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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E NOVE DE DEZEMBRO 

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

ACTA N°. 38/03 

========== Ao vinte e nove 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, 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 n.º. 3, do 

ano. 84°., 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 ============================================= 



 FlFlFlFl.65 
______________ 

 
                                                           03.12.29 

 
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 

                                                                   

 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do n.º. 1, do artº. 64º., 

da Lei n.º. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR a falta à reunião de hoje, do Vereador JORGE DE JESUS COSTA, por se 

encontrar de férias. ==================================================== 

01 -  ORGÃOS DA AUTARQUIA 

064 – 010/004/000 – ANAFRE - DELEGAÇÃO DISTRITAL DE BEJA – Envio de 

documentação ======================================================= 

========== Oriundo da delegação Distrital de Beja, da ANAFRE – Associação 

Nacional de Freguesias presente à reunião o ofício na ref. nº. 29/03/CR, datado de 30 de 

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

parte integrante, dando conta da tomada de posição daquela Delegação, no que 

concerne à Moção apresentada no 2°. Encontro das Delegações Distritais e Regionais 

da Anafre, a propósito do encerramento de estações do CTT, transferindo o respectivo 

atendimento para as Freguesias.-------------------------------------------------------------------------- 

DELlBERACÃO: A Câmara tomou conhecimento do teor do documento e deliberou, por 

unanimidade, divulgar a moção pelas Juntas de Freguesias de Leomil e Vila da Rua. == 

065 – 020/015/001 – MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA – ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL========================================================== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício n.º 16, 

datado de 03 do corrente mês, enviando a "Sugestão da Alteração ao Código de 

Posturas Municipais", aprovada na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, no 
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passado dia 27 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERACÃO: Considerando a especificidade técnica da matéria recomendada pela 

Assembleia Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar aos Senhores 

Vereadores e Técnicos, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS e ANTÓNIO PEDRO 

PEREIRA DIAS, o estudo de um conjunto de regras a adoptar, técnica e cientificamente 

sustentados, para aplicação adequada dos herbicidas no espaço público.============ 

066 – 020/023/000 –  ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DE  MUNICÍPIOS PORTUGUESES -    

Projecto lgreja Segura - Exposição SOS lgreja ============================= 

========== Oriundo da Associação refrênciada em epígrafe, presente à reunião a 

Circº.  nº., 162/2003, datada de 04 do corrente mês, acompanhada de documentação, 

que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte 

integrante, referente à Exposição SOS Igreja, a qual poderá vir a ser instalada noutros 

pontos do país, mediante condições a definir e face ao interesse que venha a ser 

manifestado por cada Município.--------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do teor do documento. =========== 

067 – 020/001/000  –  ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES -    

Incompatibilidades dos eleitos locais e estatuto remuneratório ================ 

========== Oriundo da Associação referênciada em epígrafe, presente à reunião a 

Circ. n.º 167/2003, datada de 17 do corrente mês, acompanhada da cópia da 

deliberação do Conselho Directivo daquela Associação, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, realtivo ao assunto em 

epígrafe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento  do teor do documento. =========== 

068 – 020/023/000  –  ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES -    

Regime de criação das Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais. 

Adaptação das actuais Associações de Municípios de Fins Gerais ============= 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião a Circ. n.º. 

166/2003, datada de 05 do corrente mês, acompanhada de cópia da informação 

n.º.15/DG, da Direcção Geral das Autarquias Locais, homologada por Sua Excelência o 

Secretário de Estado da Administração Local, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, relativa ao assunto referênciada em 

epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELlBERACÃO:  A Câmara tomou conhecimento do teor do documento e recomendou 

ao seu Presidente que acompanhe todo o processo que  deverá , posteriormente, ser 

submetido à análise e apreciação deste órgão executivo. ======================== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

069 – 110/195/010 – MINISTÉRIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E AMBIENTE – Regime de Criação das Áreas Metropolitanas e Comunidades 

Intermunicipais. Adaptação das actuais Associações de Municípios de Fins Gerais  

========== Oriundo do Ministério referênciado em epígrafe, presente à reunião o ofício 
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n.º 6983, datado de 04 do corrente mês, dirigido ao Presidente da Associação de 

Municípios do Vale do Távora, enviando cópia da informação n.º 15/DG, da Direcção-

Geral das Autarquias Locais, com despacho de homologação, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, proferido pelo 

Senhor Secretário de Estado da Administração Local, relativo ao assunto referênciado 

em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do teor do documento. =========== 

070 -150/158/000 - PUBLICIDADE ======================================== 

========== Oriundo da Empresa ÁGUA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

presente à reunião um requerimento datado de 25 de Novembro, último, a solicitar 

autorização para colocação de um placard publicitário nesta Vila, em frente ao edifício 

do Ecomarché. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação n.o.809/FISC, datada de 02 do corrente mês, informando que o 

local onde a empresa pretende colocar o placard vai ser objecto de obras de alteração, 

pelo que, não lhe deve ser concedida a licença para a colocação da publicidade. ---------- 

----- Sobre este assunto o Senhor Presidente da Câmara emitiu o seguinte despacho:-----

--- "Considerando que efectivamente a área proposta vai ser objecto de intervenção 

urbanística, ao Dr. Luís Silva para estudar e sugerir localização alternativa". ----------------- 

----- Seguidamente, a DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO prestou a informação n.º 102-lS/DPOM/2003, datada de 09 do corrente mês, 
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que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

na qual considera que estes painéis são agressivos à  imagem urbana, entendendo não 

dever se autorizada a colocação deste tipo de publicidade.---------------------------------------- 

DELIBERACÃO: Considerando que o Município de Moimenta da Beira é também 

accionista desta Empresa, na qual tem interesses objectivos relacionados com a área do 

ambiente, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação  da publicidade 

requerida, em suporte adequado, a instalar na área de cedência obtida no loteamento 

Sol-Nascente, nesta Vila. ================================================ 

“RECURSOS HUMANOS” 

071 – 120/129/000 / 340/394/000 – GABINETE TÉCNICO LOCAL DE VILA DA RUA – 

Finalização do Plano de Pormenor ======================================= 

========== Oriundo da Técnica Superior Assessora Principal, OLGA MARINA DA 

FONSECA SANTOS, presente à reunião a informação n.º 93-OS/DPOM/2003, 

solicitando, devido ao facto de o Gabinete em epígrafe cessar funções no próximo dia 06 

de Janeiro, com a impossibilidade de a equipa finalizar todos os trabalhos, a   

prorrogação, por mais um mês, dos contratos de trabalho dos seguintesTécnicos:---------- 

----- Arquitecta Coordenadora, SOFIA ISABEL MOTA CARDOSO;------------------------------ 

----- Eng. Téc. Civil, BRUNO MIGUEL CARDOSO FERRAZ;--------------------------------------- 

----- Arquitecta, PATRÍCIA ORLANDA CUNHA FERREIRA;---------------------------------------- 

----- Dra. ANA PATRÍCIA L. QUATORZE CORTÊS (Urbanista);----------------------------------- 

----- Dr. HUGO TIAGO RODRIGUES DA FONSECA (Jurista);------------------------------------- 
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----- MICHAEL DA MOTA ALMEIDA (Desenhador).--------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, admitir a prorrogação do prazo, 

por mais um mês, para consolidação do trabalho em curso, devendo a mesma, no 

entanto, tentar excepcionalmente garantir a devida comparticipação para este 

projecto.============================================================= 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

072 – 210/200/000 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS 

PORTUGUESES – Lei do Orçamento de Estado para 2004 ==================== 

========== Oriundo da Associação Nacional Municípios Portugueses,  presente à 

reunião uma circular nº. 163/2003, datada de 05 do corrente mês, e registada nesta 

Câmara no dia 10 do mesmo mês, com o número 7344, que nesta acta se encontra 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, apresentando a posição do 

Conselho Directivo daquela Associação, aprovada em 03 do corrente mês, relativamente 

ao assunto em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do teor do documento, concertando 

integralmente como avaliação efectuada, bem como as recomendações propostas pela 

Associação Nacional de Municípios Portugueses.=============================  

073 - 210/995/000 -  ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS – Procedimentos e 

legalidades a observar ================================================ 

========== Oriunda da Chefe de Secção, CLEMENTINA CASIMIRO ALVES, presente 
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à reunião a informação nº.2/DEF/2003, datada de 23 do corrente mês, que nesta  acta 

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

apreciação Superior a análise da facturação entretanto apresentada na Secção da 

Contabilidade, no montante global de € 26.994,51 (vinte e seis mil  novecentos e 

noventa e quatro euros e cinquenta e um cêntimos), cujos encargos foram assumidos 

por responsáveis deste Município, com a preterição de algumas formalidades legais.------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que, apenas excepcionalmente foram preteridas 

algumas formalidades legais, motivadas por uma desarticulação entre o serviço 

requisitante e a empresa fornecedora, confirmando-se, no entanto, o respectivo 

fornecimento, pelos responsáveis, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto de 

qualidade do Presidente, aprovar a assunção dos encargos com as facturas em causa, 

no valor global de € 26.994,51 (vinte e seis mil  novecentos e noventa e quatro euros e 

cinquenta e um cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------

----- Declaração de voto que justifica a posição assumida pelos Vereadores do Partido 

Socialista.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Votamos contra por considerar-mos nada justificar que se continue a adoptar este 

tipo de procedimentos, na Câmara Municipal.”================================  

074 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

20ª Alteração ======================================================== 

========== Pelo Senhor Presidente da  Câmara foi presente à reunião a 20ª. Alteração   
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ao Orçamento, no  montante de € 296.967,00 (duzentos e noventa e seis mil novecentos 

e sessenta e sete euros), a que corresponde, igualmente, a 20ª  Alteração  às Grandes 

Opções do Plano no  montante de  € 350.407,00 (trezentos e cinquenta mil quatrocentos 

e sete euros), na coluna de inscrições/reforços, e de € 235,436.00 (duzentos e trinta e 

cinco mil quatrocentos e trinta e seis 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 alterações.  

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

075 - 130/151/700 – RESTAURANTE - SNACK/BAR DO BAIRRO DA BARRAGEM DO 

VILAR – Concurso Público para  concessão em regime de Cessão de Exploração = 

========== Sob proposta do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião, o 

Caderno de Encargos  e o Programa de Concurso, que nesta  acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, para a concessão em regime 

de cessão de exploração do Restaurante-Snack/Bar do Bairro da Barragem do Vilar, 

deste Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o programa do 
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concurso e caderno de encargos, devendo, serem accionadas as diligências tendentes à 

efectivação do respectivo concurso público para a concessão em regime de cessão de 

exploração, do estabelecimento de Restaurante-Snack/Bar, sito no Bairro da Barragem 

do Vilar, nos termos do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 390/82, de 17 de Setembro.------------ 

----- Mais foi deliberado, igualmente por unanimidade, submeter esta proposta à 

aprovação da Assembleia Municipal, com vista à obtenção da respectiva autorização, 

nos termos da alínea 9), do n.º 2, do art.º 53., da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro.============================================================= 

"Tesouraria" 

076 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 26, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 95.564,03  (noventa e 

cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro euros e três cêntimos), assim  discriminado: --- 

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€   2.281,68 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€ 93.282,35 

                                                                                TOTAL  ................€ 95.564,03 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“ Edifícios e Equipamentos Educativos” 

077 - 310/302/402 - EMPREITADA DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO 
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ESCOLAR D. CAROLINA GUEDES PARA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA - MOIMENTA DA 

BEIRA ============================================================= 

========== Oriundo da Arquitecta Assessora Principal, OLGA MARINA DA FONSECA 

SANTOS e do Engenheiro Civil RUI JORGE M. D. GOMES CORREIA, Técnicos Fiscais 

da empreitada em epígrafe, presente à reunião a informação n.º 90 – OS / DPOM / 2003, 

datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual esta Câmara deverá suspender o 

prazo de execução da empreitada, com efeitos a partir da prorrogação graciosa 

concedida em reunião de realizada em 02 do corrente mês, a fim de permitir a realização 

dos trabalhos respeitantes à electricidade e aquecimento. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à necessária articulação que urge estabelecer no âmbito das 

várias empreitadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 15 

dias à firma ASCOP – Construção Civil e Obras Públicas, Lda, para conclusão da obra, 

convertido em prorrogação graciosa, cujo prazo deverá ser contabilizado após a 

conclusão dos trabalhos de instalação da rede eléctrica e aquecimento central. ======= 

078 - 310/399/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE PEVA - Acordo de Colaboração ==== 

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

16 de Dezembro de 2002, exarada a folhas 195, ponto 154, do livro de actas n.º 107, em 

que foi deliberado considerar como elegível o valor de € 21.400,00 (vinte e um mil e 

quatrocentos euros), e uma comparticipação de € 14.980,00 (catorze mil, novecentos e 

oitenta euros), presente novamente à reunião o respectivo processo, acompanhado do 
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ofício n.º 125/2003, da referida Junta de Freguesia, datado de 29 de Outubro, último, 

registado nesta Câmara sob o n.º 7574, em 03 de Novembro, com o seguinte teor:--------

----- “Em referência ao assunto em epígrafe, pedia a V. Ex.ª se digne mandar efectuar as 

medições finais referente à pavimentação da Rua da Macieira no Lugar de Soutosa, 

bem como dar ordem do respectivo pagamento. ----------------------------------------------------- 

----- Peço também a V. Ex.ª para reapreciarem o processo no que toca à medição 

efectuada pelos serviços técnicos e seja aumentada a verba para o serviço em causa, 

problema que já foi discutido por diversas vezes entre a minha pessoa e V. Ex.ª. ---------- 

----- Medição final = 2761m2 ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Preço por m2 = 9,70 Euros --------------------------------------------------------------------------- 

----- Total c/iva incluído = 31870,22 Euros -------------------------------------------------------------- 

----- Trabalhos efectuados e material para serviço de águas pluviais e rega = 2975 Euros  

----- Total = 34845,22 Euros -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nota: Foram Creditados na Conta da Junta de Freguesia um adiantamento de 

4987,97 Euros”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- A propósito e relativamente a este assunto, os Serviços Técnicos prestam a 

seguinte informação: “Confirma-se a medição final de 2.761,0 m2, (GLOBAL); ------------- 

----- Esta medição corresponde à execução de calçada numa área adicional de 361,0 

m2 em relação à proposta do calceteiro e de 1.111,0 m2  em relação ao previsto na 

ficha técnica anexa ao Acordo de Colaboração financeira, ou seja, TRABALHOS A 

MAIS, no valor de 10.776,70 € + IVA (19%)”. --------------------------------------------------------- 
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---------- 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 12 do corrente mês, existia um saldo de € 

23.496,59 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa e seis euros e cinquenta e nove 

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 € 

18.253,54 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e três euros e cinquenta e quatro 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando as medições feitas e confirmadas pela Divisão de Obras 

Municipais, a Câmara deliberou, por unanimidade, ajustar os valores do referencial 

ilegível para € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), com uma comparticipação de € 

17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros), correspondente a 70%. ============= 

3.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

079 – 340/323/000 – SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO - Urbanismo - Pedido de 

emissão de parecer =================================================== 

========== Oriundo do Senhor EMÍLIO ANICETO, residente no lugar da Cal, lote 33, 

em Lamego, presente à reunião um pedido de parecer, nos termos do artº. 54º do 

Decreto-Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto, segunda  alteração à Lei nº. 91/95, de 2 de 

Setembro, sobre as áreas urbanas de génese ilegal - AUGI. -------------------------------------- 

----- Submetido o pedido à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 
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MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 103-LS/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, desde que, dos actos  ou negócios jurídicos 

subsequentes, não resulte qualquer parcelamento físico ou violação do regime legal dos 

loteamentos urbanos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

conformidade com o parecer da DPOM. ===================================== 

080 – 360/337/23.03 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia - 

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

========== Oriundo do Senhor FERNANDO DE OLIVEIRA FERREIRA, presente à 

reunião um pedido de informação prévia, relativamente à reconstrução de um edifício, 

sito na localidade de Vila da Rua, Freguesia de Rua. -----------------------------------------------

----- Submetido o assunto à apreciação do GTL-GABINETE TÉCNICO LOCAL e dos 

Serviços Técnicos da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, os mesmos prestaram, respectivamente, as informações nº.s 

115/GTL/2003, datada de 20 de Novembro, último e 91-OS/DPOM/2003, datada de 19 

do corrente mês, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a 

fazer parte integrante, apontando para o deferimento, desde que o requerente cumpra 

as respectivas informações. ============================================== 

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

proposta, de acordo com a informação técnica. =============================== 
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081 – 360/338/000.03 – OBRAS PARTICULARES – " Processos simples"  ======== 

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

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

----- JOÃO MANUEL DOS ANJOS SANTOS, para acabamentos da sua casa de 

habitação, sita na localidade e Freguesia de Peva, a que se refere o Proçº. nº. 628.03; - 

----- SAÚL DE CARVALHO GOMES, para construção de uns arrumos, com a área de 

7m2, que pretende levar a efeito na Avenida Bairro Novo, na localidade e Freguesia de 

Castelo, a que se refere o Proçº. nº. 636.03; ----------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO OLIVEIRA DA COSTA, para construção de um telheiro para colocação de 

uma churrasqueira e forno, que pretende levar a efeito na localidade de Granja de Paiva, 

na Freguesia de Caria, a que se refere o Proçº. nº. 637.03; --------------------------------------- 

----- FERNANDO PEREIRA RODRIGUES, para pintura de um armazém , sito na 

localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº. nº. 648.03; ---

----- ADÃO AUGUSTO DE CASTRO, para rebocos de paredes da sua casa de 

habitação, sita na Rua das Nogueiras, nº. 15, na localidade e Freguesia de Vilar, a que 

se refere o Procº. nº. 650.03; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- LUÍS LOURENÇO, para construção de um muro de vedação, com 39 metros, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Chão das Vinhas", na Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proçº. nº. 653.03; -------------------------------------------------------- 

----- RUI FERNANDES TOMÁS DE MATOS, para construção de um muro de vedação, 

com 44 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Covas de Barro", 
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Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proçº. nº. 654.03; ------------------------- 

----- MARIA AUGUSTA DE JESUS TEIXEIRA MARGARIDO, para substituição de um 

telhado da sua casa de habitação, que pretende levar a efeito na localidade de Toitam, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proçº. nº. 655.03; -------------------------------------

----- SILVESTRE DOS SANTOS VILAÇA BOTELHO, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 45 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Nogueira", na localidade e Freguesia de Vilar, a que se refere o Proçº. nº. 656.03; ------- 

----- ANTÓNIO JOSÉ NUNES GOMES, para construção de um muro de vedação, com 

50 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Outeiro", na localidade e 

Freguesia de Vilar, a que se refere o Proçº. nº. 660.03; -------------------------------------------- 

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

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

082 – 360/338/424.02 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

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

14 de Julho, último, exarada a folhas 249 e 250, ponto 271, do livro de actas nº. 109, em 

que foi deliberado solicitar parecer à Junta de Freguesia de Paçô, relativamente à 

reconstrução de um palhal, que o Senhor JOSÉ BOTELHO FERREIRA pretende levar a 

efeito na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, presente à reunião o parecer da 

Junta de Freguesia do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------

----- " (...) O parecer da Junta de freguesia de Paçô é o seguinte, uma vez que o 
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proprietário em carta que escreveu ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Moimenta 

da Beira, datada de 19 de Maio de 2003, se compromete que deixa o caminho com 

quatro a quatro metros e meio de largura, a Junta da Freguesia de Paçô não vê nenhum 

inconveniente em que a obra seja feita" . --------------------------------------------------------------- 

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

respectiva licença, desde que o requerente garanta uma faixa de 4.50 metros para o 

caminho público. =====================================================  

083 – 360/338/463.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

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

em 06 de Outubro, último, exarada a folhas 145 e 146, ponto 138, do livro de actas nº. 

111, em que foi deliberado proceder à audiência da Senhora MABILIA DA CONCEIÇÃO 

TEIXEIRA SOARES e questionar a FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL da justificação para a 

ausência de qualquer processo de Contra-Ordenação, relativamente à construção de um 

anexo, com a área de 5m2, que pretende levar a efeito na Rua do Outeirinho, Localidade 

de Granja dos Oleiros, Freguesia de Rua. -------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº.815/FISC/2003, datada de 03 do corrente mês, que nesta acta 

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

as obras existentes já se encontram realizadas à cerca de 18 anos. ---------------------------- 

----- Os Serviços Administrativos, procederam à audiência do interessado, nos termos do 
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artº. 100º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 de Novembro,  com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº. 6/96, de 31 de Janeiro, tendo o prazo estipulado para a resposta à 

audiência terminado em 10 do corrente mês, sem que tenha sido prestado qualquer 

resposta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o processo aos 

Técnicos da DPOM, a fim de ser emitido o respectivo parecer final, devendo ter-se em 

consideração os antecedentes e as informações do GTL - Gabinete Técnico Local e 

Fiscalização Municipal. ================================================ 

084 – 360/338/639.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

========== Oriundo da Firma QUINTA D. MOURA HOTELEIRA, Ldª, presente à 

reunião um pedido de acabamentos diversos de um edifício, sito na Praceta Fernão 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº835/FISC/2003, 

datada de 15 do corrente mês, do seguinte teor:" Após visita à obra em questão, 

verificou-se que um dos espaços destinado a comércio, sito no piso -1, não cumpre o pé 

direito de 3mt na sua totalidade" .--------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Face à denúncia da Fiscalização Municipal, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar aos Serviços Técnicos da DPOM, a confirmação do pormenor 
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construtivo referenciado, relativamente ao projecto aprovado por este órgão 

executivo.============================================================ 

085 - 360/338/323.90 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de reaprovação do 

projecto de arquitectura de duas habitações geminadas ===================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar  um novo projecto de arquitectura 

ao Senhor ALBERTO DE PAIVA, relativamente à construção de um edifício destinado a 

habitação, sita no lugar denominado "Tapada", na localidade de Sanfins, Freguesia de 

Paçô, presente à reunião um requerimento, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante,  solicitando a realização das obras. ---------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: "Mantem-se 

o teor da informação destes serviços com o nº. 116-SL/DPOM/03, de 2003/09/11",.------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a questão se coloca na identificação do 1º piso, 

como rés-do-chão projectado ou cave, já eventualmente construído, a Câmara deliberou, 

por unanimidade,  uma avaliação  "in loco", a realizar pelo Vereador em Regime de 

Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA e pelos Serviços Técnicos. ============= 

086 - 360/338/69.98 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de uma moradia  - alteração à versão original  ==================== 

========== 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 
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CRISTINA FERREIRA CAIADO relativamente à construção de uma moradia unifamiliar 

que pretende levar a efeito na localidade de Vila Chã de Caria, Freguesia de Caria, 

presente à reunião os projectos de especialidades.  ------------------------------------------------- 

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

087 - 360/338/453.01 - OBRAS PARTICULARES – Construção de uma  moradia 

unifamiliar - Legalização =============================================== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO AUGUSTO NEVES, presentes à reunião os 

projectos de especialidades, relativamente à legalização de uma construção de uma 

moradia unifamiliar, sita no lugar denominado "Ribas", 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. 79/DPOM/2003, 

datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença. ================================= 
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088 – 360/338/448.01 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades === 

========== Oriundo da Firma URBE 96, Urbanização, Construções e Projectos da 

Nave, Ldª., presente à reunião os  projectos de especialidades, relativamente à 

construção de uma habitação que pretende levar a efeito no lote nº. 180, do  loteamento 

com alvará nº. 2/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila de Moimenta da 

Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 119-RJ/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 os projectos de 

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

089 - 360/338/135.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura -

Reconstrução de um edifício destinado a habitação ========================= 

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

18 de Agosto, último, exarada a folhas 100 e 101, ponto 094, do livro de actas nº. 110, 

em que foi deliberado solicitar ao Senhor GERMANO FRANCISCO COSTA 

RODRIGUES, as convenientes alterações ao projecto, conforme já solicitado, conjugado 

com o devido enquadramento na envolvente urbana, relativamente à reconstrução de 

um edifício destinado a habitação que pretende levar a efeito na Vila de Leomil, presente 

à reunião as alterações ao projecto. ---------------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o mesmo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 82/DPOM/2003, 

datada de 12 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, remeter o processo à próxima 

reunião para que o Vereador em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, 

possa complementar a avaliação técnica já efectuada. ========================== 

090 - 360/338/436.01 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Alteração ao projecto inicial - Construção de uma moradia unifamiliar ========= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar à Firma DESENVUR, LDª. , com 

sede na localidade e Freguesia de Leomil, os elementos em falta , presente à reunião as 

alterações ao projecto inicial, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, 

sita no lote nº.19, do loteamento com alvará nº. 02/2001, sito na localidade de Leomil. ---   

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a  seguinte informação: " Emite-se 

parecer favorável ao projecto de arquitectura (alteração)".----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do projecto 

de arquitectura. =======================================================  

091 - 360/338/437.01 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Alteração ao projecto inicial - Construção de uma moradia unifamiliar ========= 
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========== No seguimento do Despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar à Firma DESENVUR, LDª. , com 

sede na localidade e Freguesia de Leomil, os elementos em falta , presente à reunião as 

alterações ao projecto inicial, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, 

sita no lote nº.18, do loteamento com alvará nº. 02/2001, sito na localidade de Leomil. --- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a  seguinte informação: " Emite-se 

parecer favorável ao projecto de alterações apresentado".----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao projecto 

de arquitectura. ======================================================= 

092 - 360/338/440.01 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Alteração ao projecto inicial - Construção de uma moradia unifamiliar ========= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar à Firma DESENVUR, LDª. , com 

sede na localidade e Freguesia de Leomil, os elementos em falta , presente à reunião as 

alterações ao projecto inicial, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, 

sita no lote nº.14, do loteamento com alvará nº. 02/2001, sito na localidade de Leomil. --- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a  seguinte informação: " Emite-se 

parecer favorável ao projecto de alterações apresentado".----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao projecto 
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de arquitectura. ======================================================= 

093 – 360/338/328.02 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Alteração de uma garagem a estabelecimento comercial ===================== 

========== 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 

PAULO TEIXEIRA FERNANDES, relativamente à adaptação de uma garagem a 

estabelecimento comercial, sito na localidade e Freguesia de Alvite, 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. ================================= 

094 – 360/338/472.02 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Ampliação de uma habitação unifamiliar ================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL GOVERNO FERREIRA, presente à reunião 

os projectos de especialidades, relativamente à ampliação de uma habitação unifamiliar, 

sita na Rua do Salão, na localidade e Freguesia de Vilar. ------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 206-
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SV/DPOM/2003, datada de 19 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. ================================= 

095 – 360/338/506.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reapreciação do projecto de arquitectura - Construção de uma habitação ======= 

========== Oriundo da Firma URBE 96, Urbanização, Construções e Projectos da 

Nave, Ldª., presente à reunião o pedido de reapreciação do projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de uma habitação que pretende levar a efeito no lote nº. 20, 

do loteamento com alvará nº. 2/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila de 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 200-

SV/DPOM/03, datada de 11 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 maioria, com a abstenção da Vereadora 

ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, manter os pressupostos 

que conduziram  à aprovação do projecto de arquitectura, considerando como correcta a 

interpretação feita no tempo, aliás, agora adoptada no Regulamento de Edificações 

Urbanas, em fase de aprovação. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, solicitar à técnica que reapreciou o 
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projecto a adopção dos valores de construção aprovados por esta Câmara em 02 de 

Junho de 2003, nos quais são distinguidas as áreas de habitação e anexos (garagens e 

arrumos). =========================================================== 

096 – 360/338/507.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reapreciação do projecto de arquitectura - Construção de uma habitação ======= 

========== Oriundo da Firma URBE 96, Urbanização, Construções e Projectos da 

Nave, Ldª., presente à reunião o pedido de reapreciação do projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de uma habitação que pretende levar a efeito no lote nº. 21, 

do loteamento com alvará nº. 2/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila de 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 194-

SV/DPOM/03, datada de 10 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 maioria, com a abstenção da Vereadora 

ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, manter os pressupostos 

que conduziram  à aprovação do projecto de arquitectura, considerando como correcta a 

interpretação feita no tempo, aliás, agora adoptada no Regulamento de Edificações 

Urbanas, em fase de aprovação. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, solicitar à técnica que reapreciou o 

projecto a adopção dos valores de construção aprovados por esta Câmara em 02 de 
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Junho de 2003, nos quais são distinguidas as áreas de habitação e anexos (garagens e 

arrumos). =========================================================== 

097 – 360/338/508.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reapreciação do projecto de arquitectura - Construção de uma habitação ======= 

========== Oriundo da Firma URBE 96, Urbanização, Construções e Projectos da 

Nave, Ldª., presente à reunião o pedido de reapreciação do projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de uma habitação que pretende levar a efeito no lote nº. 22, 

do loteamento com alvará nº. 2/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila de 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 195-

SV/DPOM/03, datada de 11 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 maioria, com a abstenção da Vereadora 

ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, manter os pressupostos 

que conduziram  à aprovação do projecto de arquitectura, considerando como correcta a 

interpretação feita no tempo, aliás, agora adoptada no Regulamento de Edificações 

Urbanas, em fase de aprovação. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, solicitar à técnica que reapreciou o 

projecto a adopção dos valores de construção aprovados por esta Câmara em 02 de 

Junho de 2003, nos quais são distinguidas as áreas de habitação e anexos (garagens e 



 FlFlFlFl.91 
______________ 

 
                                                           03.12.29 

 
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 

                                                                   

 

arrumos). =========================================================== 

098 – 360/338/509.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reapreciação do projecto de arquitectura - Construção de uma habitação ======= 

========== Oriundo da Firma URBE 96, Urbanização, Construções e Projectos da 

Nave, Ldª., presente à reunião o pedido de reapreciação do projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de uma habitação que pretende levar a efeito no lote nº. 23, 

do loteamento com alvará nº. 2/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila de 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 196-

SV/DPOM/03, datada de 11 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 maioria, com a abstenção da Vereadora 

ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, manter os pressupostos 

que conduziram  à aprovação do projecto de arquitectura, considerando como correcta a 

interpretação feita no tempo, aliás, agora adoptada no Regulamento de Edificações 

Urbanas, em fase de aprovação. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, solicitar à técnica que reapreciou o 

projecto a adopção dos valores de construção aprovados por esta Câmara em 02 de 

Junho de 2003, nos quais são distinguidas as áreas de habitação e anexos (garagens e 

arrumos). =========================================================== 
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099 – 360/338/510.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reapreciação do projecto de arquitectur - Construção de uma habitação ======== 

========== Oriundo da Firma URBE 96, Urbanização, Construções e Projectos da 

Nave, Ldª., presente à reunião o pedido de reapreciação do projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de uma habitação que pretende levar a efeito no lote nº. 24, 

do loteamento com alvará nº. 2/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila de 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 197-

SV/DPOM/03, datada de 11 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 maioria, com a abstenção da Vereadora 

ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, manter os pressupostos 

que conduziram  à aprovação do projecto de arquitectura, considerando como correcta a 

interpretação feita no tempo, aliás, agora adoptada no Regulamento de Edificações 

Urbanas, em fase de aprovação. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, solicitar à técnica que reapreciou o 

projecto a adopção dos valores de construção aprovados por esta Câmara em 02 de 

Junho de 2003, nos quais são distinguidas as áreas de habitação e anexos (garagens e 

arrumos). =========================================================== 

100 – 360/338/511.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 
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Reapreciação do projecto de arquitectur - Construção de uma habitação ======== 

========== Oriundo da Firma URBE 96, Urbanização, Construções e Projectos da 

Nave, Ldª., presente à reunião o pedido de reapreciação do projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de uma habitação que pretende levar a efeito no lote nº. 25, 

do loteamento com alvará nº. 2/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila de 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 198-

SV/DPOM/03, datada de 11 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 maioria, com a abstenção da Vereadora 

ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, manter os pressupostos 

que conduziram  à aprovação do projecto de arquitectura, considerando como correcta a 

interpretação feita no tempo, aliás, agora adoptada no Regulamento de Edificações 

Urbanas, em fase de aprovação. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, solicitar à técnica que reapreciou o 

projecto a adopção dos valores de construção aprovados por esta Câmara em 02 de 

Junho de 2003, nos quais são distinguidas as áreas de habitação e anexos (garagens e 

arrumos). =========================================================== 

101 – 360/338/512.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de alterações ao inicial - 

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



 FlFlFlFl.94 
______________ 

 
                                                           03.12.29 

 
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 PEDRO EMANUEL DOS SANTOS NUNES, presente à 

reunião o projecto de alteração ao projecto inicial, relativamente à construção de uma 

moradia unifamiliar que pretende levar a efeito no lugar denominado "Penedo Gordo", na 

localidade e Freguesia de Leomil. ------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a  seguinte informação: "O 

requerente fez entrega do projecto de alteração ao projecto inicial, acompanhando-o do 

respectivo projecto de alteração relativamente às estruturas. -------------------------------------

----- Emite-se parecer favorável ao projecto de alterações apresentado e das respectivas 

especialidades" . ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

alterações e projectos de especialidades, devendo o requerente pagar o valor das taxas 

excedentes, uma vez que o alvará de licença de construção ainda está em vigor. ===== 

102 – 360/338/519.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reapreciação do projecto de arquitectur - Construção de uma habitação ======== 

========== Oriundo da Firma URBE 96, Urbanização, Construções e Projectos da 

Nave, Ldª., presente à reunião o pedido de reapreciação do projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de uma habitação que pretende levar a efeito no lote nº. 26, 

do loteamento com alvará nº. 2/98, sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila de 

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

----- Submetido o mesmo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 199-

SV/DPOM/03, datada de 11 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 maioria, com a abstenção da Vereadora 

ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, manter os pressupostos 

que conduziram  à aprovação do projecto de arquitectura, considerando como correcta a 

interpretação, feita no tempo, aliás, agora adoptada no Regulamento de Edificações 

Urbanas, em fase de aprovação. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, solicitar à técnica que reapreciou o 

projecto a adopção dos valores aprovados, por esta Câmara, em 02 de Junho de 2003, 

nos quais são distinguidas as áreas de habitação e anexos (garagens e arrumos). ===== 

103 - 360/338/5.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

alteração de uma habitação unifamiliar =================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA DE LURDES DOMINGOS GOMES, presente 

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

unifamiliar que pretende levar a efeito na localidade de Vila Cova, Freguesia de Caria. -- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 120-

RJ/DPOM/2003, datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

104 - 360/338/49.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Reonstrução e ampliação de uma casa de habitação======================== 

========== Oriundo da Senhora GENEROSA SOARES DE MATOS presentes à 

reunião os projectos de especialidades, relativos à reconstrução e ampliação de uma 

habitação que pretende levar a efeito na Rua da Direita, na localidade Sanfins, 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 80/DPOM/2003, 

datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

105 - 360/338/59.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Reonstrução de uma casa de habitação=================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA DE LURDES DUARTE DE CARVALHO 

AMBRÓSIO, presentes à reunião os projectos de especialidades, relativamente à 

reconstrução de uma habitação que pretende levar a efeito na Rua do Vale do Rubão,  

na localidade Sanfins, Freguesia de Paçô . ------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 203-
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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,  informando de que não foi 

entregue o documento de legitimidade devidamente rectificado. --------------------------------- 

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

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

legitimidade, devidamente rectificado. ====================================== 

106 - 360/338/147.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO CARLOS CORREIA GOVERNO, presentes 

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

unifamiliar que pretende levar a efeito na Rua da Pedreira, 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. 88-

OS/DPOM/2003, datada de 17 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. ================================= 

107 - 360/338/238.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

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

========== Oriundo do Senhor MANUEL DÁRIO DE JESUS CORREIA, presente à 
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reunião os projectos de especialidades, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar que pretende levar a efeito na Rua da Estrada, na localidade e Freguesia de 

Alvite. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 209-

SV/DPOM/2003, datada de 23 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. ================================= 

108 - 360/338/323.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Reconstrução de um edifício para estabelecimento comercial ================= 

========== Oriundo da Senhora CÉLIA MARIA SANTOS SILVA FERNANDES, 

presentes à reunião os projectos de especialidades, relativamente à reconstrução de um 

edifício para estabelecimento comercial que pretende levar a efeito na Rua da Tulha, na 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 81-/DPOM/2003, 

datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença. ================================= 
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109 - 360/338/326.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades – 

Reconstrução de um palhal destinado a garagem=========================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA DE FÁTIMA SANTOS FERNANDES MOURA, 

presentes à reunião os projectos de especialidades, relativamente à reconstrução de um 

palhal destinado a garagem que pretende levar a efeito na Rua do Corgo, na localidade 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 204-

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 de 

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

110 - 360/338/402.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma habitação - Elementos em falta ========================= 

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

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

CARLOS DE SOUSA LOPES COROAS, presente à reunião o projecto de arquitectura, 

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

denominado "Ribas ou Vilarinho", na localidade e Freguesia de Cabaços. --------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação:" Com os 
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elementos entregues, informa-se favoravelmente a pretensão". ---------------------------------- 

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

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

111 - 360/338/541.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor Luís MIGUEL DE JESUS ALMEIDA, presente à 

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

unifamiliar que pretende levar a efeito no lugar denominado "Lage da Pereira",  na 

localidade e Freguesia de Vilar. ---------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 

205/SV/DPOM/2003, datada de 19 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. ================================= 

112 - 360/338/539.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

========== Oriundo do Senhor NELSON DE JESUS GOMES, presente à reunião o 

projecto de arquitectura, relativamente à reconstrução e ampliação de uma habitação 

unifamiliar que pretende levar a efeito na Rua de Santo António, na localidade de 

Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos. ------------------------------------------------------------ 
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----- Submetido o mesmo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 118-

RJ/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 o projecto de 

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

113 - 360/338/646.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA LUISA CAIADO, presente à reunião o projecto 

de arquitectura, relativamente à construção de uma habitação, que pretende levar a 

efeito na localidade de Granja dos Oleiros, Freguesia de Rua. ----------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 120/GTL/2003, datada de 12 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, devendo ser incluído no licenciamento a declaração obrigatória dos 

pormenores de acabamentos referidos na informação técnica. ==================== 

114 - 360/344/000 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de Constituição de 

Propriedade Horizontal ================================================ 

========== Oriundo do Senhor MANUEL TEIXEIRA DA SILVA, presente à reunião um 
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pedido de emissão de certidão de constituição de propriedade horizontal, relativamente 

ao prédio sito na Av. 25 de Abril, nº. 116B, 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. 83-OS/DPOM/03, 

datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a informação favorável atrás referida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições 

previstas no artigo 1421º do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva 

certidão em conformidade. =============================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

115 – 210/207/000 – FAMÍLIA KOLPING DA SEMITELA – Pedido de Apoio para 

Actividades========================================================== 

========== Oriundo da Família Kolping da Semitela, presente à reunião um ofício, sem 

número e  datado de 04 do corrente mês, registado nesta Câmara Municipal sob o n.º 

8340, em 10 do mesmo mês, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às 

despesas com as actividades que neste momento desenvolve, estando as mesmas 

orçadas em  € 700,00 (setecentos euros).---------------------------------------------------------------      

----- 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 04/04.07.01, onde, em 26 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 1.030,99 (mil e trinta euros e noventa e nove cêntimos).----------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à justificação apresentada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir à “Família Kolping”, da Semitela, um subsídio de € 100,00 (cem 

euros), destinados aos fins propostos.====================================== 

116 – 720/719/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Programa Comemorativo do 75.º 

Aniversário desta Associação=========================================== 

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

25 de Agosto, último, exarada a folhas 160, ponto 163, do livro de actas 110, em que foi 

deliberado esta Câmara Municipal associar-se às comemorações do 75.º aniversário, 

daquela Instituição Humanitária, comparticipando a aquisição de uma nova ambulância, 

após serem criadas as respectivas condições orçamentais, presente novamente à 

reunião o respectivo processo, para efeitos de atribuição do respectivo subsídio.----------- 

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

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

orgânico - económica 03.03/08.07.01, onde, em 23 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 17.554,42 (dezassete mil, quinhentos e cinquenta e quatro euros e 

quarenta e dois cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipais no objectivo 2.2.1, código 3.1. e n.º 45, com a dotação de € 12.500,00 (doze 

mil e quinhentos euros).-------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO:  Na sequência dos compromissos assumidos anteriormente sobre este 

assunto, e porque estão, neste momento, reunidas as condições orçamentais para o 

efeito, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 

DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA, um subsídio de € 

25.000,00 (vinte e cinco mil euros), dos quais € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), 

serão satisfeitos pelo orçamento actual e os restantes € 12.500,00 (doze mil e 

quinhentos euros) serão assumidos pelo orçamento do próximo ano, destinado à 

aquisição de uma nova ambulância.======================================== 

117 – 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 da Assembleia referênciada em epígrafe e no seguimento das 

deliberações tomadas em reuniões ordinárias realizadas em 22 de Setembro,  03 de 

Novembro e 15 do corrente mês, 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, folhas 61, ponto 063 do livro de actas 113 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, o envio de todos os 

documentos oficiais que entendesse ser passível de contribuir para um completo 

esclarecimento desta matéria, presente à reunião um ofício da Assembleia da Escola 

Secundária/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo, datado de 12 do corrente mês, acompanhado de 
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diversas fotocópias das actas das reuniões da Assembleia, bem como fotocópia do 

Regimento da Assembleia, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e 

dela ficam a fazer parte integrante.------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando o melindre e complexidade da situação denunciada, 

relativamente ao representante da Autarquia na Assembleia das Escolas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, remeter o assunto para a próxima reunião, para que o 

Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, possa pronunciar-se sobre os novos elementos 

agora aduzidos ao processo.============================================= 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do nº 1, 2 e 4 do artº. 92°. da lei 169/99, de 18 de Setembro, a 

qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e por mim, 

LUÍS 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, 
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