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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM QUINZE  DE DEZEMBRO DO ANO 

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

ACTA Nº. 37/03 

========== Aos quinze  dias do mês de Dezembro 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, ELVIRA 

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

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS , 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 09H30. ===================================== 

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

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

JUSTIFICAR a falta à reunião de hoje, do Vereador ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, 

por razões que se prendem com o acompanhamento na doença de um familiar. ====== 

01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

006 - 020/015/003 – JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL – Protocolo entre  os CTT e 

a ANAFRE  ========================================================== 

========== Oriundo da Junta da Freguesia em epígrafe, presente à  reunião o  ofício 

nº. 228/2003, datada de 20 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que não se 

encontra interessada em assumir a execução dos serviços que são da competência dos 

CTT, nos precisos termos em que se encontram previstos no Acordo ANAFRE/CTT.------ 

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

007 – 150/168/400 – PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 82/2002 e N.º 

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

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

06 de Outubro, último, exarada a folhas 118 e 119, do livro de actas n.º 111, em que, 

considerando que a infractora usufruiu de um longo período de tempo para garantir 

todas as condições regulamentares sem que, contudo, o tenha ainda feito, mesmo após 

várias notificações para o efeito, foi deliberado que relativamente às infracções a que 

correspondem os processos de contra-ordenação n.º 82/2002 e n.º 18/2003, e em 
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cumprimento do disposto no art.º 41º, do Decreto–Lei n.º 168/97, de 04 de Julho, 

alterado pelo Decreto–Lei n.º 57/2002, de 11 de Março, atendendo aos factos praticados 

e provados que constam dos respectivos autos, inclinar-se para a aplicação da coima de 

500,00 ( quinhentos euros ), a cada infracção praticada, pelo que, nos termos do art.º 

19.º, do Decreto–Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, alterado pelo Decreto–Lei n.º 244/95, 

de 14 de Setembro, e porque estão em causa duas contra-ordenações, proceder ao 

cúmulo jurídico, inclinando-se igualmente, para a aplicação uma pena única de 1.000,00 

( mil euros ), e a sanção acessória de encerramento do estabelecimento, sanção esta 

prevista na alínea c), do n.º 1, do art.º 39.º, do referido Decreto–Lei n.º 168/97, de 04 de 

Julho, alterado pelo Decreto – Lei n.º 57/2002, de 11 de Março, concedendo-lhe, para o 

efeito, um prazo de 10 ( dez ) dias para audiência prévia do interessado, nos termos do 

art.º 100º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

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

Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, cujos autos de notícia, levantados um no dia 29 

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

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

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

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

que para isso estivesse munida da respectiva Licença de utilização, passada por esta 

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

novamente, à reunião os referidos processos de Contra-Ordenação acompanhados da 
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resposta da arguida, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, requerendo que lhe seja dado um prazo de 60 dias para resolver 

os problemas inerentes ao estabelecimento.----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o arguido manteve o seu estabelecimento aberto 

por um longo período sem o devido licenciamento a Câmara, deliberou, por 

unanimidade, aplicar-lhe a coima de € 1.000,00 (mil euros). --------------------------------------

----- Mais foi deliberado proceder ao encerramento do estabelecimento se até ao dia 27 

de Janeiro, como solicitado pelo requerente, não se mostrarem cumpridas as condições 

em causa nas informações da Comissão de Vistorias. ========================== 

008 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 73/2003 – 

GEORGINA MARIA SEIXAS – Decisão  ====================================   

========== Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 10, do art.º 98.º, do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, presente à reunião o processo de Contra – 

Ordenação em epígrafe, cujo auto de notícia, levantado no dia 15 de Julho, último, pela 

Fiscalização Municipal, dá conta que a Senhora Georgina Maria Seixas Rodrigues, 

residente na Rua do Soalheiro, n.º 1, localidade de Mour de Madalena, freguesia de 

Campo, concelho de Viseu,  procedia à ampliação de um muro de vedação, confinante 

com a via pública, sem que para isso estivesse munida da respectiva Licença, emitida 

por esta Câmara Municipal, violando, assim, a alínea c), do n.º 3, do art.º 4, do referido 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a construção do referido muro agravou a situação 
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de insegurança do estabelecimento e dado que este factor foi tido em conta na intenção 

da Câmara vir a proceder ao seu encerramento, a mesma  deliberou, por unanimidade, 

contextualizar esta intervenção no processo global, sem qualquer aplicação de coima 

complementar. ======================================================= 

009 – 720/732/000 – MOÇÃO APROVADA PELOS ADVOGADOS DA COMARCA DE 

LAMEGO - ========================================================== 

========== Oriundo da Delegação de Lamego da Ordem dos Advogados, presente à 

reunião a moção aprovada pelos advogados da comarca de Lamego, datada de 24 de 

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

fazer parte integrante, a qual informa a posição assumida por estes profissionais, 

relativamente à criação do Julgados de Paz de Tarouca. ------------------------------------------ 

----- Traz inserta a informação do Gabinete Jurídico, datada de 26 de Novembro, último,  

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

segundo a qual assumem atitude idêntica à contida na carta da Delegação de Lamego 

da Ordem dos Advogados.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

02 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Recursos Humanos” 

010 – 120/131/123 – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DA MENÇÃO DE MÉRITO 

EXCEPCIONAL ====================================================== 
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========== Oriundo da Assistente Administrativa Principal, MARIA DA ANUNCIAÇÃO 

PINTO TAVARES CHIQUILHO, presente à reunião um requerimento/exposição, no qual, 

face às razões ali invocadas, solicita atribuição de menção de mérito excepcional, 

previsto no artº. 30º, do Decreto-Lei nº. 184/89, de 02 de Junho, o qual vem 

acompanhado de informação, sobre o respectivo enquadramento legal, do Chefe da 

Divisão Administrativa, bem como de proposta fundamentada do Presidente da Câmara, 

documentos que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer 

parte integrante, tendo em conta o disposto no nº. 3, do artº. 90º, da Lei nº. 169/99, de 

18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e porque persiste a 

dúvida se o assunto em apreço deve ou não ser objecto de votação por escrutínio 

secreto, o Senhor Presidente propôs que fosse feita votação nominal, dada a 

especificidade da pretensão formulada, o que mereceu a concordância dos restantes 

membros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após demorada troca de impressões sobre este assunto e ponderados 

os diversos aspectos que com ele se relacionam, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

concordar com a proposta do Presidente da Câmara, atribuindo a menção de mérito 

excepcional à Assistente Administrativa Principal, MARIA DA ANUNCIAÇÃO PINTO 

TAVARES CHIQUILHO, com base nos fundamentos nela apresentados, devendo, 

posteriormente, este assunto ser ratificado pelo Orgão deliberativo, ou seja, pela 

Assembleia Municipal, nos termos do nº. 5, do artº. 30º., do Decreto-Lei nº. 184/89, de 

02 de Junho, alterado pela Lei nº. 25/98, de 26 de Maio. -------------------------------------------
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----- Mais foi deliberado, igualmente por unanimidade, não considerando este caso como 

único, mas na verdade como  excepcional, que, daqui em diante igual tratamento seja 

dado para casos similares que, em prol da modernização da Administração Local, urge 

identificar, diagnosticar e decidir, especialmente em função do interesse público, sempre 

traduzido num serviço mais económico e eficiente.---------------------------------------------------

----- Declaração de voto que justifica a posição favorável dos Vereadores do Partido 

Socialista: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Tendo em conta as razões evocadas na proposta do Sr. Presidente da Câmara, 

nomeadamente as relacionadas com o estado de precária saúde em causa e dando 

como certo que qualquer outra situação semelhante, relativa a qualquer outro 

funcionário, terá idêntica tratamento,  aprovamos a proposta formulada, nas estritas 

condições dela constantes”. ============================================== 

011 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo do Senhor SIDÓNIO DOMINGOS DA SILVA, presente à reunião 

um requerimento datado de 15 de Setembro, último, a solicitar  licença para colocação 

de um placar publicitário na sede  da sua Agência Funerária, Domingos e Silva Ldª., sita 

na freguesia de Alvite, com os dizeres:-------------------------------------------------------------------

----- “AG. FUNERÁRIA – Domingos e Silva Ldª. – Telf. – 254586216 Telem. 

936194367”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 
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prestou a informação n.º.676/FISC, datada de 23 de Setembro, último, a informar que 

não há inconveniente em que lhe seja  concedida a respectiva licença de publicidade.---- 

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

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

012 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS,na 

qualidade de sócio gerente da sociedade MONTEIRO SANTOS – CONSTRUÇÕES, 

UNIPESSOAL, LDA., com sede em Porto da Nave, freguesia de Alvite, presente à 

reunião um requerimento datado de 02 de Julho, último, a solicitar  licença para 

colocação de três paineis publicitários, um em Porto da Nave, um  em Alvite e outro que 

será móvel e colocado na obra que em cada momento estiver a realizar-se, com os  

seguintes dizeres:----------------------------------------------------------------------------------------------

----- “CONSTRO-SANTOS; ANTÓNIO JOSÉ DOS SANTOS; CONSTRUÇÕES DE 

CASAS, BATIMENTOS, GENI-CIVIL, ATERROS E DESATERROS ETC; PORTO DA 

NAVE  3620 MOIMENTA DA BEIRA; 254586193 OU 934427701; DIPLOMADO EM 

BATIMENTO GERAL RECONHECIDO”.----------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação n.º 475/FISC., datada de  04 de Julho último, informando que não 

há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença de publicidade, no 

entanto, o requerente, com a colocação dos paineis, não deve prejudicar o trânsito de 

peões  nem podem, os mesmos, confundir-se com sinais de trânsito.--------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença, nos termos referidos pela Fiscalização Municipal. =============== 

013 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo do Senhor AZEVEDOS & FERREIRA GOMES, LDA., presente à 

reunião um requerimento datado de 23 de Outubro último, a solicitar licença para 

colocação de um reclamo luminoso na Rua General Humberto Delgado n.º 17, R/C, 

nesta Vila,  com os dizeres:----------------------------------------------------------------------------------

----- “EXTRACÇÃO DE GRANITO – FORNECIMENTO e APLICAÇÃO de TODO  o TIPO 

de CALÇADA”  - “AZEVEDO & FERREIRA GOMES  CONS. E OBRAS PÚBLICAS, LDA. 

“-  “GONDOMAR”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação n.º.679/FISC, datada de 04 de Novembro último, a informar que 

são de parecer que o pedido deve ser analisado e informado pelos Técnicos dos 

Serviços da DPOM.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  A propósito deste pedido, a DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, prestou a informação n.º 89-LS/DPOM/2003, datada de 17 de Novembro 

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

integrante, a qual refere que a solicitação da firma requerente deverá ser avaliada pelos 

serviços que o têm feito até ao momento.---------------------------------------------------------------

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

respectiva licença. ===================================================== 
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014 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo da Senhora FERNANDA MARIA JESUS SILVA ROSÁRIO, 

residente nesta Vila, presente à reunião um requerimento datado de 20 de Outubro 

último, a solicitar  licença para colocação de publicidade nas portas do seu 

estabelecimento, sito na Avenida 25 de Abril, 73, nesta Vila com os seguintes dizeres: ---

----- “NADY – ARTE DECORATIVAS, ESCOLA – ATELIER, DECORAÇÕES, 

PINTURAS, MARFINITES e GESSOS”.-----------------------------------------------------------------

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

prestou a informação n.º.768/FISC, datada de 04 de Novembro último, a informar que 

não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença  de publicidade, 

nas condições referidas pela requerente.---------------------------------------------------------------- 

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

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

015 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo da Senhora SANDRA CARVALHO MALAQUIAS RODRIGUES, 

residente na Rua da Laje em Prados de Cima, freguesia da Rua, presente à reunião um 

requerimento datado de 20 de Outubro último, a solicitar  licença para colocação de um 

painel publicitário vertical e a alteração do texto num outro já existente. Junto à loja 

direita do n.º 44, na Avª. Dr. Sá Carneiro nesta Vila, com os seguintes dizeres “MATIZ –

LOJA DAS PRENDAS”, e no painel já existente a colocação do texto, “MATIZ”.-------------

----- Submetido o assunto à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 
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prestou a informação n.º.742/FISC. datada de 03 de Outubro último, a informar que não 

há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença  de publicidade, nas 

condições referidas pela requerente.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

016 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo do Senhor ADRIANO DE JESUS GOUVEIA, residente nesta Vila,  

presente à reunião um requerimento datado de 05 de Novembro findo,  a solicitar  

licença para colocação de publicidade em toldos, montras e reclamo luminoso, 

instalados no Restaurante e Bar 125 Azul , na Avª. Dr. Sá Carneiro, n.º 55 R/C, nesta 

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

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

prestou a informação n.º.791/FISC. datada de 19 de Novembro último, a informar que 

não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença  de publicidade.---- 

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

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

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade”  

017 - 210/206/100 – JUNTA DE FREGUESIA DE SEGÕES - Pedido de Transferência  

de Verba  =========================================================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia referenciada em epígrafe,  presente  à 
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reunião o ofício  datado de 27 de Novembro, último, e registado nesta Câmara no dia 28 

do mesmo mês, com o número 8092, solicitando uma verba mensal para assegurar a 

manutenção do recinto da Praia Fluvial e seus espaços envolventes, bem como a 

limpeza da zona turística onde estão concentrados a maior parte dos espigueiros 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando como válidos os argumentos que estão subjacentes ao 

pedido de colaboração, para uma gestão mais rentável e eficaz, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, disponibilizar-se para delegar na Junta de Freguesia, mediante o 

estabelecimento do competente Protocolo, a plena gestão de todo o complexo. ======  

018 - 210/207/000 – GUIAS E ESCUTEIROS DA EUROPA DE MOIMENTA DA BEIRA 

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

========== Oriundo dos Guias de Escuteiros em epígrafe,  presente  à reunião o ofício  

datado de 2 do corrente mês, e registado nesta Câmara no mesmo dia, com o número 

8163, solicitando a atribuição de um subsídio no montante de € 600,00 (seiscentos 

euros), bem como a disponibilização de autocarros para o transporte das crianças das 

várias localidades do concelho, assim como a disponibilização do Auditório e um filme 

para assim proporcionar às crianças mais desfavorecidas deste Concelho um melhor 

Natal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo de Guias e 

Escuteiros da Europa, em Moimenta da Beira, um subsídio de € 600,00 (seiscentos 

euros), destinado a comparticipar as despesas com esta iniciativa de distribuição de 
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cartazes de Natal  às crianças desfavorecidas deste Concelho. ---------------------------------

----- Mais foi deliberado prestar toda a colaboração relativamente aos restantes pedidos 

que se relacionam com esta iniciativa. ======================================  

019 - 230/270/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA – Gastos 

com a Cedência das Instalações ao Jardim Autárquico - Pedido de subsídio   ==== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia  em epígrafe,  presente  à reunião o ofício  

datado de 07 de Julho, último, e registado nesta Câmara no dia 14 do mesmo mês, com 

o número 4940, solicitando a atribuição da verba gasta por aquela Junta com a  

electricidade, relativamente à cedência do espaço em epígrafe, apresentando, para o 

efeito, o total global das despesas efectuadas.--------------------------------------------------------

----- O mesmo oficio é acompanhado da seguinte informação da Chefe de Secção em 

Regime de Substituição, ELSA MARIA FERREIRA MARIANA LOUREIRO :------------------

-----  “Dando cumprimento ao despacho do Sr. Presidente , datado de 15 de Julho 

último, informa-se o seguinte:------------------------------------------------------------------------------ 

-----1 – Em 4 de Dezembro de 2000, foi deliberado atribuir um subsídio para compensar 

as despesas com a electricidade gasta no Jardim Autárquico, referente aos anos de 

1995 a Outubro de 2002, a importância de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros).------

----- 2- Esta importância foi paga pela Ordem de Pagamento nº. 162, em 20 de Abril de 

2001”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual  este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 
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orgânico-económica  04/040501, onde, em 27 de Novembro, último, existia um saldo 

disponível de € 7.321,92 (sete mil,  trezentos e vinte  e um euros e noventa e dois 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de € 

2.200,00 (dois mil e duzentos euros), para compensar as despesas com a electricidade 

gasta pelo Jardim Autárquico. ============================================ 

020 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

19ª Alteração ======================================================== 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara foi presente à reunião a 19ª. 

Alteração   ao   Orçamento,  no  montante  de € 111.623,00  (cento e onze mil, 

seiscentos e vinte e três euros), a que corresponde, igualmente, a 19ª Alteração  às 

Grandes Opções do Plano no   montante de  € 52.950,00 (cinquenta e dois mil  

novecentos e cinquenta euros),  na coluna de inscrições/reforços,  e de € 74.990,00 

(setenta e quatro mil novecentos e noventa euros), na coluna das 

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

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

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

previstas no ponto 8.3.2., das considerações técnicas a 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 
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alterações. ==========================================================   

021 - 230/270/000 – PAGAMENTOS ===================================    

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

reunião a relação de  todos os pagamentos autorizados durante  os  meses de  Outubro 

e Novembro, últimos, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, no montante de € 1.574.128,51 (um milhão, quinhentos e setenta 

e quatro mil, cento e vinte e oito euros e cinquenta e um cêntimos). --------------------------- 

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

"Tesouraria" 

022 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 12, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 151.964,18 (cento e 

cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro euros e dezoito cêntimos), assim  

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

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€ 53.213,23 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€ 98.750,95 

                                                                                TOTAL  ...............€ 151.964,18 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 
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023 – 310/301/000 – VIAS DE COMUNICAÇÃO NACIONAL, REGIONAL E 

MUNICIPAL – Intercepção Viária da E.N. 226 junto ao Ecomarché de Moimenta da 

Beira – Projecto – Aprovação =========================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior de Planeamento Regional e Urbano de 1ª 

Classe, LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, presente à reunião a informação n.º LS-

9/DOM/2003, datada de 5 do corrente mês, com o seguinte teor:--------------------------------

----- “ Fruto de uma intervenção urbanística promovida por um particular a Poente da 

intercepção viária da E.N. 226 com acesso ao Ecomarché de Moimenta da Beira, prevê-

se há muito reformular a solução actual dessa intercepção. --------------------------------------- 

----- Na realidade, essa intervenção urbanística (loteamento urbano) projectou uma nova 

solução para essa intercepção que foi mesmo aprovada pela Câmara Municipal. ----------- 

----- No entanto, chegado o momento de proceder à inserção de um dos arruamentos 

desse loteamento com a E.N. 226, e, consequentemente , reimplantar as faixas de 

rodagem da E.N. 226, verificou-se haver um desfasamento entre o projectado e o que 

existe actualmente no local. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ora, perante esta situação, foi feito novo levantamento topográfico pelos serviços 

competentes desta Câmara Municipal e, em função desse trabalho, foi elaborado novo 

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

----- É esse projecto que agora se apresenta à Câmara Municipal para que a mesma se 

possa manifestar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entretanto, compete-nos acrescentar que este projecto foi desenvolvido de acordo 
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com as orientações do Instituto das Estradas de Portugal – Direcção de Estradas de 

Viseu que já se manifestou favoravelmente quanto a esta solução viária. --------------------- 

----- Em anexo, apresenta-se uma planta síntese da intercepção em causa”. ----------------- 

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

proposto. ============================================================ 

024 -  310/301/010 - EXECUÇÃO DO CAMINHO AGRÍCOLA DO VALE DO MOÍNHO - 

Auto de Recepção Provisória - Auto de Revisão de Preços - Aprovação ========= 

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

RODRIGUES, presente à reunião a informação n.º JP35/DOM/2003, datada de 3 do 

corrente mês, com o seguinte teor:------------------------------------------------------------------------

-----  “ A presente obra encontra-se concluída, daí a apresentação do Auto de Recepção 

Provisória, no entanto, pretende-se com esta informação justificar algumas datas. --------- 

----- O Auto de Recepção Provisória foi elaborado em 2003/07/10, no entanto reporta 

para 2002/06/21, como data a partir da qual deve ser iniciada a contagem do prazo de 

garantia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No entanto, se for consultado o processo, verifica-se que o último Auto de Trabalhos 

tem data de 2003/02/13, data esta que é posterior à data a partir da qual deve ser 

iniciada a contagem do prazo de garantia, o que é uma irregularidade que se justifica de 

seguida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os trabalhos foram efectivamente feitos antes de 2002/06/21, no entanto, foi 

necessário proceder a algumas correcções, que se prolongaram até meados de 
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Junho/2002 e o Auto de Medição de Trabalhos foi elaborado em 2003/02/13, dia em que 

foi possível a vinda do Técnico da Firma a Moimenta da Beira para elaboração do 

mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apresenta-se também o Auto de Revisão de Preços da globalidade da obra, além 

do Auto de Recepção Provisória”. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara tem algumas dúvidas sobre o 

enquadramento legal da proposta, no que se refere à afectação do auto de recepção à 

efectiva conclusão da obra e não á data da elaboração do auto, a mesma deliberou, por 

unanimidade, solicitar ao Chefe da Divisão de Obras Municipais, adequados 

esclarecimentos e devida conformidade com os preceitos legais. -------------------------------- 

----- Mais deliberou, para efeitos de assunção de encargos relativos à revisão de preços, 

solicitar à Divisão Económica e Financeira a respectiva informação contabilística. ===== 

025 - 310/301/105 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 519, ENTRE A E.N. 226 (MOIMENTA 

DA BEIRA) A CASTELO – Tribunal Judicial da Comarca de Moimenta da Beira – 

Proc. n.º 154/01.9 ===================================================== 

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

CARDOSO, presente à reunião uma exposição, datada de 24 de Novembro, último, 

registada nesta Câmara sob o n.º 8072, em 27 do mesmo mês, que nesta acta se 

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

conteúdo da sentença relativa ao processo acima referido, relativamente à acusação 

que lhe foi deduzida pela firma Jeremias de Macedo & C.ª, Lda. --------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

026 - 310/302/148 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO C.M. 1039, ENTRE ALVITE 

E A E.N. 329 - ENTRADA SUL DE ALVITE COM ACESSO À RUA DA BOGALHEIRA  - 

Proposta de Execução de Trabalhos a Mais a Executar Efectivamente, em 

Substituição dos Trabalhos a Menos, que não se Executaram - Aprovação ======= 

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

MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação n.º 31/DOM/2003, datada de 9 do 

corrente mês, com o seguinte teor:------------------------------------------------------------------------

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar V. Ex.ª do 

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

----- Ao longo da execução  do Caminho Municipal 1039 – ENTRADA SUL DE ALVITE E 

RUA DA BOGALHEIRA, ficou decidido no seguimento das várias visitas à obra e 

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

Capítulos do mapa anexo respectivo, que se consideraram pelas partes envolvidas 

como prescindíveis e/ou não adequados, por outros, esses sim, indispensáveis ao bom 

acabamento da empreitada, incluídos também no mapa, de medições e orçamento, que 

lhes diz respeito. As descrições e contabilizações de uns e de outros encontram-se 

anexas à presente e nos mapas referidos, correspondendo o valor total de € 33.397,68 

para os trabalhos a mais a executar efectivamente e, o valor total de € - 33.400,00 para 

os trabalhos a menos não executados. ------------------------------------------------------------------ 

----- Mais se informa V. Ex.ª que a presente compensação não traduz acréscimo da 
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despesa contratada, bem como se insere nu contexto de conclusão da execução física 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a substituição dos 

trabalhos propostos. =================================================== 

027 – F01.02.04 – EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514, ENTRE 

MOIMENTA DA BEIRA E O LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO - Proposta de 

Execução de Trabalhos a Mais a Executar Efectivamente, em Substituição dos 

Trabalhos a Menos, que não se Executaram - Aprovação ===================== 

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

MARTINS DA SILVA, presente à reunião a informação n.º 32/DOM/2003, datada de 9 do 

corrente mês, com o seguinte teor:------------------------------------------------------------------------

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cabe-me informar V. Ex.ª do 

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

----- Ao longo da execução  da Empreitada em questão, ficou decidido no seguimento 

das várias visitas à obra e durante as várias reuniões de trabalho, substituir alguns dos 

trabalhos constantes dos Capítulos do mapa anexo respectivo, que se consideraram 

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

indispensáveis ao bom acabamento da empreitada, incluídos também no mapa, de 

medições e orçamento, que lhes diz respeito. As descrições e contabilizações de uns e 

de outros encontram-se anexas à presente e nos mapas referidos, correspondendo o 

valor total de € 13.957,60 para os trabalhos a mais a executar efectivamente e, o valor 
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total de € - 13.957,63 para os trabalhos a menos, não executados. ----------------------------- 

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

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

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

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

trabalhos propostos, remetendo a decisão final para o Conselho de Administração da 

Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora. ======================== 

“ Edifícios e Equipamentos Educativos” 

028 - 310/308/000 - REDE ELÉCTRICA – Investimentos realizados no Concelho de 

Moimenta da Beira ==================================================== 

========== Oriundo da EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, S.A., presente à reunião 

uma carta com a referência 301/03/ARBL, datada de 20 de Novembro, último, registada 

nesta Câmara sob o número 8018, em 25 do mesmo mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a informar dos investimentos 

realizados no Concelho no presente ano. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento dos investimentos realizados e 

comparticipados pela Electricidade de Portugal, deliberando, por unanimidade, solicitar-

lhes o Plano de Investimentos para o ano de 2004. ============================ 

029 - 310/399/000 – DIVERSOS – A importância dos projectos na construção civil e 

obras públicas – desvios nos orçamentos dos projectos de concursos  ========= 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 
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CARDOSO, presente à reunião uma exposição, datada de 3 do corrente mês, registada 

nesta Câmara sob o n.º 8238, no dia 4 do mesmo mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a propor/recomendar a 

adopção de determinados procedimentos, relativamente à elaboração de projectos  e 

fiscalização da obra. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, recomendar ao Chefe da 

Divisão de Obras Municipais, que promova as necessárias reflexões internas no seio do 

corpo técnico, tendo em vista a adopção de procedimentos concretos, coerentes e 

consensuais, com o interesse público, que responsavelmente todos devem servir da 

melhor forma. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado que das conclusões seja dado oportuno conhecimento à 

Câmara. ============================================================ 

3.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

030 – 360/337/24.01 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia -

Instalação de uma Pizzaria ============================================= 

==========  Oriundo da Senhora PAULA MARIA DE OLIVEIRA LOPES MACIEIRA,  

presente à reunião um pedido de informação prévia sobre a instalação de uma Pizzaria, 

que pretende levar a efeito na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil. ---------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação:-----------------
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----- " A presente diz respeito ao "pedido de informação prévia" relativo à pretensão da 

requerente em adaptar o rés-do-chão de uma habitação unifamiliar para aí instalar uma 

"pitzaria". -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entendendo "pitzaria" como sendo um estabelecimento de restauração, cumpre-nos 

informar que, quanto à localização pretendida, não se vislumbra qualquer inconveniente.  

----- Entretanto, alerta-se que o projecto de arquitectura deverá cumprir o estabelecido 

pela legislação específica em vigor e que o projecto dos arranjos exteriores deverá 

contemplar a criação do número mínimo de lugares de estacionamento definido pelo 

Regulamento do Plano Director Municipal em vigor". ------------------------------------------------ 

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

prévia, condicionada à criação dos lugares de estacionamento definidos pelo 

Regulamento do Plano Director Municipal. =================================== 

031 – 360/337/25.01 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia - 

Reconstrução de um edifício =========================================== 

==========  Oriundo do Senhor FERNANDO AUGUSTO CALÇADA XAVIER, residente 

na Rua D. João II, nº.11, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião um pedido 

de informação prévia sobre a reconstrução de um edifício, que pretende levar a efeito na 

Rua do Quarto, nesta Vila de Moimenta da Beira. ---------------------------------------------------- 

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

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

----- " A presente informação diz respeito ao pedido de informação prévia relativo à 
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reconstrução de um edifício destinado a habitação que o requerente possui na Rua do 

Quarto, na localidade e Freguesia de Moimenta da Beira. -----------------------------------------

----- A solicitação do requerente emite-se favorável desde que o projecto de arquitectura 

respeite, rigorosamente, a área de implantação, a área de construção, a altura e a 

volumetria do edifício existente" . -------------------------------------------------------------------------- 

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

prévia. No entanto, o projecto de arquitectura  deve respeitar, rigorosamente, a área de 

implantação, a área de construção, a altura e a volumetria do edifício existente. =======  

032 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – Legislação - Parecer nº.22/03 do 

Gabinete Jurídico ==================================================== 

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

22 de Abril, último, exarada a folhas 176 e 177, ponto 152, do livro de actas nº. 108, em 

que foi deliberado, solicitar ao Gabinete Jurídico, desta Câmara, um esclarecimento 

mais pormenorizado, que compatibilize os conceitos nos dois instrumentos legais, 

relativamente à interpretação do ponto 2, do artº. 1º, do Decreto-Lei nº.521/99, de 10 de 

Dezembro, referente aos projecto de instalação de gás,  presente à reunião o parecer nº. 

22/03 do Gabinete Jurídico, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

aos Técnicos da DPOM, a sua interpretação nesta matéria. ====================== 

033 – 360/338/462.02 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” ========= 



 FlFlFlFl.41 
______________ 

 
                                                           03.12.15 

 
Liv º .  113L iv º .  113L iv º .  113L iv º .  113     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

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

                                                                   

 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO JOSÉ NUNES GOMES, presente à reunião 

o pedido de construção de um armazém, com 45m2, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Outeiro", na localidade e Freguesia de Vilar. ---------------------------------------- 

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

prestou a seguinte informação nº.761/FISC/2003, datada de 24 de Outubro, último, do 

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

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

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

licença. ============================================================= 

034 – 360/338/574.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo do Senhor ABÍLIO DE JESUS GONÇALVES, presente à reunião 

um pedido para uma cobertura de um terraço, com 70m2, sito no lugar denominado "S. 

Mamede", na localidade e Freguesia de Moimenta da Beira. -------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 816/FISC/2003, datada de 03 do corrente mês, do seguinte 

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

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

a cobertura do terraço, seja realizada ao nível da lage":--------------------------------------------- 

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

respectiva licença, desde que a cobertura do terraço seja realizada ao nível da lage. === 
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035 – 360/338/178.93 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de prazo para entrega do 

documento de legitimidade ============================================= 

========== Oriundo da Senhora ALBERTINA AUGUSTA DOS SANTOS, residente na 

Avenida 25 de Abril, nº. 62, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião um 

pedido de prazo para a entrega do documento de legitimidade, que nesta acta se 

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

motivos alí descritos, solicita que lhe seja passada a respectiva licença de construção, 

relativamente à ampliação de um armazém agrícola, sito na localidade de Vide, 

Freguesia de Rua. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva licença, e 

conceder um prazo de 90 (noventa) dias para apresentar o documento de legitimidade. = 

036 – 360/338/241.96 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades- 

Reaprovação da construção de uma garagem ============================== 

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

22 de Setembro, último, exarada a folhas 95 e 96, ponto 083, do livro de actas nº. 111, 

em que foi deliberado, reaprovar  o projecto de arquitectura, condicionado à entrega dos 

elementos em falta, presente à reunião os respectivos projectos de especialidades, 

relativamente à reaprovação da construção de uma garagem que  Senhor JOSÉ DA 

MOTA MORGADO, pretende levar a efeito no lote nº4, do loteamento com alvará nº. 

2/96, sito no lugar denominado "Chão das Vinhas", na localidade e Freguesia de 

Arcozelos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a  mesma prestou a  informação nº. 185-

SV/DPOM/03, datada de 4 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

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

037 – 360/338/252.00 – OBRAS PARTICULARES – Construção de edifício em 

desacordo com os afastamentos ======================================== 

========== Oriundo da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, presente à reunião a informação 

nº. 832/FISC/2003, datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativamente ao processo 

de obras nº. 252/2000, pertencente ao Senhor ANTÓNIO FERNANDO DA FONSECA 

AUGUSTO, relativamente à construção de uma casa de habitação, que pretende levar a 

efeito no lote nº.14, do loteamento, sito no lugar denominado "Penedo Gordo", Bairro de 

Nossa Senhora de Fátima, Freguesia de Leomil. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL, que complemente o seu parecer, informando a Câmara das razões da 

desconformidade detectada, nomeadamente:---------------------------------------------------------- 

----- 1) - Se a construção tem a dimensão aprovada pela Câmara; ------------------------------ 

----- 2) - Se a frente do lote é a indicada na planta de implantação; ------------------------------

---- 3) - Se cumpre a mancha de implantação prevista no loteamento. ============== 
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038 - 360/338/51.01 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor ANTÓNIO RODRIGUES 

DA SILVA, os elementos em falta, presente à reunião o respectivo processo 

acompanhado dos elementos em falta, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote nº1, com alvará de loteamento nº.3/99, 

sito no lugar denominado "Rebolal", na Freguesia de Arcozelos. -------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 174-

SV/DPOM/03, datada de 28 de Novembro, último, do seguinte teor:-----------------------------

----- " Com os elementos entregues, julgam-se reunidas as condições necessárias para 

que a pretensão seja submetida a deliberação final, se a Exª. Câmara assim o 

entender". -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

039 - 360/338/52.01 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades- 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor ANTÓNIO RODRIGUES 

DA SILVA, os elementos em falta, presente à reunião o processo acompanhado dos 
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elementos em falta, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lote nº2, com alvará de loteamento nº.3/99, sito no lugar 

denominado "Rebolal", na Freguesia de Arcozelos. -------------------------------------------------- 

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 175-

SV/DPOM/03, datada de 28 de Novembro, último, do seguinte teor:-----------------------------

----- " A presente informação surge no seguimento da resposta dada pelo requerente ao 

despacho do Sr. Vereador das Obras Particulares, Dr. Jorge de Jesus Costa, datado de 

2003/10/07, que por sua vez surgiu perante o teor da informação destes serviços com o 

nº. 129-SV/DPOM/03, de 2003/10/01. ------------------------------------------------------------------- 

----- O requerente procedeu à entrega de todos os elementos solicitados. --------------------

----- Assim julgam-se reunidas as condições necessárias para que a pretensão seja 

submetida a deliberação final, se a Exmª. Câmara assim o entender". ------------------------- 

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

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

040 - 360/338/53.01 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades- 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor ANTÓNIO RODRIGUES 

DA SILVA, os elementos em falta, presente à reunião o processo acompanhado dos 

elementos em falta, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que 
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pretende levar a efeito no lote nº4, do loteamento com alvará nº.3/99, sito no lugar 

denominado "Rebolal", na Freguesia de Arcozelos. -------------------------------------------------- 

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 184-

SV/DPOM/03, datada de 03 do corrente mês, do seguinte teor:-----------------------------------

----- " A presente informação surge no seguimento da resposta dada pelo requerente ao 

despacho do Sr. Vereador das Obras Particulares, Dr. Jorge de Jesus Costa, datado de 

2003/10/14, que por sua vez surgiu perante o teor da informação destes serviços com o 

nº. 74-RJ/DPOM/2003, de 2003/10/08. ------------------------------------------------------------------ 

----- O requerente procedeu à entrega de todos os elementos solicitados. --------------------

----- Assim julgam-se reunidas as condições necessárias para que a pretensão seja 

submetida a deliberação final, se a Exmª. Câmara assim o entender". ------------------------- 

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

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

041 - 360/338/54.01 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades- 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor ANTÓNIO RODRIGUES 

DA SILVA, os elementos em falta, presente à reunião o processo acompanhado dos 

elementos em falta, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lote nº3, com alvará do loteamento nº.3/99, sito no lugar 
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denominado "Rebolal", na Freguesia de Arcozelos. -------------------------------------------------- 

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 183-

SV/DPOM/03, datada de 03 do corrente mês, do seguinte teor:-----------------------------------

----- " A presente informação surge no seguimento da resposta dada pelo requerente ao 

despacho do Sr. Vereador das Obras Particulares, Dr. Jorge de Jesus Costa, datado de 

2003/10/14, que por sua vez surgiu perante o teor da informação destes serviços com o 

nº. 75-RJ/DPOM/2003, de 2003/10/08. ------------------------------------------------------------------ 

----- O requerente procedeu à entrega de todos os elementos solicitados. --------------------

----- Assim julgam-se reunidas as condições necessárias para que a pretensão seja 

submetida a deliberação final, se a Exmª. Câmara assim o entender". ------------------------- 

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

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

042 - 360/338/75.01 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Alteração de uma casa de habitação – Legalização ========================== 

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

14 de Julho, último, exarada a folhas 258 e 259, ponto 285, do livro de actas nº. 109, em 

que foi deliberado, aprovar o projecto de arquitectura, devendo o Senhor JOSÉ 

ANTÓNIO DE JESUS NOGUEIRA, entregar, dentro de um prazo de 90 (noventa) dias, o 

documento de legitimidade, presente à reunião os projectos de especialidades, 

relativamente à alteração de uma casa de habitação, sita no Bairro do Lobato, na 
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localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos.------------------------------------------  

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 177-

SV/DPOM/2003, datada de 2 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

entregue o  documento de legitimidade, de acordo com a deliberação. ------------------------ 

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

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

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

043 - 360/338/30.02 - OBRAS PARTICULARES - Projectos de especialidades - 

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

==========Oriundo da Firma DESENVUR, EMPREENDIMENTOS DE 

DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO, LDª, com sede na localidade e Freguesia de 

Leomil,  presentes à reunião os projectos de especialidades, relativamente à construção 

de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote nº. 11, com alvará de 

loteamento nº. 02/2001,  sito no lugar denominado "Pedregais",  na localidade e 

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

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 171-

SV/DPOM/2003, datada de 28 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

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



 FlFlFlFl.49 
______________ 

 
                                                           03.12.15 

 
Liv º .  113L iv º .  113L iv º .  113L iv º .  113     

                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 

                                                                   

 

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

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

044 - 360/338/31.02 - OBRAS PARTICULARES - Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo da Firma DESENVUR, EMPREENDIMENTOS DE 

DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO, LDª, com sede na localidade e Freguesia de 

Leomil,  presentes à reunião os projectos de especialidades, relativamente à construção 

de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote nº. 4, com alvará de 

loteamento nº. 02/2001,  sito no lugar denominado "Pedregais",  na localidade e 

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

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 170-

SV/DPOM/2003, datada de 28 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

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

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

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

045 - 360/338/474.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de especialidades - 

Alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar ========================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar parecer à EDP, relativamente à 

alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar que o Senhor JOSÉ ANTÓNIO 



 FlFlFlFl.50 
______________ 

 
                                                           03.12.15 

 
Liv º .  113L iv º .  113L iv º .  113L iv º .  113     

                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 

                                                                   

 

RODRIGUES PIMENTA AUGUSTO pretende levar a efeito na Avenida de 5 de Outubro, 

na localidade e Freguesia de Leomil, presente à reunião o parecer favorável da EDP- 

Distribuição de Energia, S. A.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

046 - 360/338/559.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de especialidades - 

Reconstrução 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 da Senhora ISABEL 

MARIA DA MOTA MARTINS, presentes à reunião os projectos de especialidades, 

relativamente à reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita no lugar denominado 

"Outeiro", na localidade e Freguesia de Segões. ----------------------------------------------------- 

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 187-

SV/DPOM/03, datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando  que não estão reunidas as 

condições para que a pretensão seja submetida a deliberação final. ---------------------------- 

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

rectificações  referidas na informação técnica .================================ 

047 – 360/338/74.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um armazém destinado a arrumos agrícolas =================== 
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========== No seguimento do Despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

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

DE JESUS JUBILADO, presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se 

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

construção de um armazém  destinado a arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito 

no lugar denominado "Noval", na localidade e Freguesia de Cabaços. ------------------------- 

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 190-

SV/DPOM/03, datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

nova planta de implantação, de acordo com a informação técnica. ================= 

048 - 360/338/115.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

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

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

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

PAULO JORGE DA COSTA DIAS, presentes à reunião os projectos de especialidades, 

relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que o mesmo pretende levar a 

efeito no lugar denominado "Sertã", na localidade e Freguesia do Caria. ---------------------- 

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação:-----------------
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----- " Com os elementos entregues, julgam-se reunidas as condições necessárias para 

que a pretensão seja submetida a deliberação final, se a Exmª. Câmara assim o 

entender". -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

049 - 360/338/148.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar a memória descritiva e justificativa 

dos projectos de especialidades, ao Senhor ANTÓNIO JOAQUIM DE JESUS SANTOS, 

relativamente à construção de uma moradia unifamiliar que pretende levar a efeito na 

localidade de Granja de Paiva, Freguesia de Caria,  presente à reunião os projectos de 

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

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

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

----- " Com os elementos entregues, julgam-se reunidas as condições necessárias para 

que a pretensão seja submetida a deliberação final, se a Exmª. Câmara assim o 

entender". -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

050 - 360/338/252.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 
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Reconstrução de uma habitação e comércio =============================== 

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

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

FORMOSO DOS SANTOS GOMES, relativamente à reconstrução de uma habitação, 

sita na Rua Direita, na localidade e Freguesia de Baldos, 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 mesmo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 191-

SV/DPOM/2003, datada de 5 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que pelas razões ali 

descritas, emite parecer desfavorável. ------------------------------------------------------------------- 

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

entrega do documento de legitimidade, devidamente rectificado, bem como a alteração 

do requerimento, solicitando, como pretende, a reconstrução e ampliação da construção 

existente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, solicitar ao requerente o 

cumprimento dos aspectos referidos nos diversos parágrafos, com a excepção do 

penúltimo parágrafo da informação técnica nº.14-RJ/DPOM/ 2003, datada de 09 de 

Julho, último, ou  a apresentação de um estudo de enquadramento. =============== 

051 - 360/338/308.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 
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Alteração ao projecto inicial ============================================ 

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

17 de Novembro, último, exarada a folhas 141, ponto 164, do livro de actas nº. 112, em 

que foi deliberado solicitar à DPOM uma análise técnica comparativa com o projecto, 

anteriormente viabilizado e licenciado, presente de novo à reunião a alteração ao 

projecto inicial, acompanhado da informação técnica nº. 113-RJ/DPOM/2003, datada de 

15 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, relativamente à alteração ao projecto inicial de uma moradia que 

o Senhor JOSÉ DA SILVA pretende levar a efeito no lugar denominado "Corgo", na 

localidade e Freguesia de Ariz. ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que os pressupostos da informação técnica se mantêm, sendo a 

actual proposta ainda mais favorável, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

alteração ao projecto inicial. ==============================================  

052 - 360/338/353.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

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

20 de Outubro, último, exarada a folhas 46 e 47, ponto 056, do livro de actas nº. 112, em 

que foi deliberado, 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, presente de novo à reunião o projecto de arquitectura, 
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acompanhado da informação técnica nº. 112-RJ/DPOM/2003, datada de 24 de 

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

fazer parte integrante,  pertencente à Senhora MARIA ALICE FERNANDES NATÁRIO 

DE LOURENÇO CAIADO, relativamente à reconstrução de uma moradia destinada a 

habitação, que pretende levar a efeito na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, dar conhecimento à requerente  

do teor da informação técnica. =========================================== 

053 - 360/338/549.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Construção de um pavilhão ============================================ 

========== Oriundo do Senhor NOEL MONTEIRO ESCULTURA, LDª., presente à 

reunião os projectos de especialidades, relativamente à construção de um pavilhão  que 

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

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

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 173-

SV/DPOM/2003, datada de 28 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

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

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

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

054 - 360/338/583.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução e ampliação de uma habitação - Resposta à audiência do 



 FlFlFlFl.56 
______________ 

 
                                                           03.12.15 

 
Liv º .  113L iv º .  113L iv º .  113L iv º .  113     

                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 

                                                                   

 

interessado ========================================================= 

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

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

ISAURA LOURENÇO DA COSTA, presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta 

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

relativamente à reconstrução e ampliação de uma casa de habitação, sita no lugar 

denominado "Eiras", na localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos. ----------------------- 

----- Submetidos os mesmos à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 193-

SV/DPOM/03, datada de 10 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que o alinhamento dominante naquela área urbana é 

referenciado com os limites do arruamento, situação que continua a provocar o 

estrangulamento da rua, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o afastamento 

frontal proposto, devendo o requerente garantir o afastamento regulamentar de tardoz.  

055 - 360/338/623.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Reconstrução de um edifício destinado a arrumos ========================== 

========== Oriundo do Senhor FERNANDO DE ALMEIDA BOTELHO, presente à 

reunião o projecto de arquitectura, relativamente à reconstrução de um edifício destinado 

a arrumos, que pretende levar a efeito na Rua da Capela, na localidade de Toitam, 
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Freguesia de Arcozelos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 97-LS/DPOM/03, 

datada de 27 de Novembro, último,  nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, emite parecer 

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

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

arquitectura, devendo  o requerente cumprir o último parágrafo da informação técnica, 

no que concerne aos acabamentos exteriores. ================================  

056 - 360/338/663.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura –

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 interessado, 

Senhor FERNANDO AUGUSTO CALÇADA XAVIER, presente à reunião a resposta, por 

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

integrante, relativamente à reconstrução de uma habitação bifamiliar, sita na Rua do 

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

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

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

----- "Mantém-se o teor da informação nº.101-LS/DPOM/2003, datada de 2003/12/04, 

com a excepção constantes nos seus pontos 1) e 4)". ---------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente a 

alteração  ao projecto de arquitectura, com a excepção constante nos seus pontos nº.s 

2, 3, 5 e último parágrafo da informação técnica nº. 101-LS/DPOM/2003, datada de 04 

do corrente mês. ====================================================== 

057 - 360/347/2.03 - LOTEAMENTOS - Projectos de infraestruturas ============= 

========== Oriundo do Senhor CASIMIRO MANUEL DA ROCHA DE JESUS E 

OUTROS, presente à reunião os projectos de infraestruturas, relativamente à operação 

de loteamento que pretende levar a efeito no lugar denominado "Calvário" ou "Conde", 

na localidade de Vide, Freguesia de Rua. --------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 94-

LS/DPOM/2003, datada de 27 de Novembro, último, que nesta acta se considera 

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

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

infraestruturas, emitir o respectivo alvará de loteamento, e aceitar o valor proposto da 

garantia bancária para a execução das infraestruturas. ========================= 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

058 – 210/207/000 – PRÓ-CONFRARIA AQUILINIANA – Convite para a fundação da 

Confraria =========================================================== 

========== Oriundo da Comissão Pró-Confraria Aquiliniana, com sede em Viseu, 
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presente à reunião um ofício datado de 24 de Novembro, último, informando que um 

grupo de cidadãos pretendendo promover a obra literária de Aquilino Ribeiro, através da 

sua vertente gastro-enófila, se propõe criar a Confraria Aquiliniana, estando na primeira 

fase a convidar entidades e personalidades para proceder à primeira reunião que leve à 

criação da Comissão Instaladora, propondo ainda que os aderentes a esta iniciativa 

contribuam para o acto da fundação, com  € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) as  

instituições e com € 50,00 (cinquenta euros) as individualidades.-------------------------------- 

----- Mais informa, que caso esta Câmara Municipal esteja interessada na adesão, a 

declaração anexa deverá ser enviada até ao próximo dia 21 de Janeiro de 2004.----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aderir à confraria Aquiliniana, 

tendo em consideração a ligação histórica e cultural de Mestre Aquilino Ribeiro a 

Moimenta da Beira, passível de enquadrar um novo factor de atractividade e promoção 

turística. ============================================================ 

059 – 370/386/000 – BAIRRO DABARRAGEM DO VILAR – Pedido de alienação de  

casa =============================================================== 

========== Oriundo do Senhor CARLOS ALBERTO DA SILVA MARQUES, e no 

seguimento das deliberações tomadas em reuniões ordinárias realizadas em 10 de 

Fevereiro e 16 de Junho, últimos, exarada a folhas 119, ponto 119, do livro de actas 107, 

e folhas 161, ponto 182, do livro de actas 109, respectivamente, presente à reunião uma 

carta datada de 17 de Novembro, último, acompanhada do respectivo processo, 

informando que teve conhecimento de que pessoas interessadas na casa da Barragem 
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do Vilar, tenham feito diligências para que a mesma lhes fosse entregue, pelo que 

informa continuar interessado na compra da mesma, usufruindo dos mesmos direitos já 

indicados na carta de 03 de Abril, transacto, e à qual ainda não obteve resposta.-----------

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à Secção de 

Aprovisionamento e Património, uma resposta urgente, sobre a situação concreta deste 

processo, enquadrada na informação global já requerida em deliberação de 16 de 

Junho, último.=========================================================  

060 – 710/713/100 – ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, RECREIO E SOLIDARIEDADE 

SOCIAL DE VILA DA RUA – Loja no Mercado Municipal======================= 

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

19/2003, datado de 24 de Novembro, último, informando que desenvolveu um projecto 

de formação profissional dirigida à população adulta, entendendo partir para a criação de 

emprego, através do fabrico e comercialização directa de produtos locais e artesanais, 

como pão, biscoitos, cavacas, bolos de azeite, e a tradicional bola da Vila da Rua. É 

ainda intenção alargar a produção a alguns tipos de enchidos e comercialização de 

outros produtos locais, como o mel, pelo que solicitam a cedência, a título gracioso no 

período inicial, de uma das novas lojas criadas no Mercado Municipal, e, posteriormente, 

a fixação de uma renda.-------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, admitir a cedência proposta nos 

termos a regulamentar, eventualmente com um período excepcional de carência (seis 

meses), dada a relevância da actividade que se propõe desenvolver, no âmbito da 
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promoção dos produtos regionais.=========================================  

061 – 710/714/300 – DREN – DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE – 

Reordenamento da rede escolar do 1.º CEB – Suspensão do funcionamento de 

escolas para o ano escolar de 2004/2005================================== 

========== Oriundo da Direcção em epígrafe, presente à reunião o ofício circular n.º 

21/DRA/CR, datado de 14 de Outubro, último, solicitando a colaboração no sentido de 

esta Câmara Municipal informar quais as escolas do 1.º ciclo que, face às condições 

existentes ou previsíveis, devam ver o seu funcionamento suspenso a partir de 

2004/2005,  convictos de que esta Autarquia se encontre em condições de assegurar o 

transporte escolar aos alunos que dele venham a necessitar, nos termos do Dec. Lei n.º 

299/84, de 05 de setembro, no caso de ser decidida a suspensão  de alguma escola.----- 

----- Submetido o assunto ao Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira, o 

mesmo informou, através do ofício n.º 666/2003, datado de 26 de Novembro, último, que 

a escola do 1.º Ciclo de S. Martinho n.º 2 (Peva) e a escola do 1.º Ciclo de Ariz não se 

reúnem as condições pedagógicas para se manterem em funcionamento, devendo ser 

suspensas no ano lectivo de 2004/2005.----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar parecer às Juntas de 

freguesia de Ariz e Peva, relativamente a esta matéria.========================== 

062 – 710/713/300 – FESTAS POPULARES – Festas de S.to Amaro em Alvite====== 

========== Oriundo do Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, 

presente à reunião uma proposta datada de 10 do corrente mês, acompanhada de um 
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Orçamento, informando da tradição existente na localidade de Alvite de comemorar o 

Santo Amaro de uma forma particular, pelo que propõe que esta Câmara Municipal 

apoie o evento, designadamente através do aluguer de uma tenda.----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que respeitando a proposta da Comissão de Festas de Santo 

Amaro de Alvite, a Câmara deliberou, por unanimidade, considerar demasiado elevado o 

custo do equipamento solicitado, que se estima em mais de € 5.000,00 (cinco mil euros), 

valor incompatível com as reais possibilidades financeiras deste Município.==========  

063 – 710/714/500 – ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR – Pedido de Substituição 

do Representante da Autarquia na Assembleia da Escola Secundária/3 Dr. 

Joaquim Dias Rebelo – Moimenta da Beira ================================ 

========== Oriundo do Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, e 

no seguimento das deliberações tomadas em reuniões ordinárias realizadas em 22 de 

Setembro e 03 de Novembro, e reunião extraordinária realizada em 24 de Outubro, 

últimos, exarada a folhas 111, ponto 106,  do livro de actas 111, folhas 111, ponto 132, 

do livro de actas 112 e folhas 69, ponto 083, do livro de actas 112, respectivamente, em 

que foi deliberado solicitar ao Presidente da Assembleia da Escola Secundária/3 Dr. 

Joaquim Dias Rebelo, todos os documentos oficiais que entendesse ser passível de 

contribuir para um completo esclarecimento desta matéria, presente à reunião uma 

PROPOSTA datada de 10 do corrente mês, informando que as funções que 

desempenha como Vereador do Pelouro da Cultura sobrecarregam a agenda diária, pelo 

que não é possível garantir as condições exigidas propondo a designação de outro 
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Representante e, eventualmente, um Suplente.------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que este pedido está relacionado com uma situação de 

certa instabilidade promovida pela ausência de esclarecimentos já solicitados ao 

Presidente da Assembleia da Escola Secundária, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

reiterar o referido pedido, com carácter de urgência, remetendo para a próxima reunião a 

decisão final sobre este assunto.========================================== 

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 

19H00.  ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


