretensão reúne as condições necessárias para 

que seja submetida a deliberação final, se a Exª. Câmara assim o entender". --------------- 

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

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

146 - 360/338/99.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto da arquitectura – 

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

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

05 de Maio, último, exarada a folhas 225, ponto  203, do livro de actas 108, em que foi 

deliberado, entre outros, solicitar elementos para uma melhor análise, referente à 
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ampliação de um edifício destinado habitação, que o Senhor MANUEL DIAS, pretende 

levar a efeito no lugar denominado de “Fonte”,  Freguesia de Alvite, novamente presente 

à reunião o respectivo processo acompanhado dos elementos. ---------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 48-

OS/DPOM/2003, datada de 22 de Setembro, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a tipologia dos edifícios adjacentes, bem como as 

cérceas dominantes, a Câmara deliberou, por unanimidade, admitir a reapreciação do 

projecto, desde que o mesmo seja alterado, contemplando dois pisos, bem como o 

aproveitamento do sótão desenvolvido, de forma a que não seja ultrapassada a cércea 

do edifício localizado, no alçado do lado direito. =============================== 

147 - 360/338/329.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

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

02 de Junho, último, exarada a folhas 122, ponto  137, do livro de actas 109, em que foi 

deliberado, entre outros, solicitar um estudo do enquadramento referente à reconstrução 

de uma habitação unifamiliar, que o Senhor JOÃO GOMES MENDES TEIXEIRA, 

pretende levar a efeito na Rua do Picoto, na localidade e Freguesia de Castelo, 

novamente presente à reunião o respectivo processo, acompanhado de um 
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requerimento, datado de 13 de Setembro, último, que nesta acta se considera 

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

descritos requer o deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 119-

SV/DPOM/2003, datada de 22 de Setembro, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando as restrições  impostas pelo PDM - Plano Director 

Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, que apenas poderá admitir a 

construção de 2 (dois) pisos com o aproveitamento do sótão, porquanto o mesmo já 

existe, pelo que o requerente deverá reformular o projecto em conformidade. ======== 

148 - 360/338/388.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

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

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

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

JOSÉ NUNES PEREIRA, relativamente à construção de um armazém que pretende 

levar a efeito no lugar denominado  "Porquinhas", Freguesia de Arcozelos, presente à 

reunião uma exposição do interessado, acompanhado dos projectos em falta, que nesta 

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

pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da pretensão.----------------------------------- 
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----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

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

RJ/DPOM/2003, datada de 23 de Setembro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando que, entre 

outros, o requerente deverá entregar o documento de legitimidade, podendo este 

assunto ser submetido a deliberação final. ------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença, condicionada à entrega do documento de 

legitimidade. ========================================================= 

149 - 360/338/470.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

Alteração e ampliação de uma habitação unifamiliar ========================= 

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

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

JOSÉ FERNANDO DA SILVA CARVALHO, relativamente à alteração e ampliação de 

uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no Alto de Fornos, Freguesia de 

Moimenta da Beira, presente à reunião o referido projecto, acompanhado de um 

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

parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da pretensão.- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 66-

RJ/DPOM/2003, datada de 23 de Setembro, último, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando que, entre 

outros, o requerente deverá entregar o documento de legitimidade, podendo este 

assunto ser submetido a deliberação final. ------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença, condicionada à entrega do documento de 

legitimidade. ========================================================= 

150 - 360/338/07.03 - OBRAS PARTICULARES – Construção de uma casa de 

habitação - Legalização ================================================ 

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

02 de Junho, último, exarada a folhas 128, ponto 143, do livro de actas nº. 109, em que 

foi deliberado indeferir o projecto, recomendando o imediato embargo das obras, assim 

como a demolição das mesmas, ilegalmente iniciadas, relativamente à construção de 

uma habitação unifamiliar, que a Senhora MARIA AÇUCENA BATISTA DOS SANTOS, 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Tinto", na localidade de Arcozelo do Cabo, 

Freguesia de Arcozelos, presente à reunião um requerimento, trazendo, no verso deste,  

inserta a informação da D.P.O.M., que nesta acta, ambos se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, segundo a qual - a referida informação, 

mantém na íntegra, o teor da informação nº. 28-LS/DPOM/2003, datada de 15/05/2003, 

que é desfavorável. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a complexidade do processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar ao Vereador em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 
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COSTA, uma visita ao local, acompanhado dos respectivos Técnicos da DPOM, para 

uma  melhor avaliação. ================================================= 

151 - 360/338/121.03 - OBRAS PARTICULARES – Alteração à implantação – 

Construção de uma vacaria ============================================ 

========== Oriundo do Senhor JOÃO FIGUEIREDO RIBEIRO,  presente de novo à 

reunião a alteração à implantação, relativamente à construção de uma vacaria, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Travesso", na localidade e Freguesia de 

Alvite --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 74-

LS/DPOM/2003, datada de 18 de Setembro, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a CRRATM - Comissão Regional da Reserva 

Agrícola de Trás-os-Montes já emitiu parecer favorável à desafectação e que o 

requerente demonstrou a área global do terreno, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o projecto de arquitectura. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, remeter o processo aos Serviços 

Técnicos para serem apreciados os projectos de especialidades. ================== 

152 - 360/338/278.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução e ampliação de uma casa de habitação - Legalização ============ 
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========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

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

AMÂNDIO TEIXEIRA RODRIGUES, relativamente a uma reconstrução e ampliação de 

uma casa de habitação, que pretende levar a efeito no lugar denominado de "Lago da 

Lameira", Freguesia de Castelo, presente à reunião uma carta do interessado, datada de 

12 de Setembro, último,  que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, não apresenta os elementos 

solicitados, mas requerendo o deferimento da sua pretensão, com base nas razões ali 

descritas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma informou que mantém todo o teor da 

informação n.º 40-SV/DPOM/2003, de 03/05/30. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a complexidade do processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, que faça uma visita ao local, acompanhado dos respectivos Técnicos da 

DPOM, para uma  melhor avaliação. ======================================= 

153 - 360/338/323.03 - OBRAS PARTICULARES – Reconstrução de um edifício para 

estabelecimento comercial - Resposta à audiência do interessado ============= 

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

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

MARIA DOS SANTOS SILVA FERNANDES, presente à reunião a resposta, por escrito, 
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trazendo inserta, a informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO 

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

parte integrante, segundo a qual - a informação -, emite parecer favorável. ------------------- 

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

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

154 - 360/338/355.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração de uma moradia -  Resposta à audiência do interessado ============ 

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

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

FERNANDO ABREU SARAIVA, relativamente a uma alteração de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Quelhas", na localidade e 

Freguesia de Ariz, presente à reunião a resposta, por escrito, trazendo inserta as 

informações da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO,  

que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte 

integrante, segundo a qual - a informação técnica - emite parecer desfavorável. ------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que as alterações introduzidas implicam um projecto de 

alterações, a Câmara deliberou, por unanimidade, que o requerente deverá mandar 

elaborar o respectivo projecto de alterações,  de acordo com a Informação Técnica, não 

tendo este facto nada a ver com a existência do PDM em tempo em vigor.  ========== 

155 - 360/338/376.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Alteração de uma moradia unifamiliar ==================================== 
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========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

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

ANTÓNIO ANTUNES DIAS, relativamente à alteração de uma moradia unifamiliar, que 

pretende levar a efeito na localidade de Vide, Freguesia da Rua, presente à reunião o 

referido projecto, acompanhado com a respectiva resposta, que nesta acta se considera 

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

descritos, requer o deferimento da pretensão.---------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 96/GTL/2003, datada de 17 de Setembro, último, que nesta 

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

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

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

arquitectura, mas na condição do requerente respeitar a informação do GTL 

relativamente aos acabamentos. ========================================== 

156 - 360/338/549.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de um pavilhão destinado a atelier de escultura ================== 

========== Oriundo do Senhor NOEL MONTEIRO ESCULTURA, LDª, residente na 

localidade e Freguesia de Paçô, presente à reunião o projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de um pavilhão destinado a atelier de escultura, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Cimo de Vila", na localidade e Freguesia 

de Paçô. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.131-SV, datada de 

03 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, condicionado ao parecer favorável da EDP. ======================== 

157 - 360/342/000 - OBRAS PARTICULARES – Vistoria para concessão de licença 

para recintos de espectáculos e divertimentos públicos ====================== 

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

08 de Setembro, último, exarada a folhas 42, ponto 041, do livro de actas 111, em que 

foi deliberado solicitar, à Comissão de Vistorias, as razões pormenorizadas e dentro do 

enquadramento legal, do parecer desfavorável, relativamente a um pedido de vistoria  

formulado pelo Senhor, MANUEL ALMEIDA LOPES, ao recinto de divertimento público, 

sito no rés do chão do prédio situado na Avenida 25 de Abril, n.º 32, nesta Vila, 

novamente presente à reunião o referido projecto, acompanhado dos esclarecimentos 

da Comissão de Vistoria, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica 

a fazer parte integrante, esclarecendo as razões que estão na base do parecer 

desfavorável da vistoria. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que o relatório de vistoria suscita várias dúvidas à Câmara 

Municipal, esta deliberou, por unanimidade, requerer à Comissão de Vistorias, os 

seguintes esclarecimentos: --------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 1) - Se há condições técnicas legais que permitam enquadrar as duas actividades 

(Salão de Jogos e estabelecimento de Café); ---------------------------------------------------------

----- 2) - Em caso afirmativo, quais as adaptações necessárias para ser cumprida a 

legislação em vigor; -------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3) - Em caso negativo, quais as condições necessárias para o exercício de cada 

uma das actividades, separadamente; -------------------------------------------------------------------

----- 4) - Em qualquer caso, deve ser referida no Auto de Vistoria a legislação que 

suporta as informações. ================================================= 

158 - 360/342/000 - OBRAS PARTICULARES – Vistoria para concessão de licença 

de utilização para estabelecimento de restauração e de bebidas =============== 

========== No seguimento da vistoria realizada pela Comissão de Vistorias, no dia 26 

de Setembro, último, requerida pela Senhora HELENA MARIA GOMES DOS SANTOS, 

sita no rés do chão esquerdo no lote n.º 5, no lugar denominado  "Alagoa", nesta Vila, 

presente à reunião o referido Auto de Vistoria, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante em que, pelas razões ali 

descritas a Comissão emite parecer negativo.--------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao teor do relatório de vistoria, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à audiência do interessado, nos termos do artº. 100º e seguintes 

do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 

de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº. 6/96, de 31 de 

Janeiro. =============================================================    
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159 - 360/344/696.82 - OBRAS PARTICULARES – Certidões de Propriedade 

horizontal =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ DA MOTA MORGADO, residente no Bairro das 

Eirinhas, em Leomil, presente à reunião um pedido de constituição de propriedade 

horizontal, relativamente à uma construção de duas casas geminadas, sita no Bairro do 

Aguiar, nesta Vila. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 50-

OS/DPOM/2003, datada de 24 de Setembro, último, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a informação favorável atrás referida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições 

previstas no artº. 1421º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva 

certidão em conformidade. ===============================================   

160 - 360/344/188.03 - OBRAS PARTICULARES – Certidões de Propriedade 

horizontal =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA, com Sede na Avenida de São João, nesta Vila, presente à reunião 

um pedido de constituição de propriedade horizontal, relativamente à uma construção de 

uma habitação multifamiliar e comércio, sita no lugar denominado "Poça Nova", no lote 

n.º 13, nesta Vila. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 52/DPOM/2003, 

datada de 24 de Setembro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a informação favorável atrás referida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições 

previstas no artº. 1421º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva 

certidão em conformidade. ===============================================   

161 - 360/344/189.03 - OBRAS PARTICULARES – Certidões de Propriedade 

horizontal =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA, com Sede na Avenida de São João, nesta Vila, presente à reunião 

um pedido de constituição de propriedade horizontal, relativamente à uma construção de 

uma habitação multifamiliar e comércio, sita no lugar denominado "Poça Nova", no lote 

n.º 12, nesta Vila. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 51/DPOM/2003, 

datada de 24 de Setembro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a informação favorável atrás referida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições 
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previstas no artº. 1421º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva 

certidão em conformidade. ===============================================   

162 - 360/347/10.98 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Recepção 

Provisória - Pedido de redução de Garantia Bancária ======================= 

========== Oriundo da Firma 2MPAC – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA, 

com Sede na Avenida Sá Carneiro, n.º 83, nesta Vila, novamente presente à reunião um 

requerimento a solicitar a redução da caução bancária, relativamente às obras de 

urbanização, do loteamento a que se refere o Alvará nº. 03/2000, sito no lugar 

denominado "Nozedo", na Freguesia de Leomil. ------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação da COMISSÃO DE VISTORIAS,  a mesma 

apresenta o Auto de Vistoria, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, dando conta que deverá ser libertada a quantia de € 

83.529,94 (oitenta e três mil quinhentos e vinte e nove euros e noventa e quatro 

cêntimos) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Face à informação da Comissão de Vistorias, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reduzir a caução no valor de € 83.529,94 (oitenta e três mil quinhentos e 

vinte e nove euros e noventa e quatro cêntimos), ficando retido o valor de € 139.048,09 

(cento e trinta e nove mil e quarenta e oito euros e nove cêntimos). ================ 

163 - 360/347/000 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES – Pagamentos de 

emolumentos ======================================================== 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, 
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presente à reunião uma circular com o nº. 127/2003, datada de 11 de Setembro, último, 

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

em que, pelas razões ali descritas a Câmara Municipal não deverá pagar qualquer 

emolumentos às Conservatórias do Registo Predial. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração a circular nº. 127/2003, datada de 11 de 

Setembro, último, a Câmara deliberou, por unanimidade, recomendar à DPOM a mera 

comunicação oficiosa da existência de aditamentos aos alvará de loteamento, a que se 

refere o nº.7, do artº. 27º, do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, sem que, no 

entanto, remetam quaisquer valores destinados ao pagamento de emolumentos 

registrais. ===========================================================   

164 - 360/347/3.03 – LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES – Operação de 

Loteamento – Resposta à audiência do interessado ========================= 

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

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

ALEXANDRE GOMES CARDIA, relativamente à um pedido de Operação de 

Loteamento, que pretende levar a efeito no lugar denominado  "Lagarteira” ou “Rebolal", 

na Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o referido projecto, acompanhado da 

resposta à audiência, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da 

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

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 76-

LS/DPOM/2003, datada de 01 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: Face à informação dos Serviços Técnicos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ter em conta os seguintes aspectos: ---------------------------------------------------

----- 1 – A garantia dada pelo Técnico responsável pelo projecto de loteamento de que 

as questões suscitadas relativamente à altura máxima dos edifícios não serão colocadas 

perante a apresentação dos projectos de arquitectura; ---------------------------------------------

----- 2 – Que, segundo o Técnico autor do projecto, os espaços de cedência previstos 

para equipamentos de utilização colectiva não serão necessários para o acesso aos 

edifícios, o que ficará provado com a apresentação do projecto dos arranjos exteriores 

em sede de projectos das infraestruturas; --------------------------------------------------------------

----- 3 – Relativamente às áreas de cedência destinadas a espaços verdes de utilização 

colectiva e a espaços destinados a equipamentos de utilização colectiva, a Câmara 

Municipal entende ser desejável a distribuição proposta, sendo que a dimensão global 

para este tipo de cedências ultrapassa os valores mínimos exigidos pelo regulamento. A 

acrescentar às cedências mencionadas no presente projecto, a Câmara Municipal 

atendeu a que o requerente cedeu já gratuitamente ao domínio público a área de 600m2 

para a construção do arruamento Sudeste e que irá ceder a área necessária à execução 

do arruamento previsto pelo futuro Plano Geral de Urbanização e que estabelecerá a 

ligação entre o arruamento Sudeste e um arruamento já existente no denominado Bairro 
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do Centro de Saúde. Além do mais, a Câmara Municipal definiu que fosse da 

responsabilidade do requerente a execução da parte da via determinada pelo PGU que 

se encontra dentro do prédio objecto da operação de loteamento agora em análise; ------

----- 4 – Quanto ao número de lugares de estacionamento, a solução garante mais do 

que 50% do número total de estacionamentos exigidos em espaço público, cumprindo 

assim a interpretação que tem vindo a ser feita por esta Câmara Municipal do 

Regulamento do Plano Director Municipal; -------------------------------------------------------------

----- 5 – Quanto aos projectos das infraestruturas, o requerente, deverá entregar os 

elementos previstos na legislação em vigor; -----------------------------------------------------------

----- 6 – A emissão do Alvará fica condicionada à apresentação da Certidão emitida pela 

Conservatória do Registo Predial com a área de intervenção devidamente rectificada. ----

----- Mais foi deliberado e também, por unanimidade, nos termos do artº.22º, do Decreto-

Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/2001, de 04 de 

Junho, proceder à discussão pública, a efectuar nos termos do disposto no artº. 77º. , do 

Decreto-Lei nº. 380/90, de 22 de Setembro, com vista à deliberação final, conforme o 

disposto nº. 23º., do referido Decreto-Lei nº. 555/99, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº. 177/2001, também já referido. ================================ 

165 - 360/992/000 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de Regulamento Municipal 

de Urbanização, Edificação e Taxas - Apreciação e aprovação ================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea a do nº. 7, do artº. 65º, da 

Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de 
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Janeiro, presente à reunião o projecto do Regulamento em epígrafe.--------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o referido Regulamento 

seja presente, para apreciação e eventual aprovação, em próxima reunião. ==========  

166 - 360/999/000 - OBRAS PARTICULARES - Gabinete Técnico Local - Informação 

- Processos simples ================================================== 

========== Oriundo do GTL - Gabinete Técnico Local, presente à reunião a 

informação nº. 90/GTL/2003, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, datada de 05 do corrente mês, solicitando o agendamento 

do Tema - Processos simples - na reunião, assim como a presença das Técnicas do 

Gabinete, na Reunião.---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter a referida informação 

do GTL, para uma próxima reunião. ======================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

167 – 710/708/000 – BIBLIOTECA MUNICIPAL “AQUILINO RIBEIRO” – Regulamento 

do Funcionamento – Aprovação pela ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação de 

Deliberação ========================================================= 

========== Oriundo da Assembleia Municipal e no seguimento da deliberação tomada 

por esta Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada em 18 de Julho, último, 

exarada a folhas 4, ponto 3, do livro de actas nº. 110, em que foi aprovado o  projecto do 

Regulamento em epígrafe, presente à reunião o ofício nº. ofício nº. 17, datado de 26 de 
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Setembro, último, informando  que aquele Órgão Deliberativo, em sua Sessão Ordinária 

realizada em 26 de Setembro, último,  deliberou, por UNANIMIDADE,  nos termos e para 

efeitos do disposo na alínea a), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, com a nova redacção dada pela Lei nº. 5-A/00, de 11 de Janeiro, APROVAR 

o Regulamento da Biblioteca Municipal “AQUILINO RIBEIRO” nos precisos termos em 

que foi aprovado o respectivo projecto por esta Câmara Municipal e que a minuta da 

respectiva acta foi aprovada no final da Sessão. ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da aprovação do referido 

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

parte integrante.  ====================================================== 

168 – 710/713/500 – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

DOS ALUNOS DA ESCOLA SEC/3DR. JOAQUIM DIAS REBELO DE MOIMENTA DA 

BEIRA – Escola de Andebol de Moimenta da Beira – Avaliação do projecto 

2002/2003 =========================================================== 

========== Oriundo do Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, e 

na sequência do ofício da Associação em epígrafe, datado de 08 de Setembro, último, 

presente à reunião uma Informação, datada de 17 do mesmo mês, acompanhada do 

respectivo processo, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, segundo a qual, a Câmara Municipal em parceria com a 

Associação de Andebol de Viseu, Escola Secundária/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo e da 

Associação de País e Encarregados de Educação dos alunos, ao encarar o arranque 
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deste projecto com o optimismo e vontade na implementação de uma nova modalidade 

desportiva no Concelho, só tem que se congratular pelo sucesso da iniciativa e pelos 

bons resultados alcançados.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Aproveita ainda o Senhor Vereador para agradecer às Instituições acima 

identificadas, bem como à Federação de Andebol, aos Atletas e a todos os 

colaboradores por acreditarem nas potencialidades do projecto e o terem tornado 

possível.----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solidarizar-se com a avaliação 

feita pelo Senhor Vereador do Desporto, JORGE DE JESUS COSTA.============== 

169 – 710/713/600 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DO 

VILAR – Prestação de Serviço Vigilância Balnear – Balanço=================== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião um ofício sem 

número e datado de 25 de Setembro, último, registado nesta Câmara Municipal em 26 

do mesmo mês, sob o n.º 6641, comunicando que terminada a época balnear 2003 e o 

fim da prestação de serviço da Vigilância Balnear e Animação Turística, na Praia Fluvial 

da Barragem do Vilar, e após um balanço efectuado, conclui-se que o serviço prestado 

foi positivo, pelo que agradece todo o apoio prestado pela Câmara Municipal.--------------- 

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

congratular-se com a singularidade da iniciativa, bem como das acções que a 

integraram.=========================================================== 

170 – 710/713/600 – JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA – 
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Construção do Parque Lúdico (Parque Infantil e Mini Basquete: 3x3 – Cedência de 

espaço no Bairro do Centro de Saúde===================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior de 1.ª Classe, LUÍS MANUEL FILIPE DA 

SILVA, e na sequência do despacho do Senhor Presidente, exarado no ofício da Junta 

de Freguesia de Moimenta da Beira, com o n.º 59/JF, datado de 14 de Agosto, último, 

presente à reunião o respectivo processo, acompanhado da informação 75-

LS/DPOM/2003, datado de 23 de Setembro, último, que nesta acta se considera 

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

localização como o equipamento a instalar são adequados.---------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, sugerir e remeter à Junta de 

Freguesia de Moimenta da Beira as normas técnicas definidas pela Informação da 

DPOM, face às novas exigências regulamentares do Instituto do Desporto.=========== 

171 – 720/999/000 – PROGRAMA DE REALOJAMENTO – Bairro de Leomil – 

Habitações sem locatário – Atribuição de duas habitações =================== 

========== Oriundo da Técnica Superiora Assessora, MARIA MADALENA LARANJO 

RAMADA SOUTO RODRIGUES, e no seguimento da deliberação tomada em reunião 

ordinária realizada em 13 de Janeiro, último, exarada a folhas 135, ponto 38, do livro de 

actas n.º 107, presente à reunião a Informação n.º 14/DASC/2003, datada de 25 de 

Agosto, último, e a ACTA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PARA ANÁLISE DO 

REALOJAMENTO DE DOIS AGREGADOS FAMILIARES NO BAIRRO DE LEOMIL, que 

nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, 
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propondo, pelos motivos ali expostos, atribuir as habitações à Senhora MARIA DO CÉU 

SOARES PAIS e Senhor JAIME ALEXANDRE MENA E SILVA GOMES.---------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o processo de selecção integra elementos que não 

foram ractificados pelos membros da Comissão, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

que o mesmo baixe novamente à Comissão,  para que, conjuntamente com os Técnicos 

dos Serviços da Acção Social, reapreciem novamente o processo.================= 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente e não havendo  mais  nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do n.º s 1, 2 e 4, do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, sendo seguidamente distribuída, por 

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

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

eram 22H10.  ======================================================== 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 

 

 

  

 

 

 


