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 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  VINTE  DE OUTUBRO DO ANO 

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

ACTA Nº. 31/03 

========== Aos vinte 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, de  

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

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H45.====================================== 
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01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

001 - 020/005/000 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - Marcação de data ============ 

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

designar o próximo dia 24, pelas 09H00, para a realização de uma reunião 

extraordinária, a fim de serem discutidos os seguintes assuntos: --------------------------------

----- Disciplina – Processo de averiguações; -----------------------------------------------------------

----- Agrupamento Vertical de Escolas Pré-Esc. 1º e 2º CEB – Transferência de Verbas; -

----- BENEFICIAÇÃO DA E.M. 519, DE MOIMENTA DA BEIRA A CASTELO – Tribunal 

Judicial da Comarca de Moimenta da beira – Procº. Nº. 122/02.3 TAMBR ; ------------------- 

----- Processos de Obras Particulares; -------------------------------------------------------------------

----- Projecto de Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e Taxas; -------------

----- Programa de Realojamento – Bairro de Leomil – Habitações sem locatário – 

Atribuição de duas habitações; ----------------------------------------------------------------------------

----- Cultura e Desporto Populares – Apresentação de Regulamentos; -------------------------

----- Associação Portuguesa em Hamburgo – Agradecimento; ------------------------------------

----- Ensino Secundário e Superior – Pedido de Substituição do Representante da 

Autarquia na Assembleia da Escola Secundária/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo  - Moimenta 

da Beira – Justificação.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

002 - 020/011/000 - ARTENAVE ATELIÊ  - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE -

Convite ============================================================= 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião o ofício nº. 
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310/2003, datado de 20 do corrente mês, a convidarem todos os Vereadores a 

assistirem à assinatura do Acordo de Cooperação com o Centro Distrital de Segurança 

Social de Viseu, para a valência CAO - Centro de Actividades Ocupacionais que terá 

lugar no dia 20, às 15 horas, nas instalações do CATO, sitas na Alagoa. ---------------------- 

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

003 - 020/015/003 - CTT - CORREIOS DE PORTUGAL- Envio de Protocolo ======== 

========== Oriundo do CTT - Correios de Portugal, presente á reunião um Protocolo 

assinado com a ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, referente   à 

contratualização   de  competências susceptíveis de serem assumidas pelas Freguesias, 

para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                         

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar competente parecer às 

Juntas de Freguesia de Leomil e Rua, disponibilizando-se para prestar todo o apoio 

institucional e juridico, no caso de eventual adesão à proposta inserta no acordo da 

ANAFRE - CTT. =======================================================                                                                                                                        

"Fiscalização Municipal" 

004 - 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º124/2002,  

REFERENTE À  " INCOVECA GRANITOS – S.A "- Decisão ==================== 

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

19 de Maio, ultimo, exarada a folhas 10 e 11, ponto 008, do livro de actas n.º 109, em 
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que foi deliberado, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, que decidiu 

instaurar e instruir o presente processo de contra ordenação, cujo auto de notícia foi 

levantado no dia 3 de Setembro, último, pela Fiscalização Municipal, dá conta que a 

Firma “ Incoveca Granitos , S.A”, com sede no Município de Sernancelhe, procedia à 

exploração de massas minerais, sem que a pedreira tivesse, colocada placa 

identificadora da pedreira e da empresa exploradora, 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, do art.º 45.º, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 

6/10, presente, novamente, à reunião o referido processo de contra–ordenação, para 

decisão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação  do Gabinete Jurídico o mesmo prestou o 

parecer, datado de 10 de Outubro, de 2003, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual não vem só confirmar as 

razões facto-legais do Auto de Noticia de Contra-Ordenação em epígrafe, como, pelas 

razões nele descritas, não há coisa nova que se imponha á arguida, porque o regime 

antigo já lhe impunha a obrigação de uma sinalização adequada a apontava a coima que 

seria aplicável no caso de ser desrespeitada a norma obrigatória de sinalização que se 

lhe impunha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao teor do parecer Juridico e considerando que se trata de uma 

exploração devidamente licenciada, a Câmara deliberou, por unanimidade,  notificar a 
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empresa para colocação de sinalização de identificação e segurança, legalmente 

previstas, no prazo de 15 dias após conhecimento, sob pena de aplicação imediata da 

respectiva coima. =====================================================  

005– 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 56/2003 – MANUEL 

JOAQUIM DE JESUS MATOS LOPES – Decisão  ============================   

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

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

Ordenação em epígrafe, cujo auto de notícia, levantado no dia 11 de Maio, último, pela 

Fiscalização Municipal, dando conta que o Estabelecimento de bebidas com espaço 

para dança denominado “ KLASS KLUB “, com sede na localidade da Barragem do Vilar, 

freguesia do Vilar, estava aberto ao público e em funcionamento, sem que, para isso 

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

violando, assim, o n.º 1, do art.º 11.º e n.º 1, do art. 28.º do referido Decreto-Lei, 

presente novamente  à reunião o referido processo de contra-ordenação, para decisão.- 

DELIBERAÇÃO: Face à reincidência constatada, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aplicar uma coima de 1.000 (mil euros). ===================================== 

006 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 02/2003 – 

Estabelecimento Comercial “ Supermercados Doce “– Decisão ================   

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

18 de Agosto, último, exarada a folhas 79 e 80, ponto 071 do livro de actas n.º 110, em 

que foi deliberado instaurar e instruir o presente processo de contra - ordenação, e 
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conceder ao arguido um prazo de 30 ( trinta dias ), para o licenciamento comercial, 

relativo ao auto de notícia, levantado no dia 06 de Janeiro, último, pela Fiscalização 

Municipal, ao estabelecimento de comércio alimentar denominado “ Supermercados 

Doce “, com sede na Rua Dr.º Sá Carneiro, n.º 31, propriedade do Sr.º João Manuel 

Marques Teixeira Correia, dando conta que o referido estabelecimento estava aberto ao 

público e em funcionamento, sem que para isso estivesse munido da respectiva licença 

de utilização passada por esta Câmara Municipal, violando, assim, o n.º 1, do art.º 11.º, 

do Decreto-Lei n.º 370/99, de 18 de Setembro, presente novamente à reunião o referido 

processo de contra-ordenação, para decisão. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o estabelecimento, objecto de infracção, foi já 

encerrado, e tendo a Câmara conhecimento que o requerente pretende instalar o 

mesmo estabelecimento em local  mais adequado, a mesma deliberou, por 

unanimidade, admoestar o arguido, devendo o mesmo apresentar o pedido de 

licenciamento para o referido estabelecimento,  no prazo de 30 dias, a contar da data da 

presente notificação, sob pena de o Município não vir a ter a mesma condescendência 

em próximo processo de contra-ordenação. ================================== 

007 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 027/2003 – 

Estabelecimento de Comercio Alimentar “ Lojinha “– Decisão =================   

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

18 de Agosto, último, exarada a folhas 80 e 81, ponto 072,  do livro de actas n.º 110, em 

que foi deliberado instaurar e instruir o presente processo de contra - ordenação, e 
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conceder ao arguido um prazo de 30 ( trinta dias ), para o licenciamento comercial, 

relativo ao auto de notícia levantado no dia 16 de Janeiro, último, pela Fiscalização 

Municipal, dando conta que o estabelecimento de comércio alimentar denominado “ 

Lojinha “, com sede na freguesia de Leomil, propriedade de Adriano Pimenta Ferreira, 

estava aberto ao público e em funcionamento, sem, que para isso, estivesse munido da 

respectiva licença de utilização, violando, assim, o n.º 1, do art.º 11.º, do Decreto-Lei n.º 

370/99, de 18 de Setembro, novamente presente à reunião o referido processo de 

contra-ordenação, para decisão.=========================================== 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o estabelecimento, objecto de infracção, foi já 

encerrado, tendo a Câmara conhecimento que o requerente pretende instalar o mesmo 

estabelecimento em local mais adequado, a mesma deliberou, por unanimidade, 

admoestar o arguido, devendo o mesmo apresentar o pedido de licenciamento para o 

referido estabelecimento,  no prazo de 30 dias, a contar da data da presente notificação, 

sob pena de o Município não vir a ter a mesma condescendência em próximo processo 

de Contra-Ordenação. ================================================== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

008 - 110/100/100 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES  - 

Experiência-Piloto do Dia da Defesa Nacional ==============================  

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião um Fax, datado 

de 13 do corrente mês, a remeter cópia da missiva enviada à Direcção Geral de Pessoal 
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e Recrutamento Militar, relativa ao assunto referido em epígrafe. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do teor da missiva  concordando com 

a posição da Associação Nacional de Municípios sobre esta matéria. =============== 

009 - 020/023/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES  - 

Decreto-Lei nº. 116/85, de 19 de Abril - Anticipação da Aposentação - Despacho 

867/03/ME ===========================================================  

========== Para conhecimento da Câmara Municipal, presente à reunião de Câmara a 

Circular 140/2003, de 3 do corrente mês, da Associação em epígrafe, a qual dá a 

conhecer o conteúdo do ofício dirigido à Senhora Ministra das Finanças em 2 deste mês, 

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

a propósito do Despacho 867/ 03/MEF, dando conta que, em 30 de Setembro, o 

Conselho Directivo daquela Associação deliberou solicitar a Sua Excelência a Senhora 

Ministra das Finanças a indicação de instruções  à Caixa Geral de Aposentações, no 

sentido da não aplicabilidade do Despacho 867/03/MEF, aos processos de aposentação 

de funcionários da administração local. ------------------------------------------------------------------         

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, concordando com a posição da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, relativamente à competência exclusiva 

das autarquias locais na gestão dos seus próprios recursos humanos.============== 

010 - 120/131/109 - PROCESSO - Acidente em serviço sofrido pelo cantoneiro de 

limpeza desta Câmara Municipal - VALDEMAR JUBILADO XAVIER ============= 

========== Oriundo do Chefe da Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos, 
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presente à reunião uma informação datada de 16 do corrente mês, que nesta acta se 

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

conclui que o subsídio por assistência de terceira pessoa, atribuído ao cônjuge do 

cantoneiro de limpeza, Valdemar Jubilado Xavier, em consequência do acidente em 

serviço, deverá ter um carácter de continuidade. ----------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 0303/010306, onde, em 20 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de 1.374,41 euros (mil trezentos e setenta e quatro euros e quarenta e um 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, dentro do que está legalmente 

previsto  para este efeito, pagar os retroactivos em atraso e manter a atribuição regular 

do montante correspondente ao salário mínimo, até ao momento da decisão da Junta 

Médica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais deliberou, dada a confirmação médica, assumir os encargos com fraldas, 

medicamentos e outros géneros, absolutamente necessários para tratamento e 

acompanhamento adequado do estado de saúde do funcionário. ==================   

011 - 150/160/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - 

Ocupação do domínio público municipal. Parecer do Prof. Doutor Sousa Franco == 

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

135/2003,  datado de 23 de Setembro, último, que nesta acta se considera integralmente  
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transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a remeter cópia do parecer do Prof. Doutor 

António de Sousa Franco, relativo à problemática da ocupação do domínio público 

municipal e ao pagamento de taxas. --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, dar conhecimento ao Gabinete 

Jurídico e serviços técnicos  da DPOM, para que em articulação com a A.N.M.P.  possa 

ser concebido adequado regulamento para aplicação das taxas que constitucionalmente 

são remetidas à competência do Município. ================================== 

012 - 150/167/400 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL DE ALMEIDA LOPES, casado, com 

estabelecimento de café, sito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila, presente à reunião, um 

requerimento, datado de 09  do corrente mês, a requerer licença para a prática de jogos 

lícitos no seu estabelecimento, denominado de "SALÃO JOGOS 2000". ----------------------

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

prestou a informação nº. 615/FISC, datada de 03 do corrente mês,  do seguinte teor: -----

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

Câmara Municipal, datado de 09/10/2003, cumpre-nos informar que, o estabelecimento 

denominado “Salão Jogos 2000" sito na localidade  freguesia e Concelho de Moimenta 

da Beira, reúne as condições para ser licenciado para a prática de jogos lícitos com  

máquinas de diversão, não podendo ter mais  que três, pelo que, não há inconveniente 

em que lhe seja concedida a respectiva licença para a actividade acima referida". --------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o licenciamento nos 
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termos referidos pela Fiscalização Municipal. ================================= 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade”  

013 - 210/202/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Endividamento Municipal – Envio de documento =========================== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe,  presente  à reunião a circular datada 

de 09 do corrente mês e registado nesta Câmara no dia 13 do presente mês, com o 

número 6771, acompanhada de um documento apresentado em conferência de 

imprensa pelo Presidente da ANMP, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, informando e comentando sobre a matéria 

acima mencionada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

014 - 210/206/000 – SMB – Serviços Sociais do Município de Moimenta da Beira – 

Pedido de Transferência de Verba ======================================= 

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

24 de Março, último, exarada a folhas 12 e 13, ponto 014, do livro de actas nº 108, em 

que foi analisado o pedido de subsídio solicitado, e deliberado, por unanimidade, atribuir 

à S.M.B. – Serviços Sociais do Município de Moimenta da Beira, um subsídio de € 

1.246,99 (mil, duzentos e quarenta e seis euros e noventa e nove cêntimos), destinado 

a actividades correntes, tendo sido igualmente deliberado, dado que a Câmara tem 

duvidas quanto à possibilidade de financiamento complementar do sistema de 



 FlFlFlFl.12 
______________ 

 
                                                           03.10.20 

 
Liv º .  112L iv º .  112L iv º .  112L iv º .  112     

                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 

                                                                   

 

assistência preconizado pela A.D.S.E., relativamente aos funcionários e agentes, 

solicitar parecer à Associação Nacional de Municípios Portugueses e à Comissão de 

Coordenação da Região Norte, sobre a legalidade de tal atribuição, novamente presente 

à reunião o oficio dos S.M.B. – Serviços Sociais do Município de Moimenta da Beira, 

datado de 10 do corrente mês e registado nesta Câmara no mesmo dia, com o número 

6950, acompanhado dos pareceres acima mencionados, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, solicitando a 

transferência de verba que se encontra prevista no Plano de Actividades e Orçamento 

da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  04/040701, onde, em 17 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 70.264,81 (setenta mil, duzentos e sessenta e quatro euros e oitenta e 

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

objectivo 4.2, com o código 0103 e número de projecto 24, com a dotação global  de € 

8.753,01 (oito mil, setecentos e cinquenta e três euros e um cêntimo).------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara esteja inteiramente disponível para aderir a este 

projecto de solidariedade e estimulo ao associativismo, tendo em vista a fixação de um 

justo valor de comparticipação, a mesma deliberou, por unanimidade, solicitar aos 

Serviços Sociais – SMB, uma projecção de receitas e despesas que clarifiquem, com 

pormenor, os encargos com o apoio complementar à saúde, incluindo, se possível, o 
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regulamento ou critérios que vão orientar as respectivas comparticipações sociais. 

Considera ainda a Câmara desejável, que a Associação integre no seu Plano de 

Actividades, acções de carácter cultural, recreativo, profissional e outras, valorizando, 

assim, o papel vital dos funcionários no contexto da estrutura municipal e do poder local. 

AUSÊNCIA DE REUNIÃO  ============================================== 

========== Considerando que o assunto que se segue diz respeito aos Vereadores 

ELVIRA da COSTA BERNARDINO MATOS FIGUEIREDO e ANTÓNIO PEDRO 

PEREIRA DIAS, por pertencerem aos órgãos dirigentes da Associação Artenave, Ateliê 

– Associação de Solidariedade, estes ausentaram-se  da reunião. ================ 

015 - 210/206/000 – ARTENAVE, Ateliê – Associação de Solidariedade  – Pedido de 

Transferência de Verba  =============================================== 

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

02 de Junho, último , exarada a folhas 78 e 79, ponto 090, do livro de actas nº 109, e de 

acordo com o compromisso já assumido em 2002,  em que foi deliberado conceder à 

Artenave, Ateliê – Associação de Solidariedade, a verba de € 15.000,00 (quinze mil 

euros), destinada a comparticipar a construção do CATO – Centro de Apoio Técnico 

Orientado, e criar condições orçamentais para poder atribuir o diferencial verificado, ou 

seja, 24.903,83 (vinte e quatro mil, novecentos e três euros e oitenta e três cêntimos), 

novamente,  presente  à reunião o mesmo oficio, devidamente informado pelo Sector de 

Contabilidade da Divisão Económica e Financeira, em termos legais e orçamentais, 

segundo a qual  este encargo tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica  
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04/080701, onde, em 13 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 67.739,07 

(sessenta e sete mil, setecentos e trinta e nove euros e sete cêntimos), estando o 

mesmo previsto no Plano de Actividades Municipal no objectivo 2.3.2, com o código 

0101 e número de projecto A/8, com a dotação global  de € 35.024,05 (trinta e cinco mil,  

vinte e quatro euros e cinco cêntimos).------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Conforme decidido anteriormente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder à Artenave, Ateliê – Associação de Solidariedade, a verba de € 

25.000,00 (vinte e cinco mil euros),  destinada a comparticipar a construção do CATO – 

Centro de Apoio Técnico Orientado. ======================================= 

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

========== Resolvido o assunto precedente, os vereadores ELVIRA da COSTA 

BERNARDINO MATOS FIGUEIREDO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, 

regressaram à reunião. ================================================= 

016 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL ARCOZELENSE -  

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

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

de 30 de Setembro, último, e registado nesta Câmara no dia 01 do corrente mês, com o 

número 6720, solicitando a atribuição de um subsidio destinado a  adquirir uma carrinha 

para poder efectuar os transportes inerentes à sua actividade, bem como  os transportes 

escolares no âmbito do prolongamento. ---------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 
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FINANCEIRA, segundo a qual  este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica  04/080701, onde, em 13 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 67.739,07 (sessenta e sete mil, setecentos e trinta e nove euros e sete 

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

2.1.1, com o código 01 e número de projecto 7/2003, com a dotação global de € 

5.000,00 (cinco mil euros).---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder € 5.000,00 (cinco mil 

euros), à Associação Recreativa e Cultural Arcozelense, destinada à aquisição de uma 

viatura, aguardando o Município que o serviços já contratualizados se mantenha e 

alarguem, no âmbito dos transportes escolares, bem como em outros projectos Sociais, 

Culturais e Educativos. ================================================= 

017 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

15ª Alteração ======================================================== 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara foi presente à reunião  a  15ª. 

Alteração ao Orçamento, no montante de € 95.200,00 (noventa e cinco mil e duzentos 

euros),  a que corresponde, igualmente, a 15ª  Alteração  às Grandes Opções do Plano 

no montante de € 81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos euros), na coluna de 

inscrições/reforços, e de € 42.000,00 (quarenta e dois mil euros), na coluna das 

diminuições/anulações, de acordo  com as notas sobre  o processo orçamental e 

respectiva execução na parte relativa às modificações ao Orçamento, previstas no ponto 

8.3.1., e na parte relativa às modificações do Plano Plurianual de Investimentos, 
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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. ========================================================== 

"Tesouraria" 

018 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 17, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 487.694,35 

(quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro euros e trinta e cinco 

cêntimos), assim  discriminado: --------------------------------------------------------------------------- 

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€  421.165,51 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€    66.528,84 

                                                                                TOTAL  ................€   487.694,35 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

019 - 310/301/105 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 519, DE MOIMENTA DA BEIRA A 

CASTELO - Tribunal Judicial da Comarca de Moimenta da Beira - Proc.º n.º 

122/02.TAMBR  ====================================================== 
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========== Oriundo do TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE MOIMENTA DA 

BEIRA,  presente à reunião uma carta com a referência 90842, datada de 3 do corrente 

mês, registada nesta Câmara sob o n.º 6821, em 7 do mesmo mês, que nesta acta se 

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

proferido despacho de arquivamento no inquérito acima referenciado, nos termos do art.º 

277.º do C. P. Penal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando de alguma complexidade esta decisão judicial, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Gabinete Jurídico adequada 

interpretação, que clarifique essencialmente os processos em causa, a sua relação com 

os outros processos litigiosos a decorrer entre a Câmara e aquela empresa, bem como 

competente procedimento legal a assumir nas circunstâncias contextualizadas nesta 

decisão. ============================================================ 

020 – 310/301/400 – VIAS DE COMUNICAÇÃO NACIONAL, REGIONAL E 

MUNICIPAL – IC 26 – LAMEGO/TRANCOSO – Estudo Prévio  ================== 

========== Oriundo do Instituto de Estradas de Portugal  - Direcção de Estradas de 

Viseu, presente à reunião  ofício n.º 2121, datado de 27 de Agosto, último, registado 

nesta Câmara sob o n.º 5926, datado de 29 do mesmo mês, com o seguinte teor: “ Junto 

se envia, para conhecimento, cópia do estudo prévio do IC 26 (Lamego – Trancoso)”. ---- 

----- A propósito e relativamente a este assunto, o Chefe da Divisão de Obras Municipais, 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, prestou a seguinte informação: “Junto se 

anexa a composição solicitada no despacho de V. Ex.ª supra. Mais se informa que na 
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directriz aqui aconselhada se tiveram em conta as seguintes condicionantes: --------------- 

----- Evitar a área de expansão urbana prevista no P.U. de Moimenta da Beira, sem que 

a sua directriz se afaste da mesma área. --------------------------------------------------------------- 

----- Dentro do conjunto das alternativas propostas pelo IEP, estes serviços são de 

opinião que o traçado proposto poderá de alguma forma prejudicar o vale agrícola de 

Leomil/Beira Valente / Alto do Sarzedo”. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do estudo prévio apresentado pela 

Direcção de Estradas de Viseu e deliberou, por unanimidade, concordar com a 

alternativa sugerida pelos Técnicos da Divisão de Obras Municipais, a qual deve ser 

utilizada pela equipa projectista responsável pela elaboração dos Planos de Urbanização 

de Moimenta da Beira e Leomil, para efeitos de adaptação e conformidade. ========== 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

021 - 310/302/397 -  RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO EXTERNATO INFANTE D. 

HENRIQUE – Revisão de Preços – Aprovação ============================== 

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

MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação n.º EDU24/DOM/2003, datada de 

7 do corrente mês, com o seguinte teor: “Relativamente ao assunto em epígrafe, 

apresenta-se o cálculo corrigido da Revisão de Preços mencionada e que diz respeito 

aos trabalhos realizados até à data presente, incluindo todos os Autos de Medição do 1.º 

Contrato (adjudicação) desde o primeiro (2001/12/19) ao décimo quinto (2003/09/30). ---- 

----- O cálculo foi efectuado com base no plano de trabalhos e correspondente 
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cronograma financeiro corrigido, que se anexa, ajustado às várias prorrogações de 

prazo legais concedidas ao longo da empreitada, devido á necessidade, verificada pelo 

dono da obra, em proceder a algumas redefinições e ajustes arquitectónicos no edifício 

durante a execução da empreitada, o que teve como consequência lógica, o atraso nos 

trabalhos e acabamentos finais da empreitada. ------------------------------------------------------- 

----- O valor apurado para a referida revisão de preços é de € 17.472,17, (dezassete mil, 

quatrocentos e setenta e dois euros e dezassete cêntimos). -------------------------------------- 

----- Mais se informa que o cálculo da Revisão de Preços agora apresentado teve 

suporte informático, tendo sido utilizado o software Winsim, quer pela Câmara Municipal 

quer pela firma adjudicatária”. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

orgânico-económica 04/07010301 onde, em 6 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 67.210,14 (sessenta e sete mil, duzentos e dez euros e catorze 

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

2.1.1., com o Código 03 e número de Projecto 22/2002, com a dotação de € 67.210,14 

(sessenta e sete mil, duzentos e dez euros e catorze cêntimos). --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de preços 

apresentada. ========================================================= 

022 - 310/302/397 – RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO EXTERNATO INFANTE D. 

HENRIQUE - Auto de Recepção Provisória Parcial ========================== 
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========== Oriundo da Comissão de Recepção da obra em epígrafe, constituída pelo 

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

Câmara e pelo Engenheiro VASCO RODRIGUES SOUSA PEREIRA, como 

representante da firma RODRIGUES CARDOSO & SOUSA, S.A., presente à reunião o 

auto de recepção provisória parcial, datado de 7 do corrente mês, que nesta acta se 

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

verifica que 98% dos trabalhos se encontram executados de acordo com o inicialmente 

previsto e em condições de serem recebidos provisoriamente. ----------------------------------- 

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

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

023 - 310/399/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELOS - Acordo de 

Colaboração - Proposta - Aprovação ===================================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Arcozelos, presente à reunião a Ficha 

de Candidatura do Acordo de Colaboração Financeira, registada nesta Câmara sob o n.º 

6088, em 5 de Setembro, último, para a obra de “Ampliação do Cemitério”, que nesta 

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

estimativa orçamental é de € 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos euros). --------------- 

----- A propósito e relativamente a este assunto, o Chefe da Divisão de Obras Municipais, 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, prestou a seguinte informação: “De acordo 

com a planta de implantação (e respectivas cotas topográficas) da ampliação do 

cemitério, sou de parecer que o valor global aqui em causa (25.000,00 €) fica aquém do 
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necessário para a conclusão dos trabalhos de construção da ampliação do cemitério ”. -- 

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

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

orgânico-económica 0303/080501 onde, em 6 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 52.278,11 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e oito euros e onze 

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

2.4.2., com o Código 0401 e número de Projecto 15/2003, com a dotação de €23.478,11 

(vinte e três mil, quatrocentos e setenta e oito euros e onze cêntimos). ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura 

apresentada pela Junta de Freguesia de Arcozelos, considerando o valor elegível de € 

25.000,00 (vinte e cinco mil euros), concedendo uma comparticipação de € 18.750,00 

(dezoito mil, setecentos e cinquenta euros), correspondente a 75% dos respectivos 

encargos, alertando a referida Junta de Freguesia para os procedimentos legais a 

observar, no âmbito do regime de realização de despesas públicas. =============== 

024 – 310/302/371 – REMODELAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E ARRANJOS 

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

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

6 do corrente mês, exarada a folhas 136, ponto 131, do livro de actas nº. 111, em que foi 

deliberado aguardar o desenvolvimento deste processo, presente à reunião os ofícios 

n.ºs 2645 e 2663, datados de 9 do corrente mês, da firma VICELGON, 

CONSTRUÇÕES, LDA,  que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela 
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ficam a fazer parte integrante, a  apresentar os motivos que originaram o abandono da 

obra e a solicitar uma prorrogação de 45 dias para conclusão da mesma. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara aceita os argumentos apresentados pela 

empresa, deliberou, por unanimidade, o seguinte: --------------------------------------------------- 

----- 1) Liquidar de imediato a factura em atraso, correspondente ao último auto 

aprovado; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2) Conceder à empresa para conclusão global da obra a prorrogação proposta, isto 

é, até ao dia 5 de Dezembro de 2003, sob pena de serem accionados pela Autarquia os 

procedimentos legais aplicáveis à matéria de incumprimento contratual. ============ 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

025 – 350/331/000 – SERVIÇOS HIGIENE E SALUBRIDADE – Recolha e Tratamento 

de Lixo – Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos- Concurso Limitado 

sem apresentação de candidaturas – ADJUDICAÇÃO======================== 

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

em 19 de Maio último, exarada a folhas 29 e 30, ponto 26, do livro de actas nº. 109, em 

que foi deliberado accionar o procedimento supra referido, presente à reunião o 

Relatório Final do Júri com vista à adjudicação, em cumprimento do disposto no nº.1 do 

artigo 109º do Decreto-Lei nº. 197/99, de 8 de Junho. ----------------------------------------------- 

----- De igual modo, vem o processo acompanhado da minuta do contrato para análise e 

eventual aprovação, que nesta acta se considera integralmente transcrita, nos termos e 
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para os efeitos previstos no nº. 1, do artigo 64º, do acima referido Decreto-Lei nº. 197/99.  

DELIBERAÇÃO: Analisado convenientemente todo o processo, a Câmara deliberou, por 

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

----- a) – Adjudicar a presente prestação de serviços à empresa RESUR, Gestão de 

Resíduos e Higiene Urbana, Ldª., com sede nesta Vila de Moimenta da Beira, pelo valor 

global de € 74.221,12 ( setenta e quatro mil, duzentos e vinte um euros e doze 

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

----- b) – Aprovar a minuta do contrato que, nos termos do nº. 1, do artigo 65º, do 

Decreto-Lei  nº. 197/99, de 8 de Junho, deverá ser enviada à firma acima referida para 

aceitação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) – Solicitar à firma RESUR que apresente caução, no valor de 5% do montante de 

adjudicação, isto é, € 3.711,06 (três mil, setecentos e onze euros e seis cêntimos), no 

prazo de seis dias, a contar da notificação da adjudicação. ----------------------------------------

----- d) Que a prestação de serviços em causa comece a produzir efeitos a partir do 

próximo dia 01 de Novembro, tendo em conta a necessidade de garantir a recolha da 

produção de resíduos para evitar situações de excepcional sobrecarga; ----------------------

----- e) Que, nos termos do nº. 1 do artº. 67º, do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de Junho, 

o contrato escrito seja celebrado no prazo de 38 (trinta e oito) dias a contar da prova da 

prestação da caução. ================================================== 

026 – 360/337/18.03 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia - 

Reconstrução de uma casa de habitação ================================== 
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========== Oriundo do Senhor JOÃO PAULO FONSECA FERREIRA CARVALHO, 

residente na Rua Professor Orlando Ribeiro, em Telheiras, presente à reunião um 

pedido de Informação Prévia, para reconstrução de uma casa de habitação, sita na Rua 

31 de Janeiro, na localidade e Freguesia de Leomil. ------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 59-OS/DPOM/03, 

datada de 10 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável, devendo o requerente  ter 

em consideração os elementos construtivos e dos materiais de revestimento a  aplicar 

em construção -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prévia, nos termos da informação técnica nº. 59-OS/DPOM/03, datada de 10 do corrente 

mês. =============================================================== 

027 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

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

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

----- FLÁVIO ARMINDO DE JESUS LOPES COUTINHO, para construção de uns 

arrumos com 10m2, sob a escadas já existentes, que pretende levar a efeito na Rua de 

Cimo de Vila, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proçº. nº. 492.03; ------------------- 

----- MARIA DA ASSUNÇÃO ROSÁRIO, para reconstrução de uma parede da sua casa 

de habitação, sita no Bairro da Formiga, nesta Vila, a que se refere o Proçº. nº. 519. 03; - 
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----- FLORBELA DA SILVA MORAIS TEIXEIRA, para construção de um muro de 

vedação, com 21 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Ónia”, nesta 

Vila, a que se refere o Proçº. Nº. 525.03; --------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ PAULO MORAIS FERREIRA, para cobertura de um forno e barbecue, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Abrunhais", nesta Vila, a que se refere o 

Proçº. nº. 526.03; --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ERNESTO CORREIA DE ALMEIDA GOMES,  para reboco de paredes e ocupação 

da via pública, em 4m2, que pretende levar a efeito na localidade de Vila Cova,  

Freguesia de Caria, a que se refere o Proçº. nº. 529.03; ------------------------------------------- 

----- PEDRO MANUEL PINTO DE ALMEIDA,  para substituição do forro e tacos, que 

pretende levar a efeito na localidade de Vila Cova,  Freguesia de Caria, a que se refere o 

Procº. nº. 532.03; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO DA MOTA PINTO,  para substituição de um telhado, que pretende levar a 

efeito na localidade e Freguesia de Ariz, a que se refere o Procº. nº. 534.03; ---------------- 

----- MANUEL VEIGA DA COSTA,  para pinturas na sua casa de habitação, sita no lugar 

denominado “Pelada”, Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº. nº. 536.03; ----------- 

----- ADAMASTOR MENDES GOMES,  para reboco e reparação de telhado, que 

pretende levar na Rua Eduardo Salgueiro, nesta Vila, a que se refere o Procº. nº. 

543.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FERNANDO AUGUSTO CALÇADA XAVIER,  para reparação das fachadas e 

substituição do telhado, que pretende levar a efeito na Rua do Quarto, nesta Vila, a que 
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se refere o Procº. nº. 547.03; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- RUI FERNANDO TOMÁS DE MATOS,  para acabamentos da casa de habitação, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Covas do Barro”, nesta Vila, a que 

se refere o Procº. nº. 567.03. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- MACÁRIO DA TRINDADE DA COSTA ANTUNES, residente na Urbanização da 

Ortigosa, lote A, Município de Lamego, para construção de uns arrumos agrícolas, com 

45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cabrizes", na localidade e 

Freguesia de Nagosa, a que se refere o Proçº. nº. 579.03; ---------------------------------------- 

------ 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. ===================================================  

028 – 360/338/92.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

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

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

deliberado juntar documentos a que se refere o alargamento do arruamento, 

relativamente à construção de uns arrumos agrícolas, com 45 m2, que o Senhor 

ACÁCIO FILIPE DOS SANTOS FONSECA, pretende levar a efeito na Rua Calouste 

Gulbenkien, nesta Vila, novamente presente à reunião o referido processo, 
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acompanhado dos elementos solicitados. -------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar  mais esclarecimentos 

ao Técnico Superior de Obras Municipais, JOÃO PINTO CARDOSO, sobre a eventual 

cedência de terreno, por parte do requerente, no âmbito da construção do referido 

arruamento, incluindo presumível alargamento dos passeios. ===================== 

029 – 360/338/498.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DOS SANTOS BOTICA, presente à reunião 

um pedido para construção de arrumos agrícolas, com 12 m2, que pretende levar a 

efeito no lugar “Soito da Tona”, Freguesia de Castelo. ---------------------------------------------- 

----- 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, desde que, 

a construção fique a uma distância de 8 metros de afastamento do caminho”.---------------- 

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

licenciamento e emitir a respectiva licença, desde que o requerente respeite a distância 

de 8 metros de afastamento relativamente ao caminho. ========================= 

030 – 360/338/527.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor AURELIANO JORGE FERNANDES, presente à 

reunião um pedido para construção de um muro de vedação, com 20 m, que pretende 
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levar a efeito na localidade de Barracão, Freguesia de Sever. ------------------------------------ 

----- 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, o requerente deve previamente solicitar o alinhamento”.--- 

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

respectiva licença, devendo o interessado requerer, previamente, o respectivo 

alinhamento. ========================================================= 

031 – 360/338/531.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ AUGUSTO CORREIA GOVERNO, presente à 

reunião um pedido para construção de arrumos agrícolas, com 45 m2, que pretende 

levar a efeito no Largo do Outeiro, Freguesia de Leomil. ------------------------------------------- 

----- 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, desde que, 

a construção fique a uma distância de 8 metros de afastamento do caminho”.---------------- 

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

licenciamento e emitir a respectiva licença, desde que o requerente respeite a distância 

de 8 metros de afastamento do caminho. ==================================== 

032 – 360/338/565.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

condicionantes ====================================================== 
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========== Oriundo do Senhor MANUEL DELFIM BENTO DA GUIA, presente à 

reunião um pedido para construção de um muro de vedação, com 40 m, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado “Abrunhais”, Freguesia de Leomil. ------------------------- 

----- 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, o requerente deve previamente solicitar o alinhamento”.--- 

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

respectiva licença, devendo o interessado requerer, previamente, o respectivo 

alinhamento. ========================================================= 

033 – 360/338/566.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor MANUEL DELFIM BENTO DA GUIA, presente à 

reunião um pedido para construção de um muro de vedação, com 30 m, que pretende 

levar a efeito no Bairro Nossa Senhora de Fátima, 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, no entanto, 

o requerente deve previamente solicitar o alinhamento”.-------------------------------------------- 

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

respectiva licença, devendo o interessado requerer, previamente, o respectivo 

alinhamento. ========================================================= 
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034 – 360/338/568.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor BRUNO FILIPE PEREIRA DA SILVA, presente à 

reunião um pedido para ocupação da via pública em 25 m2, sita no lugar denominado 

“Andinhos”, 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, desde que, 

não impeça a livre circulação do trânsito”.--------------------------------------------------------------- 

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

respectiva licença, devendo o requerente não impedir a livre circulação do trânsito. ==== 

AUSÊNCIA DE REUNIÃO=============================================== 

========== Considerando que o assunto que se segue diz respeito à Vereadora 

ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, por se tratar de um assunto relacionado 

com um familiar, esta ausenta-se da reunião. ================================= 

035 – 360/338/591.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA ISABEL SOARES, presente à reunião um 

pedido para ocupação da via pública em 7 m2, sita na localidade Prados de Baixo, 

Freguesia da Rua. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o mesmo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 
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prestou a seguinte informação: ----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

respectiva licença, devendo o requerente não prejudicar a livre circulação do trânsito. == 

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

========== Resolvido o assunto precedente, a Vereadora ISABEL MARIA SOARES 

PINTO ZACARIAS, regressa à reunião. ===================================== 

036 - 360/338/412.00 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de reaprovação – 

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

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

14 de Julho, último, exarada a folhas 256, ponto 283, do livro de actas nº. 109 e da 

reunião ordinária realizada em 22 de Setembro, último, exarada a folhas 106, ponto 099, 

deste livro de actas, em que foi deliberado adoptar o enquadramento legal previsto para 

esta matéria, articulando sempre com a análise pontual de cada caso, devendo, para o 

efeito, todos os pedidos nesta situação, serem submetidos à Câmara Municipal, após 

apreciação técnica presente à reunião o pedido de reaprovação  e ampliação de uma 

habitação que a Senhora ANA BELA G. V. SANTOS, pretende levar  a efeito  na 

localidade e Freguesia de Aldeia de Nacomba.-------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 81-RJ/DPOM/03, 
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datada de 15 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, informando quais os documentos a ser entregues nos 

pedidos de reaprovação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando a explicação dada pela requerente,  relativamente ao 

seu estado de saúde e confirmada a situação sócio-financeira do seu agregado familiar, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar todos os projectos e conceder a 

licença, devendo a requerente entregar o documento de legitimidade, dentro do prazo de 

90 (noventa) dias. ===================================================  

037 - 360/338/520.00 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Ampliação de um edifício destinado a garagem e arrumos ==================== 

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

24 de Março, último, exarada afolhas 34, ponto 037, do livro de actas nº. 108, em que foi 

deliberado, conceder um prazo de 30 (trinta) dias ao Senhor FAUSTO CONCEIÇÃO 

MONTEIRO, para se pronunciar, sob pena de, não o fazendo, o processo ser indeferido,  

presente de novo à reunião o projecto de arquitectura, acompanhado da resposta do 

requerente,  relativamente à ampliação de um edifício destinado a garagem e arrumos, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Coelheira ", na localidade e Freguesia 

de Baldos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.71-RS/DPOM/03, 

datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 
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dela fica a fazer parte integrante,  segundo a qual, a pretensão se encontra indeferida. -- 

DELIBERAÇÃO: Face aos novos elementos entregues pelo requerente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, solicitar aos técnicos da DPOM uma nova apreciação do 

processo. =========================================================== 

038 - 360/338/547.00 - OBRAS PARTICULARES -  Construção de uma moradia 

unifamiliar - Entrega de elementos ======================================= 

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

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

JOÃO PEREIRA DE JESUS, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, 

que pretende levar a efeito na localidade de Mileu, Freguesia de Caria, presente à 

reunião o processo acompanhado dos elementos em falta. ---------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 62-OS/DPOM/03, 

datada de 15 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer desfavorável. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que apenas numa esquina não é cumprido o 

afastamento regulamentar de tardoz, justificado pela configuração irregular do terreno, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a nova implantação, bem como os 

projectos de especialidades, e emitir a respectiva licença, condicionada à entrega, pelo 

requerente, do documento de legitimidade. ================================== 

039 – 360/338/264.01 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 
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Reconstrução e ampliação de uma casa de habitação ======================= 

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

11 de Março, último, exarada a folhas 156, ponto 234, do livro de actas nº. 103, em que 

foi deliberado, sugerir ao Senhor LEONEL DE MATOS MARTINS e OUTRO, as 

alterações ao projecto de arquitectura, de acordo com as sugestões feitas pelos técnicos 

desta Câmara, relativamente à reconstrução e ampliação de uma casa de habitação, sita 

na Rua Nova, na localidade e Freguesia de Leomil,   presente de novo à reunião, o 

processo acompanhado da resposta do requerente, que nesta acta se considera 

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

possível a alteração ao projecto tal como foi solicitado na deliberação.------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 58-OS/DPOM/03, 

datada de 01 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer desfavorável. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à DPOM informação 

adequada sobre o desenvolvimento de todo o percurso processual, nomeadamente o 

que se refere ao cumprimento dos prazos regulamentares. --------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar à Fiscalização Municipal 

competente informação sobre o levantamento de eventual Auto de Notícia, relativamente 

à obra em questão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

040 - 360/338/108.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 
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Reconstrução de arrumos, com 36 m2 ==================================== 

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

08 do corrente mês, exarada a folhas 35, ponto 032, do livro de actas nº. 111, em que foi 

deliberado, entre outrosaspectos, que a Câmara se deslocasse ao lugar na próxima 

reunião ordinária, relativamente à construção de uns arrumos, com uma área de 36 m2, 

que a Senhora HERMÍNIA DUARTE FERREIRA, pretende levar a efeito, na Rua  do 

Cabo, na localidade e Freguesia de Sever, novamente presente à reunião o referido 

projecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

extraordinária, que se irá realizar no próximo dia 24 do corrente mês. ============== 

041 - 360/338/183.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Legalização da reconstrução de uma  moradia unifamiliar ====================  

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

21 de Outubro de 2002, exarada a folhas 299, ponto 310, do livro de actas nº. 105, em 

que foi deliberado que  a Senhora HIRONDINA TEIXEIRA BASÍLIO introduza as 

seguintes alterações:------------------------------------------------------------------------------------------

-----" 1- Supressão da porta da sala e da janela de tardoz, ou apresentar solução 

compatível; 2 - Alargamento dos lanços das escadas para uma dimensão mínima de 

0,80 metros. Mais foi deliberado, e também por unanimidade, admitir os valores 

propostos para o Coeficiente de Ocupação do Solo e Índice de Ocupação do Solo, dado 

tratar-se de uma reconstrução inserida numa zona urbana já consolidada, similar à 
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construção existentes na envolvente, e ainda solicitar o documento de legitimidade", 

presente de novo à reunião o processo acompanhado de um requerimento, que nesta 

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

a aprovação do projecto, relativamente à legalização da reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua da Capela, nº.11, 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. 57-

OS/DPOM/2003, datada de 30 de Setembro, último, que nesta acta se considera 

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

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

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

arquitectura, devendo a requerente entregar o respectivo documento de legitimidade, 

aquando da entrega dos projectos de especialidades. ========================== 

042 - 360/338/184.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades – 

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

============ Oriundo do Senhor JOÃO DOS SANTOS TEIXEIRA, presentes à 

reunião os projectos de especialidades, relativamente à construção de uma habitação 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Rio", na localidade do Barracão, 

Freguesia de Sever. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 149-
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SV/DPOM/2003, datada de 16 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

especialidades, devendo a requerente entregar o respectivo documento de legitimidade, 

aquando do levantamento da licença. ====================================== 

043 - 360/338/268.02 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de reaprovação – 

Alteração a uma habitação unifamiliar ==================================== 

========== Oriundo do Senhor BENJAMIM DOS SANTOS PEREIRA, residente em 

Paçô, presente à reunião um requerimento, datado de 22 de Setembro, último, que 

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

solicitando a reaprovação do projecto, que pretende levar a efeito na localidade e 

Freguesia de Paçô. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 138-

SV/DPOM/2003, datada de 10 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

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

044 - 360/338/529.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

Adaptação de um edifício a estabelecimento comercial ====================== 

========== Oriundo do Senhor SIDÓNIO DOMINGOS DA SILVA, residente no lugar 
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denominado "Outeiro da Arge", na localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião 

os projectos de especialidades, relativamente à adaptação de um edifício a 

estabelecimento comercial, sito 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. 60-

OS/DPOM/2003, datada de 10 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

não está em condições de ser objecto de deliberação final. --------------------------------------- 

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

especialidades, devendo o requerente entregar o respectivo documento de legitimidade, 

devidamente rectificado, aquando do levantamento da licença. =================== 

045 - 360/338/6.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

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

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

DANIEL DA FONSECA SANTOS, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote nº.6, do Loteamento do Senhor Camilo 

Cardoso, sito no lugar denominado "Alto do Facho", neste Vila , presente à reunião a 

resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

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

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 70-

RJ/DPOM/2003, datada de 30 de Setembro, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar nova informação à 

DPOM, donde conste a área do lote, ainda pertencente ao Senhor Camilo Cardoso, e a 

nova área proveniente da reformulação do loteamento realizada pela Câmara Municipal. 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar à Secção de 

Aprovisionamento e Património, informação de eventual indemnização, por parte do 

requerente, aquando da reformulação do loteamento pela Câmara Municipal. ======== 

046 - 360/338/139.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

Construção de uma vacaria ============================================ 

========== Oriundo da Senhora IRENE FERNANDES RIBEIRO, presente à reunião os 

projectos de especialidades, 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. 148-

SV/DPOM/03, datada de 16 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica  a fazer integrante, emitindo parecer desfavorável. ----------------------- 

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

especialidades, devendo o requerente entregar o respectivo documento de legitimidade, 
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no acto do levantamento da licença. ======================================= 

047 - 360/338/146.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Construção de arrumos agrícolas ======================================= 

============ Oriundo do Senhor JOÃO RIBEIRO FERREIRA, presente à reunião os 

projectos de especialidades, relativamente à construção de uns arrumos agrícolas, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Madeiro", na localidade Porto da Nave, 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 147-

SV/DPOM/03, datada de 15 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, apontando para o deferimento. ---------------- 

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

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

048 - 360/338/150.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

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

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

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

MANUEL BATISTA GOMES, relativamente à construção de um armazém agrícola, que 

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

Baldos, presente à reunião o processo acompanhado de um requerimento, que nesta 

acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, solicitando 
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a sua aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 76-

RJ/DPOM/2003, data de 10 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando que o requerente não entregou 

o documento de legitimidade. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

especialidades, devendo o requerente entregar o respectivo documento de legitimidade 

devidamente rectificado,  aquando do levantamento da licença. =================== 

049 - 360/338/188.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de uma habitação multifamiliar e comércio ====================== 

========== 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 

ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª. , relativamente à 

construção de uma habitação multifamiliar e comércio, que pretende levar a efeito no 

lote nº.13, do alvará de loteamento nº.03/02, sito no lugar denominado "Poça Nova", 

nesta Vila, presente à reunião os projectos de especialidades. ----------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 132-

SV/DPOM/2003, datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável. -- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

especialidades e emitir a respectiva licença. No entanto, o requerente deverá ter em 

consideração a informação técnica da DPOM.================================ 

050 - 360/338/189.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades - 

Construção de uma habitação multifamiliar e comércio ====================== 

========== 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 

ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª., relativamente à 

construção de uma habitação multifamiliar e comércio, que pretende levar a efeito no 

lote nº.12 do alvará de loteamento nº.03/02, sito no lugar denominado "Poça Nova", 

nesta Vila, presente à reunião os projectos de especialidades. ----------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 133-

SV/DPOM/2003, datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença. No entanto, o requerente deverá ter em 

consideração a informação técnica da DPOM.================================ 

051 - 360/338/212.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Adaptação de uma loja para lavandaria =================================== 

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

LUISA GOMES PINTO DIAS, relativamente à adaptação de uma loja para lavandaria, 

sita no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila,  presente à reunião a resposta, por 

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

integrante, solicitando a aprovação. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

RJ/DPOM/2003, datada de 26 de Setembro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, mantendo a informação nº. 

33-RJ/DPOM/2003, datada de 26 de Setembro, último. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando os pareceres favoráveis dos Bombeiros Voluntários e do 

Delegado de Saúde, e tendo em conta, ainda, que apenas parcialmente não foi 

cumprido o pé-direito regulamentar, tecnicamente justificado, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, devendo o requerente entregar a ficha 

estatística, aquando da entrega dos projectos de especialidades. =================  

052 - 360/338/228.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Alteração ao projecto inicial para frutaria ================================= 

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

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

DA SILVA SANTOS, relativamente à alteração ao projecto inicial para uma frutaria, sita 

na Avenida 25 de Abril, nº. 56, nesta Vila, presente à reunião o referido projecto 



 FlFlFlFl.44 
______________ 

 
                                                           03.10.20 

 
Liv º .  112L iv º .  112L iv º .  112L iv º .  112     

                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 

                                                                   

 

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

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

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação nº. 136-

SV/DPOM/03, datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que existem condições para aprovar a alteração ao 

projecto de arquitectura, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente a 

entrega da Declaração citada na informação técnica, bem como o procedimento referido 

no último parágrafo da mesma informação. ================================== 

053 - 360/338/277.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

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

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

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

MIGUEL DOS SNTOS GOMES, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lote nº. 7, com o Alvará de loteamento nº. 1/96, no lugar 

denominado de “Beira Paradinha”, nesta Vila, novamente presente à reunião o referido 

projecto acompanhada da resposta a audiência, solicitando a aprovação do mesmo. ----- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 151-
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SV/DPOM/2003, datada de 20 do corrente mês, informando favoravelmente. --------------- 

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

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

054 - 360/338/308.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Alteração ao projecto inicial ============================================ 

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

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

JOSÉ DA SILVA, relativamente à alteração do projecto inicial de uma moradia, sita no 

lugar denominado "Corgo", na localidade e Freguesia de Ariz, presente à reunião o 

processo acompanhado de um requerimento, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, solicitando a sua aprovação.-------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação nº. 77-

RJ/DPOM/03, datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer desfavorável. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente do teor 

da informação técnica para que possa esclarecer ou aduzir elementos, relativamente ao 

conteúdo do 3º parágrafo da mesma informação, bem como proceder à entrega de 

outros elementos já solicitados anteriormente. ================================ 

055 - 360/338/328.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Legalização de uma habitação ========================================== 
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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 escrita do Senhor 

LEONEL JOÃO DE JESUS LEMOS, relativamente à legalização  de uma habitação,  sita 

na localidade de Vila Cova, Freguesia de Caria,  presente de novo à reunião o referido 

projecto acompanhado da respectiva resposta, por escrito, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, solicitando a legalização.----- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 123-

SV/DPOM/2003, datada de 26 de Setembro, último, que nesta acta se considera 

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

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

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

alteração ao projecto de acordo com a informação técnica nº.123-SV/DPOM/03, datada 

de 26 de Setembro, último. ============================================== 

056 - 360/338/353.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução de uma moradia destinada a habitação ======================= 

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

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

ALICE FERNANDES NATÁRIO DE LOURENÇO CAIADO, relativamente à reconstrução  

de uma moradia destinada a habitação,  sita na localidade de Soutosa, Freguesia de 

Peva,  presente à reunião o referido projecto acompanhado da respectiva resposta, por 
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escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, informando de que apresentará, logo que possível, o documento de 

legitimidade . ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 69-

RJ/DPOM/2003, datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

necessita de pareceres do IPPAR e ICERR. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter o projecto a parecer 

técnico da DPOM, uma vez que o processo se iniciou e desenvolveu em período anterior 

ao processo de classificação "Casa Aquilino Ribeiro e envolvente urbana”, proposto pelo 

IPPAR - Instituto Português do Património Arquitectónico. ======================= 

057 - 360/338/354.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução e ampliação de uma moradia unifamiliar - Resposta à audiência do 

interessado ========================================================= 

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

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

DOS SANTOS, relativamente à reconstrução e ampliação de uma moradia unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado “Corgo”, Freguesia de Alvite, presente 

à reunião a resposta, por escrito, trazendo inserta a informação da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta se consideram 
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integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, emitindo parecer 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara Municipal se disponibiliza para aceitar a 

solução técnica da construção proposta e  dado que se trata de uma área já 

consolidada, a Câmara  deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente um estudo 

de enquadramento da envolvente, conforme o referido no ponto 1 e 2 da informação 

técnica nº. 49-OS/DPOM/03, datada de 23 de Setembro, último.--------------------------------- 

----- Mais deliberou solicitar a entrega do documento de legitimidade, juntamente com o 

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

058 - 360/338/375.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma habitação unifamiliar - Resposta à audiência do interessado == 

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

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

MANUEL CARDOSO DOS SANTOS, relativamente à construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote nº. 5,  do loteamento com alvará 

nº.2/2000, sito no lugar denominado "Penedo Gordo", Freguesia de Leomil, presente à 

reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura.-----

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

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

----- "A construção deverá manter o afastamento de 6.00m relativamente ao limite 
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posterior da construção". ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

planta de implantação, devidamente cotada, para um melhor esclarecimento e eventual 

decisão do processo. =================================================== 

059 - 360/338/479.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

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

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

ANA MARIA MORAIS DE PAIVA PEREIRA, relativamente à construção de uma 

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

na localidade e Freguesia de Paçô, presente à reunião os elementos  em falta. ------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 479/03, datada de 

14 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, emitindo parecer desfavorável. ----------------------------------------------  

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

arquitectura, condicionado à entrega do documento de legitimidade, por forma a que 

seja comprovado que a requerente é a efectiva e única titular da parcela onde pretende 

construir. ============================================================ 

060 - 360/338/505.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma moradia unifamiliar e anexo  =========================== 
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============ Oriundo do Senhor JOÃO MORAIS-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA., 

residente no lugar denominado "Alto do Facho", nesta Vila de Moimenta da Beira, 

presente à reunião o projecto de arquitectura de uma habitação unifamiliar e anexo, que 

pretende levar a efeito no lote nº.6, do loteamento com alvará nº. 1/2003, sito no lugar 

denominado "Nozedo", nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 63-OS/DPOM/03, 

datada de 16 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. ========================================================= 

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

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

respeito a um familiar do Vereador ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, este 

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

061 - 360/347/4.00 - LOTEAMENTOS - Obras de urbanização de um loteamento 

urbano ============================================================= 

============ Oriundo do Técnico Superior de 1ª Classe LUÍS MANUEL FILIPE DA 

SILVA, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente 

à reunião a informação técnica nº. 78-LS/DPOM/2003, datada de 16 do corrente mês, 

que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 
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relativamente ao loteamento do Senhor ERNESTO DE MATOS, sito no lugar 

denominado "Fontainhas", na localidade da Granginha, Freguesia de Sever.----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que este  assunto seja 

analisado na próxima reunião, juntamente com o projecto técnico alternativo para os 

arranjos exteriores, desenvolvido pelos técnicos da DPOM. ====================== 

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

============ Resolvido  o assunto precedente, o Vereador ANTÓNIO HUMBERTO 

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

062 - 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 

Janeiro, presente à reunião o projecto do Regulamento em epígrafe.--------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o Projecto de 

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, à reunião extraordinária 

que se irá realizar, no próximo dia 24 do corrente mês. ========================= 

063 - 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 
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do Tema - Processos Simples - na reunião, assim como a presença das Técnicas do 

Gabinete na Reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter a informação do GTL- 

Gabinete Técnico Local  à reunião extraordinária que se irá realizar no próximo dia 24 do 

corrente mês. ======================================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

064 - 720/722/000 –  MERCADO SOCIAL DE EMPREGO – PROGRAMA DE 

ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – Iniciativa Local de Emprego (ILE’s) 

seguinte ============================================================ 

========== Oriundo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Centro de 

Emprego de Lamego, presente à reunião o ofício 1108/DN-ELA, datado de 07 do 

corrente mês, solicitando, conforme o estipulado na alínea a), do ponto 2, do n.º 24, da 

Portaria 196-A/2001, de 10 de Março, com a redacção dada pela Portaria n.º 255/2002, 

de 12 de Março, a emissão de um parecer sobre a candidatura ao Programa de Estímulo 

à oferta de Emprego – Iniciativa Local de Emprego (ILE’s) seguinte, e relativo ao 

processo BRUNO ALEXANDRE XAVIER, LD.ª.------------------------------------------------------- 

----- Informa ainda, que o parecer deverá indicar acerca da relevância do projecto; 

importância; oportunidade; benefícios; diversificação do investimento e adequação do 

local para implementação física do projecto. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 
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INICIATIVA LOCAL DE EMPREGO (ILE’s), face à relevância sócio-económica do 

projecto a implementar. ================================================= 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente e não havendo  mais  nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º. da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, sendo seguidamente distribuída, por 

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

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

22H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

  

 

 

 


