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ACTA DA  REUNIÃO REALIZADA EM ONZE DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E 

DOIS =============================================================== 

ACTA Nº. 06/02 

========== Aos onze dias do mês de Março do ano de dois mil e dois, 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 PAIVA MATOS, JORGE DE 

JESUS COSTA,  JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA 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, último, exarada a folhas  05, 

ponto 005, deste livro de actas, cuja ordem  do dia  havia sido previamente distribuída a 

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

de18 de Setembro. ==================================================== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H30.====================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: Nos  termos e para efeitos do disposto na alínea c), do 

nº. 1, do artº.  64º., da Lei 169/99, de 18 de Setembro,  a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, JUSTIFICAR as faltas à reunião de hoje, das Vereadoras ELVIRA DA 

COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO e ISABEL MARIA SOARES PINTO 

ZACARIAS, por motivos de carácter pessoal. ================================= 

01 – ORGÃOS DA AUTARQUIA 

180 - 020/007/000 - 710/714/700 - ORGÃOS DA AUTARQUIA - Assembleia Municipal 

- Comunicação de deliberação=========================================== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 2, datado 

de 28 de Fevereiro, último, informando esta Câmara Municipal que foi deliberado por 

MAIORIA o nome de JOSÉ ALFREDO CARNEIRO SIMÕES, como representante da 

Assembleia Municipal no Concelho Local de Educação.--------------------------------------------

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

181 - 020/007/000 - 720/725/000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA - Assembleia Municipal 

- Comunicação de deliberação=========================================== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 3, datado 

de 28 de Fevereiro, último, informando esta Câmara Municipal que foi deliberado, por 

unanimidade, designar os seguintes membros como seus representantes na Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.--------------------------------------------------------- 

 - Membros efectivos:------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - JOSÉ CARLOS DE JESUS GOVERNO;-------------------------------------------------------------- 

 - JOSÉ MANUEL  DE ANDRADE FERREIRA;-------------------------------------------------------- 

 - EDUARDO DE CARVALHO SEIXAS;------------------------------------------------------------------ 
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 - ANTÓNIO MANUEL CARDOSO;------------------------------------------------------------------------ 

 - Membros Suplentes:---------------------------------------------------------------------------------------- 

 - JOSÉ ALBERTO PEREIRA DA SILVA;---------------------------------------------------------------- 

 - JOSÉ ÁLVARO APARICIO ALEXANDRE;------------------------------------------------------------ 

 - FRANCISCO JOSÉ LIMA REBELO GOMES;------------------------------------------------------- 

 - ANTÓNIO ROCHA DOS SANTOS--------------------------------------------------------------------- 

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

182 - 020/023/000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA - Assembleia Municipal - 

Comunicação de deliberação============================================ 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 4, datado 

de 28 de Fevereiro, último, informando esta Câmara Municipal que foi deliberado por 

MAIORIA, com 20 (vinte) votos a favor, 9 (nove) votos contra e 1 (um) voto em branco, 

indicar  o Presidente  da Junta de Freguesia de Leomil, EDUARDO JOSÉ PEREIRA 

ROCHA, para participar no XIII Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

183 - 020/007/000 - 720/715/000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA - Assembleia Municipal 

- Comunicação de deliberação=========================================== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 5, datado 

de 28 de Fevereiro, último, informando esta Câmara Municipal que foi deliberado, por 

MAIORIA, com 26 (vinte e seis) votos a favor e duas abstenções, o nome de JOSÉ 
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ALVARO APARÍCIO ALEXANDRE, como representante da Assembleia Municipal na 

Comissão Concelhia de Saúde.---------------------------------------------------------------------------- 

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

184 - 020/025/000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA - Assembleia Municipal - 

Comunicação de deliberação============================================ 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 6, datado 

de 28 de Fevereiro, último, informando esta Câmara Municipal que foi deliberado, por 

unanimidade, indicar os seguintes nomes para integrarem o Conselho Municipal de 

Segurança, criado pela  Lei nº. 33/98, de 18 de Julho, que inclui quatro Presidentes da 

Junta de Freguesia deste Município: ”Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelos - 

José de Jesus Coutinho - Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira - 

João Paulo dos Santos Moura - Presidente da Junta de Freguesia  de Peva - Jorge Mota 

dos Santos;  Cinco cidadãos de reconhecida idoneidade – Dr. António Isaias Pereira da 

Silva; Dr. Joaquim Dias Rebelo; Drª. Eunice da Silva Lourenço; Dr. Plácido Monteiro 

Alves e D. Imelda da Conceição Aguiar Coelho”.------------------------------------------------------ 

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

185 - 020/015/010 - ORGÃOS DA AUTARQUIA - Associação Nacional de Municípios 

Portugueses - Criação de Grupos de Intervenção Permanentes (GIPE`S) ======== 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, 

presente à reunião a Circular nº. 26, datada de 01 do corrente mês,  acompanhada da 

comunicação  enviada pela ANMP ao Senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
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da Administração Interna, contendo posição sobre a Criação de Grupos de Intervenção 

Permanentes (GIPE`S).--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

concordar integralmente com a posição assumida pela referida Associação.==========  

186 - 020/023/000 -  ORGÃOS DA  AUTARQUIA - Associação Nacional de 

Municípios Portugueses - Plano Rodoviário Nacional - Desclassificação de 

Estradas============================================================  

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES, 

presente à reunião a Circular nº. 24/2002, datada de 20 de Fevereiro, último,  

informando esta Câmara que foi celebrado um Protocolo entre o Governo e aquela 

Associação, que visa resolver a problemática do Plano Rodoviário Nacional, 

estabelecendo as condições, desde logo financeiras, para qualquer desclassificação de 

estradas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mandatar o Senhor Presidente para,  logo que possível, negociar um protocolo que 

enquadre, nas condições previstas, a Estrada Nacional 313 (Cruzamento do Alto do 

Sarzedo até ao limite do Concelho) e, eventualmente, a reclassificação da Estrada 

Regional nº. 323 a Estrada Nacional, dado o seu carácter estratégico na ligação ao 

Douro, agora classificado como Património Mundial.============================  

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
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187 - 110/195/005 - Associação de Município de Trás-Os-Montes e Alto Douro - 

Representantes dos Municípios de TMAD nas Unidades de Gestão da ON-Norte=== 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE TRÁS-OS-MONTES E 

ALTO DOURO, presente à reunião o ofício nº. 31.ca.02, datado de 25 de Fevereiro, 

último,  comunicando a esta Câmara Municipal que, por deliberação tomada pela 

Assembleia Intermunicipal realizada no passado dia 21, o Presidente da Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira passará a ser representante efectivo dos Municípios de 

TMAD, na Unidade de Gestão do Eixo Prioritário 2 – AIBT – Douro.-----------------------------   

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

188 - 110/195/005 - Associação de Município de Trás-Os-Montes e Alto Douro - 

Orgãos da Associação de Municípios===================================== 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE TRÁS-OS-MONTES E 

ALTO DOURO, presente à reunião o ofício nº. 42.circ.ca.02, datado de 25 de Fevereiro, 

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

integrante, onde informa sobre  a constituição dos Orgãos da referida Associação.--------- 

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

189 - 150/158/000 - PUBLICIDADE======================================== 

========== Considerando a informação favorável da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, 

que acompanha o requerimento do interessado a seguir identificado, em que requer 

licença para colocação de publicidade,  a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder 

a referida licença, ao seguinte munícipe:---------------------------------------------------------------- 
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 - ANTÓNIO FRANCISCO PINTO REIS,  para colocação de um anúncio publicitário 

luminoso, no seu estabelecimento comercial, sito na Avª. Dr. Lima Gomes, Bloco 2, 

R/chão, nesta Vila, com os seguintes dizeres: ”Mundial Confiança – Agente”, com a 

dimensão de 1 metro quadrado;---------------------------------------------------------------------------- 

190 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo da MEINORTE – PUBLICIDADE GERAL, Ldª, com sede no Lugar 

da Ribeira – Rua da Industria, 68/70 – Campo – Apartado 161 – 4444 909 Valongo, 

presente à reunião o requerimento nº. 128/02-SS, datado de 18 de Fevereiro, último,  em 

que requer  licença para colocação de um  painel publicitário junto da Rotunda da 

Nissan,  com as dimensões de 8x3 metros quadrados.----------------------------------------------  

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

prestou a informação nº 44/FISC, datada de  25 de Fevereiro, último, do seguinte teôr: 

”Estando esta Câmara Municipal a estudar alterações ao Regulamento da Publicidade e 

Propaganda, deve a Firma Meinorte – Publicidade Geral, Ldª., com sede no Lugar da 

Ribeira – Rua da Industria, 68/70 – 4440 Campo – Valongo, aguardar que o mesmo 

entre em vigôr”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente dos 

locais disponíveis para afixação de publicidade, de acordo com a informação dos 

Serviços Técnicos da Divisão Planeamento e Ordenamento do Município, prestando 

idêntica informação aos  anteriores requerentes que viram  os seus pedidos suspensos.- 

191 - 150/158/000 - PUBLICIDADE - Localização de publicidade estática =========  
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========== No seguimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

datado de 12 de Novembro, último, inserto na informação da Secção de Taxas e 

Abastecimento Público, datada de 18 de Outubro, último, presente à reunião a 

informação 162/DPOM/2002, datada de 19 de Fevereiro, último, que nesta acta se 

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

pelos motivos ali descritos, informa que no seguimento do teôr da informação com a 

referência 439/DPOM/2001, datada de 11/09/2001, reafirma que, de modo a dignificar as 

entradas da Vila de Moimenta da Beira, deverão ser  inviabilizados todas as pretensões 

de implantação de paineis publicitários nesses locais.----------------------------------------------- 

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

concordar com o teor da informação, devendo, no entanto, os Serviços Técnicos da 

Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município, diligenciar a conclusão do  

Estudo Global, devidamente integrado no Plano de Urbanização em 

curso.=============================================================== 

192 - 380/374/000 - QUEIXAS OU DENUNCIAS - Contra Ordenações============ 

==========  Oriundo da Direcção-Geral de Transportes Terrestres, presente à reunião 

o processo de averiguações, elaborado pelo Destacamento de Trânsito de Viseu, com 

base na denúncia de Nelson Teixeira Trinta, acompanhado  do Relatório e respectivos 

Autos de Declarações.----------------------------------------------------------------------------------------

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

02.02. – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
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193 - 210/207/000 -  JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO - Pedido de subsídio === 

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

sem número e sem data, mas registado nesta Câmara no dia 02 de Fevereiro, último, 

sob o número 1325, solicitando a atribuição de um subsídio  no montante de € 5.985,00 

(cinco mil, novecentos e oitenta e cinco euros),  destinado a comparticipar encargo 

resultante  da instalação eléctrica, no edifício sede da Junta de Freguesia de Castelo.--- 

---------- Submetido o assunto  à informação da Divisão Económica e Financeira,  nos 

termos e para efeitos do disposto nos artºs 2º e 26º., do  Decreto-Lei 341/83, de 21 de 

Julho, a   mesma informou que tal encargo tem cabimento na rubrica orçamental   

orgânico-económica 01.03/10.01.03.01, onde existe um saldo disponível no   montante 

de  € 29.936,06  (vinte e nove mil, novecentos e tinta e seis euros e seis cêntimos), 

estando o  mesmo  previsto no Plano de Actividades, no Objectivo 12, Programa 01,  

Projecto 01,  com a  dotação de  € 29.936,06  (vinte e nove mil, novecentos e trinta e 

seis euros e seis cêntimos). ============================================= 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir á referida Junta de 

Freguesia um subsídio de € 5.985,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco euros), 

para comparticipação do encargo resultante da instalação eléctrica no edificio-sede da 

referida Junta de Freguesia, devendo, para o efeito, ser elaborado  o respectivo 

protocolo de colaboração. =============================================== 

194 - 210/207/000 -  ARTENAVE, ATELIÊ -  Associação de Solidariedade - Pedido de 

subsídio ============================================================ 
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========== Oriundo da Associação em epígrafe,  presente à reunião o ofício nº. 59/02, 

datado de 25 do mês de Fevereiro, último,  solicitando a atribuição da verba de € 

1.835,98 (mil oitocentos e trinta e cinco euros e noventa e oito cêntimos), destinada ao 

pagamento de despesas resultantes da reparação da carrinha Fiat Ducato 83-89-HQ, 

que se encontra ao serviço desta Câmara Municipal.  ----------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto  à informação da Divisão Económica e Financeira, nos 

termos e para efeitos do disposto no artº 26º., do  Decreto-Lei 341/83, de 21 de Julho, a   

mesma informou que considerando a proposta do Senhor Presidente da Câmara, tal 

encargo tem cabimento na rubrica orçamental   orgânico-económica 04/05.03.02, onde 

existe um saldo disponível, no   montante de  € 56.308,58 ( cinquenta e seis mil, 

trezentos e oito euros e cinquenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que esta viatura é, praticamente, utilizada em exclusivo 

por esta Câmara, no âmbito do prolongamento escolar e apoio desportivo às 

Instituições, a mesma deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado no 

montante de € 1.835,98 (mil, oitocentos e trinta e cinco euros e noventa e oito cêntimos), 

que se destina a cobrir as despesas com a referida reparação. =================== 

195 - 230/270/000 - PAGAMENTOS=======================================    

========== Por iniciativa do Senhor Presidente, presente  à reunião a relação de    

todos os pagamentos autorizados durante  o  mês de Fevereiro, último,  que nesta acta 

se consideram integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante,  no montante 
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de € 491.749,70 (quatrocentos e noventa e um mil, setecentos e quarenta e nove euros 

e setenta cêntimos). ===================================================  

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

196 - 130/151/100 - CASA DOS MAGISTRADOS  DE MOIMENTA DA BEIRA ======= 

 ========== Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

30 de Novembro do ano 2001, exaradas a folhas 370, ponto 324, do livro de actas 102, 

em que foi deliberado manifestar o interesse na permuta ou aquisição  dos imóveis em 

causa, solicitando aos Técnicos da DPOM, que procedessem à respectiva avaliação, 

após a qual se enviasse ao Ministério da Justiça uma proposta concreta, presente à 

reunião, o ofício do Ministério da Justiça, com o número 03114,  datado de 25 de 

Fevereiro, último, informando que a avaliação das casas dos Magistrados, terá de ser 

realizada pela Direcção-Geral do Património. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o interesse na aquisição 

dos respectivos imóveis, aguardando para o efeito, a avaliação que deverá ser feita 

pelos técnicos da Direcção-Geral do Património. ============================== 

197 - 130/151/200 - PARQUE INDUSTRIAL - Pedido de permuta de Lotes ======== 

 ========== Oriundo da firma RESUR, presente à reunião, o ofício, sem número,   

datado de 26 de Novembro do ano transacto,  mas registado nesta Câmara  sob o n.º 

7626, no dia  28  do  mesmo mês, solicitando a possibilidade de troca de terrenos. --------

-------- ----------O mesmo ofício é   acompanhado da informação  do  Técnico  Superior, 
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Sr. JOSÉ JOAQUIM  ALVES CONDE, que nesta  acta se considera integralmente 

transcrita   e dela fica a fazer parte integrante, informando da possibilidade acima 

pretendida. ========================================================== 

DELIBERAÇÃO: A Câmara, deliberou, por unanimidade, aceitar a restituição do lote, 

porquanto não existe ainda qualquer contrato assinado,  devendo a empresa aguardar a 

promoção de nova hasta pública para adquirir um lote mais adequado. ============= 

198 - 130/151/200 - PARQUE INDUSTRIAL - Pedido de transferência de titular ===== 

 ========== Oriundo do Senhor JOSÉ FERREIRA , presente à reunião, o ofício, sem 

número,   datado de 24 de Maio do ano transacto, mas  registado nesta Câmara  sob o 

n.º 3581, no dia  01  do  mesmo mês, solicitando que seja feita o mais rápido possível a 

escritura e respectivo contrato de compra e venda do lote nº 24-D, em nome do seu filho 

JOSÉ FERNANDO BASTOS FERREIRA.-------------------------------------------------------------- 

----------O mesmo ofício é   acompanhado da informação  do  Técnico  Superior, Sr. 

JOSÉ JOAQUIM  ALVES CONDE, que nesta acta se considera integralmente transcrita   

e dela fica a fazer parte integrante, informando da possibilidade acima pretendida. ==== 

DELIBERAÇÃO: A Câmara, deliberou, a titulo excepcional, não exercer o direito de 

preferência, porquanto compreende a transmissão do lote para o filho do requerente, 

dadas as vantagens que os jovens detêm no acesso a projectos comunitários de apoio 

ao investimento substancialmente majorados .================================   

199 - 130/151/100 - PATRIMÓNIO - COMPRA E VENDA DO ANTIGO EXTERNATO 

“INFANTE DOM HENRIQUE” - Plano de Pagamentos ======================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

31 de Janeiro de 2000, exarada a folhas 239, ponto 181, do livro de actas nº 86, em que, 

para além de outros assuntos, foi deliberado estabelecer a calendarização dos 

pagamentos relativamente à compra do edifício em epígrafe, presente à reunião, uma 

carta, do Dr. FERNANDO RAMOS, datada de 19 de Fevereiro, último, na qualidade de 

representante dos respectivos proprietários em que, pelos motivos ali descritos, solicita o 

pagamento integral da prestação em falta no montante de € 49.879,78 (quarenta e nove 

mil, oitocentos e setenta e nove euros e setenta e oito cêntimos), sendo a referida 

escritura deferida para o corrente mês de Março.----------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto  à informação da Divisão Económica e Financeira , nos 

termos e para efeitos do disposto nos artºs 2º. e 26º., do  Decreto-Lei 341/83, de 21 de 

Julho, a   mesma informou que tal encargo tem cabimento na rubrica orçamental   

orgânico-económica 04/09.03.01, onde existe um saldo disponível no   montante de  € 

290.593,76  (duzentos e noventa mil, quinhentos e noventa e três euros e setenta e seis 

cêntimos), estando o  mesmo  previsto no Plano de Actividades, no Objectivo 02, 

Programa 01,  Projecto 01,  com a  dotação de  € 62.349,74  (sessenta e dois mil, 

trezentos e quarenta e nove euros e setenta e quatro cêntimos). ================== 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, pagar a importância em débito, 

quando a respectiva escritura for efectuada, admitindo que, excepcionalmente, possa 

ser feito um adiantamento conveniente e articulado com outras negociações em curso. = 
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"Tesouraria" 

200 -  400/408/000 - DIÁRIO - Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário (T-2), do passado dia 08, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 80.012,02 (oitenta mil, 

doze euros e dois cêntimos), assim  discriminado: ------------------------------------------------- 

                                        a) Receitas Orçamentais ...........................€  1.461,24  

                                        b) Operações de Tesouraria ......................€ 78.550,78 

                                                                                TOTAL  .............€ 80.012,02 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“ Vias de Comunicação e Transporte” 

201 - 310/300/200 - SANEAMENTO - Pedido de indemnização================== 

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

e Vice-Presidente, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, datada de 02 de Fevereiro, 

último, relativamente à deslocação ao prédio rústico, sito no lugar da Regada, nesta Vila, 

a fim de se verificarem os prejuízos causados pela fossa séptica da “Regada”, presente 

à reunião o ofício, sem data, do Senhor MANUEL SALGUEIRO DA MARIANA, 

proprietário do referido prédio rústico,  que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, propondo uma estimativa de indemnização 
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pelos prejuizos causados no montante de € 10.313,89 (dez mil, trezentos e treze euros e 

oitenta e nove cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.02/09.04.02, onde, em 26 de Fevereiro, último, existe um saldo 

disponível de € 362.847,61 (trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete 

euros e sessenta e um cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades, 

no Objectivo 06, Programa 01 e Projecto 04, com a dotação de €  47.326,72 (quarenta e 

sete mil, trezentos e vinte e seis euros e setenta e dois cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: Dada a discrepância entre a avaliação efectuada pelos Serviços 

Técnicos desta Câmara e o valor proposto pelo requerente, a mesma deliberou, por 

unanimidade, solicitar à DIRECÇÃO REGIONAL DA AGRICULTURA DE TRÀS-OS-

MONTES, a nomeação de um técnico para uma outra peritagem, desde que o 

reclamante concorde com este procedimento.--------------------------------------------------------- 

---------- Mais foi deliberado e também por unanimidade, relativamente ao inquinamento 

das águas do poço, mandar analisar previamente a água e as suas implicações na 

aptidão do solo, para o fim a que se destina.----------------------------------------------------------- 

202 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos  - Concessão de  indemnização= 

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

27 de Dezembro de 2001, exarada a folhas 409, ponto 359, do livro de actas 102, em 
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que foi deliberado propôr uma indemnização no montante de € 159,62 (cento e 

cinquenta e nove euros e sessenta e dois cêntimos), correspondente à avaliação de 

1.000$00, por m2, dado que o terreno se encontra fora de qualquer área urbanizável, 

presente à reunião uma carta do Senhor JOÃO LAGES DA SILVA, registada nesta 

Câmara sob o nº. 1401, no dia 21 de Fevereiro, último, com o seguinte teor: “Em 

resposta ao ofício nº. 795, de 15 do corrente mês, informo V. Exª. que concordo com a 

indemnização proposta no valor de 1.000$00/m2.”--------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde, em 26 de Fevereiro, último, existe um saldo 

disponível de € 1.211.270,95 (um milhão, duzentos e onze mil, duzentos e setenta euros 

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

Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 132.739,49 (cento e trinta 

e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove cêntimos). --------------------- 

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

indemnizar o requerente pelo terreno desanexado, pelo valor e condições agora 

acordadas. ========================================================== 

203 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos – Concesão de indemnização==  

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

27 de Dezembro de 2001, exarada a folhas 405, ponto 355, do livro de actas 102, em 
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que foi deliberado propôr uma indemnização no montante de Esc. 750$00 (setecentos e 

cinquenta escudos), por metro quadrado, dado que o terreno se encontra fora de 

qualquer área urbanizável, bem como garantir a reposição do muro, presente à reunião 

uma carta, do Senhor JOÃO DA SILVA RIBEIRO, registada nesta Câmara sob o nº. 

1310, no dia 18 de Fevereiro, último, com o seguinte teor: “Em resposta ao ofício nº. 

796, de 15 do corrente mês, informo V. Exª. que concordo com a indemnização proposta 

no valor de 750$00/m2, desde que seja garantida a reposição do muro nas mesmas 

condições.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde, em 25 de Fevereiro, último, existe um saldo 

disponível de € 1.217.048,53 (um milhão, duzentos e dezassete mil, quarenta e oito 

euros e cinquenta e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades, 

no Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 132.739,49 (cento e 

trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove cêntimos). ------------- 

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

indemnizar o requerente pelo terreno desanexado, pelo valor e condições agora 

acordadas.=========================================================== 

204 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos – Concesão de indemnização==  
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

27 de Dezembro de 2001, exarada a folhas 415, ponto 366, do livro de actas 102, em 

que foi deliberado propôr uma indemnização no montante de € 273,09 (duzentos e 

setenta e três euros e nove cêntimos), correspondente à avaliação de 750$00, por m2, 

dado que o terreno se encontra fora de qualquer área urbanizável, bem como garantir a 

reposição dos muros existentes, presente à reunião uma carta, do Senhor ALBERTINO 

RIBEIRO LOPES, registada nesta Câmara sob o nº. 1476, no dia 25 de Fevereiro, 

último, com o seguinte teor: “Em resposta ao ofício nº. 803, de 15 do corrente mês, 

informo V. Exª. que concordo com a indemnização proposta no valor de 750$00/m2, 

desde que seja garantida a reposição do muro nas mesmas condições.”---------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde, em 28 de Fevereiro, último, existe um saldo 

disponível de € 1.195.707,54 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, setecentos e sete 

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

Actividades, no Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 

132.739,49 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

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

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

indemnizar o requerente pelo terreno desanexado, pelo valor e condições agora 

acordadas.=========================================================== 
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205 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos – Concessão de indemnização=  

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

14 de Janeiro, último, exarada a folhas 22, ponto 027, deste livro de actas, em que foi 

deliberado propôr uma indemnização no montante de € 149,60 (cento e quarenta e nove 

mil e sessenta cêntimos), bem com repôr os muros existentes, presente à reunião uma 

carta, do Senhor GUSTAVO RIBEIRO, registada nesta Câmara sob o nº. 1425, no dia 22 

de Fevereiro, último, com o seguinte teor: “Em resposta ao ofício nº. 839, de 19 do 

corrente mês, informo V. Exª. que concordo com a indemnização proposta no valor de 

1.000$00/m2.”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde, em 28 de Fevereiro, último, existe um saldo 

disponível de € 1.195.707,54 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, setecentos e sete 

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

Actividades, no Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 

132.739,49 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

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

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

indemnizar o requerente pelo terreno desanexado, pelo valor e condições agora 

acordadas.=========================================================== 
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206 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos - Concesão de indemnização ==  

========== Oriundo do Senhor MÁRIO DA SILVA RIBEIRO, residente em Alvite, 

presente à reunião uma carta, registada nesta Câmara sob o nº. 1426, no dia 22 de 

Fevereiro, último, com o seguinte teor: “ Em resposta ao ofício nº. 832, de 19 do corrente 

mês, informo V. Exª. que concordo com a indemnização proposta no valor de 

750$00/m2.”----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

========== Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO 

ECONÓMICA E FINANCEIRA,  segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde em 28 de Fevereiro, último, existe 

um saldo disponível de € 1.195.707,54 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, 

setecentos e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no 

Plano de Actividades, no Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 

132.739,49 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

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

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

indemnizar o requerente pelo terreno desanexado, pelo valor e condições agora 

acordadas.===========================================================  

207 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos – Expropriação =============  
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

27 de Dezembro de 2001, exarada a folhas 407, ponto 357, do livro de actas 102, em 

que foi deliberado propôr uma indemnização no montante de € 160,86 (cento e sessenta 

euros e oitenta e seis cêntimos), correspondente à avaliação de 750$00, por m2, dado 

que o terreno se encontra fora de qualquer área urbanizável, presente à reunião uma 

carta, do Senhor ALBERTINO DIAS DA SILVA, registada nesta Câmara sob o nº. 1434, 

no dia 22 de Fevereiro, último, com o seguinte teor: “Quanto ao terreno da estrada 

Alvite, Porto da Nave, não concordo com o preço que me mandaram pois tinham dito 

que já tinham posto o preço a 2.000$00 o metro que era assim para todos.------------------- 

---------- Depois recebi uma carta que era só a 800$00 o metro, pois caso assim seja, 

estou disposto a não deixar lá tocar em nada, ninguém lá mexe naquilo que é meu.”------ 

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

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

orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde, em 28 de Fevereiro, último, existe um saldo 

disponível de € 1.195.707,54 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, setecentos e sete 

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

Actividades, no Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 

132.739,49 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter este assunto à 

apreciação do Gabinete Jurídico, com vista à formalização do respectivo processo 

processo de expropriação. =============================================== 

208 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos – Expropriação =============  

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

27 de Dezembro de 2001, exarada a folhas 412, ponto 362, do livro de actas 102, em 

que foi deliberado propôr uma indemnização no montante de € 134,68 (cento e trinta e 

quatro euros e sessenta e oito cêntimos), correspondente à avaliação de 750$00, por 

m2, presente à reunião uma carta, do Senhor FERNANDO DA SILVA CORREIA, 

registada nesta Câmara sob o nº. 1408, no dia 21 de Fevereiro, último, com o seguinte 

teor: “Eu Fernando da Silva Correia não estou disposto a ceder a terra por 750$00 o 

metro quadrado, se os outros ao pé do rio recebem 2.000$00 a nossa terra e 

praticamente igual temos o mesmo direito, se não estão dispostos a dar esse dinheiro 

não autorizo a entrar na terra.”------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde, em 28 de Fevereiro, último, existe um saldo 

disponível de € 1.195.707,54 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, setecentos e sete 

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

Actividades, no Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 
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132.739,49 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter este assunto à 

apreciação do Gabinete Jurídico, com vista à formalização do respectivo  processo de 

expropriação. ======================================================== 

209 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos ========================== 

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

19 de Novembro de 2001, exarada a folhas 351, ponto 303, do livro de actas 102, em 

que foi deliberado propôr uma indemnização no montante de Esc. 2.000$00 (dois mil 

escudos) por metro quadrado, bem como garantir a reposição do muro existente, 

presente à reunião uma carta do Senhor MANUEL DIAS, registada nesta Câmara sob o 

nº. 1439, no dia 22 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a informar que não concorda com a 

proposta feita por esta Câmara e, ao mesmo tempo, a propor 3.000$00 (três mil 

escudos) para os terrenos localizados junto ao Ribeiro e 4.000$00 (quatro mil escudos) 

para os terrenos localizados junto à Igreja. ------------------------------------------------------------- 

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

ECONÓMICA E FINANCEIRA,  segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica 

orçamental orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde, em 28 de Fevereiro, último, 

existe um saldo disponível de € 1.195.707,54 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, 
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setecentos e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no 

Plano de Actividades, no Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 

132.739,49 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter este assunto à 

apreciação do Gabinete Jurídico, com vista à formalização do respectivo processo de 

expropriação. ======================================================== 

210 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos – Expropriação =============  

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

27 de Dezembro de 2001, exarada a folhas 414, ponto 365, do livro de actas 102, em 

que foi deliberado propôr uma indemnização no montante de € 518,75 (quinhentos e 

dezoito euros e setenta e cinco cêntimos), correspondente à avaliação de 1.000$00, por 

m2, dado que o terreno se encontra fora de qualquer área urbanizável, presente à 

reunião uma carta da Senhora ONDINA DA SILVA MENESES, irmã do Senhor SIDÓNIO 

DA SILVA MENESES, proprietário do terreno a desanexar, registada nesta Câmara sob 

o nº. 1440, no dia 22 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a informar que não concorda com a 

proposta feita por esta Câmara. --------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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 03.02/09.04.07, onde, em 28 de Fevereiro, último, existe um saldo 

disponível de € 1.195.707,54 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, setecentos e sete 

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

Actividades, no Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 

132.739,49 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter este assunto à 

apreciação do Gabinete Jurídico, com vista à formalização do respectivo  processo de 

expropriação. ======================================================== 

211 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos – Concessão de indemnização = 

========== Oriundo do Senhor ADÉRITO DA SILVA RIBEIRO DE CARVALHO, 

residente em Alvite, presente à reunião uma carta, registada nesta Câmara sob o nº. 

1509, no dia 26 de Fevereiro, último, com o seguinte teor: “Em resposta ao ofício nº. 

835, de 19 do corrente mês, informo V. Exª. que aceito o preço oferecido a outros 

proprietários no valor de 1.000$00/m2, desde que seja garantida a reposição de muro 

nas mesmas condições.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde em 1 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 1.191.347,35 (um milhão, cento e noventa e um mil, trezentos e quarenta 
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e sete euros e trinta e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades, no Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 

132.739,49 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

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

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

indemnizar o requerente pelo terreno desanexado, pelo valor e condições agora 

acordadas.===========================================================  

212 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos – Concessão de indemnização=  

========== Oriundo do Senhor EDUARDO SANTOS FERNANDES, residente em 

Alvite, presente à reunião uma carta, registada nesta Câmara sob o nº. 1510, no dia 26 

de Fevereiro, último, com o seguinte teor: “Em resposta ao ofício nº. 827, de 19 do 

corrente mês, informo V. Exª. que aceito o preço oferecido a outros proprietários no valor 

de 2.000$00/m2, desde que seja garantida a reposição de muro nas mesmas 

condições.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde, em 1 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 1.191.347,35 (um milhão, cento e noventa e um mil, trezentos e quarenta 

e sete euros e trinta e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades, no Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 
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132.739,49 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

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

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

indemnizar o requerente pelo terreno desanexado, pelo valor e condições agora 

acordadas.===========================================================  

213 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos – Concessão de indemnização=  

========== Oriundo do Senhor DIAMANTINO RIBEIRO DA SILVA, residente em 

Alvite, presente à reunião uma carta, registada nesta Câmara sob o nº. 1540, no dia 27 

de Fevereiro, último, com o seguinte teor: “ Em resposta ao ofício nº. 836, de 19 do 

corrente mês, informo V. Exª. que estou de acordo com a área a ceder, que é de 

cinquenta e dois metros quadrados, que me deve ser paga ao preço de 2.000$00 o 

metro quadrado, valor atribuído por essa Câmara a situação semelhantes. acresce que 

deverá ser reposto o muro existente nas mesmas condições.” ----------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde, em 1 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 1.191.347,35 (um milhão, cento e noventa e um mil, trezentos e quarenta 

e sete euros e trinta e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades, no Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 
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132.739,49 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

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

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

indemnizar o requerente pelo terreno desanexado, pelo valor e condições agora 

acordadas.===========================================================   

214 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos - Concessão de indemnização= 

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

19 de Novembro de 2001, exarada a folhas 347, ponto 300, do livro de actas 102, em 

que foi deliberado salvaguardar convenientemente o poço e repôr o muro nas condições 

existentes, presente à reunião uma carta, da Senhora DIVA SILVA RIBEIRO 

FIGUEIREDO, registada nesta Câmara sob o nº. 1552, no dia 27 de Fevereiro, último, 

com o seguinte teor: “ Em resposta ao ofício nº. 822, de 19 do corrente mês, informo V. 

Exª. que concordo com a deliberação de Câmara com as condições de salvaguardar o 

pôço e repor o muro nas mesmas condições. ---------------------------------------------------------   

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

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

orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde, em 1 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 1.191.347,35 (um milhão, cento e noventa e um mil, trezentos e quarenta 

e sete euros e trinta e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades, no Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 
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132.739,49 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

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

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

indemnizar o requerente pelo terreno desanexado, pelo valor e condições agora 

acordadas.=========================================================== 

215 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos - Concessão de indemnização =  

========== Oriundo do Senhor DIAMANTINO DOS SANTOS SILVA, residente em 

Alvite, presente à reunião uma carta, registada nesta Câmara sob o nº. 483, no dia 18 de 

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

parte integrante, segundo a qual cede os terrenos necessários para a construção da 

estrada em epígrafe ao preço de 2.000$00/m2 e a reconstrução dos respectivos muros. - 

---------- Relativamente ao assunto em questão os Serviços Técnicos prestam a seguinte 

informação: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- “ Relativamente ao terreno localizado no lugar do Agueira, informo que a área a 

desanexar é de 32 m2. ---------------------------------------------------------------------------------------

---------- Quanto ao 1º. terreno a que se refere a presente carta, confirma-se que a área é 

de 28 m2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde, em 1 do corrente mês, existe um saldo 
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disponível de € 1.191.347,35 (um milhão, cento e noventa e um mil, trezentos e quarenta 

e sete euros e trinta e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades, no Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 

132.739,49 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

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

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

indemnizar o requerente pelos terrenos desanexados, ou seja, a importância de € 

119,71 (cento e dezanove euros e setenta e um cêntimo) pelo terreno localizado no 

lugar da Aguieira e € 279,33 (duzentos e setenta e nove euros e trinta e três cêntimos), 

pelo terreno com a área de 28 m2, bem como garantir a reposição do muro existente. ==  

216 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos - Concesão de indemnização = 

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

27 de Dezembro de 2001, exarada a folhas 410, ponto 360, do livro de actas 102, em 

que foi deliberado propôr uma indemnização no montante de Esc. 15.000$00 (quinze mil 

escudos), correspondente à avaliação de 750$00, por m2, dado que o terreno se 

encontra fora de qualquer área urbanizável, bem como garantir a reposição do 

respectivo muro, presente à reunião uma carta, do Senhor JOÃO RIBEIRO TEIXEIRA 

PRATA,  registada nesta Câmara sob o nº. 1610, no dia 1 do corrente mês, com o 

seguinte teor: “Em resposta à vossa carta com data de 15 de Fevereiro, informo V. Exª. 

de que, caso não seja pago mais aos indivíduos que estão na mesma situação, estou 
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também de pleno acordo para que a estrada seja concluída o mais rapidamente 

possível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde, em 6 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 1.190.453,51 (um milhão, cento e noventa mil, quatrocentos e cinquenta 

e três euros e cinquenta e um cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades, no Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 

132.739,49 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

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

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

indemnizar o requerente pelo terreno desanexado, pelo valor e condições agora 

acordadas.=========================================================== 

217 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos – Concessão de indemnização=  

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

30 de Novembro de 2001, exarada a folhas 410, ponto 360, do livro de actas 102, em 

que foi deliberado conceder uma indemnização no montante de € 359,13 (trezentos e 

cinquenta e nove euros e treze cêntimos), bem como garantir a reposição do respectivo 

muro,  presente à reunião uma carta, do Senhor FRANCISCO LAGES DA SILVA,  

registada nesta Câmara sob o nº. 1697, no dia 5 do corrente mês, com o seguinte teor: 
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“Em referência ao vosso ofício nº. 824 de 2002-02-19, informo que concordo com a 

indemnização sugerida (72.000$00), mais a reposição do muro. --------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde, em 8 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 1.186.343,76 (um milhão, cento e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta 

e três euros e setenta e seis cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades, no Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 

132.739,49 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

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

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

indemnizar o requerente pelo terreno desanexado, pelo valor e condições agora 

acordadas. ========================================================== 

218 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Projecto de alterações - Trabalhos a mais - Aprovação  

========== Oriundo do Engenheiro Civil, Assessor Principal, JOÃO PINTO 

CARDOSO, presente à reunião a informação nº. 3, datada de 11 do corrente mês, com o 

seguinte teor: “Foi efectuado  um projecto de alterações devido à imprevisibilidade da 

natureza das terras escavadas (terras vegetais) e devido ao conhecimento da cota 

máxima de cheia verificada no Inverno de 2001 (nas zonas dos pontões).--------------------- 
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---------- As terras resultantes da escavação são terras vegetais, o que obriga à 

escavação de terras de empréstimo de qualidade a colocar e a compactar na obra.--------  

----------- A cota de máxima de cheia obrigou à alteração dos projectos de execução dos 

dois pontões existentes.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O valor calculado para as alterações que implicam a necessidade de executar 

trabalhos a mais apresenta-se no mapa de orçamento anexo elaborado pelo  projectista. 

Anexa-se também a memória descritiva e justificativa relativa às alterações em causa.---- 

--------- Fazem também parte do processo, as peças desenhadas que serão fornecidas à 

firma adjudicatária.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O valor calculado pelo projectista para os trabalhos resultantes das alterações, 

importa no montante de 131.907,23 Euros.------------------------------------------------------------- 

---------- Tendo em conta que o valor acumulado dos trabalhos a mais mencionados 

anteriormente excedem em mais de 15% o valor do contrato da empreitada, deve 

Ex.ma. Câmara Municipal de Moimenta da Beira dispensar a realização do estudo 

económico efectuado por entidade externa e independente a que alude o n.º 2 do artigo 

45.º do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março, já que o valor dos trabalhos a efectuar é 

inferior a meio milhão de contos, de harmonia com o estipulado no n.º 3, do artigo 45.º 

do referido Decreto-Lei.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.02/09.04.07, onde, em 11 do corrente mês, existe um saldo 
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disponível de € 1.186.343,76 (um milhão, cento e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta 

e três euros e setenta e seis cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de 

Actividades, no Objectivo 09, programa 01 e Projecto 03, com a dotação de € 

132.739,49 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

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

DELIBERAÇÃO: Apesar de a Câmara considerar que alguns erros do projecto seriam 

supríveis sem estudos das especialidades, mas admitindo, contudo, que as alterações 

introduzidas, principalmente nos pontões, garantem maior segurança, estabilidade e 

drenagem adequadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, dispensar a realização do 

estudo económico a que alude o nº. 2, do artº. 45º., do Decreto-lei 59/99, de 2 de Março.  

---------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, face à estimativa orçamental 

apresentada, aprovar os trabalhos a mais propostos, formalizando-os através do 

contrato administrativo adicional, e , nos termos e para efeitos do nº. 1, do artigo 22º., da 

Resolução nº. 7/98/MAI.19-1ª. S/PL, remeter ao Tribunal de Contas cópia desta 

deliberação e da informação técnica acima referida para efeitos de fiscalização prévia. = 

“ Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

219 - 310/302/329 - PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE MOIMENTA DA BEIRA ==== 

========== Oriundo do Instituto Nacional do Desporto, presente à reunião o ofício nº. 

2310, de 26 de Fevereiro, último, registado nesta Câmara sob o nº. 1565, em 28 do 

mesmo mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 
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parte integrante, segundo o qual, aquele Instituto, emite parecer Técnico favorável ao 

Estudo – Prévio apresentado. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

INTERRUPÇÃO DA REUNIÃO:=========================================== 

========== Quando eram  12H30, o Senhor Presidente, interrompeu a reunião para o 

almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse pelas 

14H30.============================================================== 

REABERTURA DA REUNIÃO:=========================================== 

========== Quando eram 14H40, pelo Senhor Presidente, foi declarada  reaberta a 

reunião.============================================================= 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e obras Particulares” 

220 - 360/338/000 - Obras particulares - “Processos simples”================== 

 - MANUEL GOMES DA SILVA, para construção de um muro de vedação com 18m, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Alcaria”, na localidade de Soutosa,  

Freguesia de Peva, a que se refere o Procº. nº. 15/2002;------------------------------------------- 

 - ISAQUE GOMES LOPES, para reconstrução de um muro de vedação, com 12m, sito 

no lugar denominado de “Igreja”, na Sede da Freguesia de Peravelha, a que se refere o 

Procº. nº. 21/2002;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 - DULCE RICARDO DOS RAMOS, para construção de um muro de vedação, com 60m, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Lages”, na Sede da Freguesia de 

Peravelha, a que se refere o Procº. nº. 22/2002;------------------------------------------------------- 

 - ANTÓNIO DE SOUSA, para construção de arrumos agrícolas, com 36 m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Veia”, na Sede da Freguesia de 

Cabaços, a que se refere o Procº. nº. 23/2002;-------------------------------------------------------- 

- MARIA DO CARMO MARIANA, para substituição do telhado velho por novo na sua 

casa de habitação, sita na Av. 25 de Abril, nesta Vila, a que se refere o Procº. 36/2002;-- 

 - FRANCISCO LUCAS PEREIRA GOMES, para construção de um anexo, com 45 m2, 

que pretende levar a efeito na localidade de “Senhor dos Aflitos”, Freguesia de Caria, a 

que se refere o Procº. nº. 40/2002;------------------------------------------------------------------------ 

 - JOSÉ DE SOUSA DIAS, para construção de arrumos agrícolas, com 35 m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Cal”, na Sede da Freguesia de 

Peravelha, a que se refere o Procº. nº. 42/2002;------------------------------------------------------- 

 - MANUEL COSTA SEQUEIRO, para ocupação da via pública em 60 m2, no lugar 

denominado de “Lagarteira”, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Procº. nº. 

43/2002;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - QUINTA D. MOURA HOTELARIA, LDA, para ocupação da via pública com tapumes 

em 126 m2, na Praceta Fernão Mergulhão, nesta Vila, a que se refere o Procº. nº. 

44/2002;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 - JOSÉ FERNANDES TEIXEIRA, para construção de arrumos agrícolas, com 16 m2, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Andinhos”, lote 16, nesta Vila, a 

que se refere o Procº. nº. 47/2002;------------------------------------------------------------------------ 

 - ANTÓNIO DOS SANTOS ALHAIS, para construção de arrumos, com 6 m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Penedo Gordo”, Freguesia de Leomil, a 

que se refere o Procº. nº. 48/2002;------------------------------------------------------------------------  

 - JOÃO DA SILVA FIGUEIREDO, para pinturas exteriores num prédio urbano, que 

pretende levar a efeito na Rua do Muro, localidade e Freguesia de Alvite, a que se refere 

o Procº. nº. 50/2002;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - SIDÓNIO DOMINGOS DA SILVA, para efectuar uma divisão, com a área de 14 m2, no 

interior de um armazém, sito na Rua do Areal, na Sede da Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Procº. nº. 52/2002;---------------------------------------------------------------------------------- 

 - ACÁCIO BASTOS OLIVEIRA, para construção de arrumos agrícolas, com 45 m2, que 

pretende levar a efeito na Sede da Freguesia de Baldos, a que se refere o Procº. nº. 

53/2002;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - ANTÓNIO BARBOSA PINTO, para pintura da casa de habitação, sita na Rua Principal, 

nº. 2, na Freguesia de Rua, a que se refere o Procº. nº. 55/2002;-------------------------------- 

 - CLARA MAGALHÃES MORAIS, para reconstrução e reparação de paredes interiores 

da sua casa de habitação, sita na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se 

refere o Procº. nº. 56/2002;---------------------------------------------------------------------------------- 
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 - JOSÉ DE SOUSA PINTO, para construção de arrumos agrícolas, com 45 m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Quinta Nova”, na localidade de Vide, 

Freguesia de Rua, a que se refere o Procº. 57/2002;-------------------------------------------------   

 - EDMUNDO FIGUEIREDO FREIXO,  para construção de um muro de vedação, com 12 

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

Proçº. nº. 58/2002;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - ABÍLIO GOMES PAULO, para construção de arrumos agrícolas, com 26 m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Pereiro”, na localidade de Carapito, 

Freguesia de Peravelha, a que se refere o Procº. 63/2002;----------------------------------------- 

 - ABEL DE JESUS MATEUS, para construção de um galinheiro, com 16 m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Regadinha”, na Freguesia de  Rua, a 

que se refere o Procº. nº. 75/2002;------------------------------------------------------------------------ 

---------------- Submetidos os processos à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a 

mesma prestou a seguinte informação: “Não há inconveniente em que lhe seja 

concedida a respectiva licença”.--------------------------------------------------------------------------- 

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

licenças, dos processos atrás discriminados. ================================ 

221 - 360/338/000 - Obras particulares - “Processos simples” com 

condicionantes======================================================= 
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========== JOSÉ MANUEL GOMES PAIVA, para reconstrução de um muro de 

vedação, com 40m, sito no lugar denominado de “Cimo de Vila”, na Sede da Freguesia 

de Paçô, a que se refere o Procº. nº. 60/2002;---------------------------------------------------------  

---------------- Submetido o processo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a 

mesma prestou a seguinte informação: “Não há inconveniente em que lhe seja 

concedida a respectiva licença, devendo o alinhamento ser solicitado à Fiscalização 

Municipal”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------                  

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

licença. No entanto, o requerente, deve solicitar à Fiscalização Municipal o alinhamento 

do muro de vedação. =================================================      

222 - 360/338/000 - Obras particulares - “Processos simples” com 

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

 - JOÃO INÁCIO MORAIS, para construção de um muro de vedação com 15m, que 

pretende levar a efeito na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o 

Procº. nº. 16/2002;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - LUÍS MAGALHÃES DUARTE, para construção de um muro de vedação, com 67m, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Barroca”, na localidade de Sanfins, 

Freguesia de Paçô, a que se refere o Procº. nº. 45/2002.-------------------------------------------    

---------------- Submetido o processo à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a 

mesma prestou a seguinte informação: “Não há inconveniente em que lhe seja 
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concedida a respectiva licença, devendo o caminho confinante ficar com a largura 

mínima de 6 metros ”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

licenças, mas na condição dos caminhos confinantes com os muros, ficarem com a 

largura mínima de 6 metros.============================================== 

223 - 360/337/20.01 - Obras particulares - Pedido de informação prévia - Instalação 

de uma cunicultura==================================================== 

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

27 de Dezembro de 2001, exarada a folhas 429, ponto 374, do livro de actas nº. 102, em 

que foi deliberado, pela última vez, informar o requerente que, por motivos de segurança 

e operacionalidade e tendo em conta a exiguidade do terreno, devia reformular o 

projecto ou propor terreno alternativo com área adequada, presente à reunião um 

requerimento da Firma CUNICULTURA PARADUCENSE, LDA., com Sede na localidade 

de Paraduça, Freguesia de Leomil, que nesta acta se considera integralmente transcrito 

e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, solicita a 

aprovação da viabilidade da instalação de uma Cunicultura.--------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 152/DPOM/2002, 

datada de 26 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante,  que aponta para o deferimento.---------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando que o requerente aglutinou mais uma área de cerca de 

800 metros,  que se considera uma infraestrutura de interesse local que promove mais 

emprego e dinamiza a economia rural daquele espaço e que, ainda, são agora criadas 

condições de segurança e mobilidade, cumprindo todos os afastamentos 

regulamentares, e ainda porque se trata de um terreno próximo do aglomerado urbano 

com acesso às diversas infraestruturas essenciais para esta actividade, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, viabilizar as construções propostas, condicionando o seu 

licenciamento ao parecer da Direcção Regional da Agricultura e Ambiente e, 

eventualmente a outras instituições legalmente envolvidas no processo.============= 

224 - 360/337/37.01 - Obras particulares - Pedido de informação prévia para 

construção de uma moradia============================================ 

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

14 de Janeiro, último, exarada a folhas 26 e 27, ponto 031, do livro de actas nº. 103, em 

que foi deliberado indeferir a pretensão, presente à reunião um requerimento do Senhor 

JOSÉ MANUEL LOPES ALMEIDA FONSECA, residente na localidade de Granja dos 

Oleiros, Freguesia de Rua, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante  em que,  pelos motivos ali descritos, solicita o deferimento.--                      

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

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, a mesma prestou a informação nº. 

156/DPOM/2002, datada de 01 do corrente mês, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali 

descritos, mantém o teor da informação nº. 606/DPOM/2001.------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o terreno do requerente se situa bastante próximo 

do aglomerado urbano e que está dotado de todas as infraestruturas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação prévia, até porque 

considera satisfatória a argumentação relativa à segurança, isto é, garantia de acesso 

para todas as viaturas incluindo a dos Bombeiros.============================= 

225 - 360/338/369.95 - Obras particulares - Projecto de especialidades – Alteração 

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

========== Oriundo do Senhor NELSON LAMEIRA PUREZA, residente na Rua da 

Cruz Vermelha, nº. 13, 8º andar, 1600-052 Lisboa, presente à reunião o projecto de 

especialidades, referente à alteração de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a 

efeito na Rua do Soito, localidade e Freguesia de Baldos.----------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO,  a mesma prestou a informação nº. 120/DPOM/2002, 

datada de 20 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante , segundo a qual e pelos motivos ali descritos, deixa o 

assunto à consideração desta Câmara para deliberação final.------------------------------------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença.================================== 
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226 - 360/338/573.97 - Obras particulares - Projecto de especialidades - Alteração 

ao projecto de arquitectura============================================= 

========== Oriundo do Senhor JORGE MOTA DOS SANTOS, residente na localidade 

de Soutosa, Freguesia de Peva, presente à reunião a alteração ao projecto de 

arquitectura, referente à construção de um edifício, que pretende levar a efeito no lugar 

onde reside.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.165/DPOM/2002, 

datada de 05 do corrente mês, do seguinte teor:” O requerente fez entrega do projecto 

de estabilidade respeitante ao projecto de alteração aprovado, podendo assim ser 

submetido a deliberação final se a Exma. Câmara assim o entender”. ------------------------- 

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

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

227 - 360/338/231.98 - Obras particulares - Construção de uma casa de habitação - 

Parecer da EDP - Distribuição Energia, S. A. =============================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, presente à reunião  o ofício V200200986-BLPC, datado da 

22 de Fevereiro, último, da EDP-Distribuição Energia, S. A., trazendo inserta a 

informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que 

nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, 

a qual – a informação – e pelos motivos ali descritos, informa que o processo 
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pertencente ao Senhor JOÃO DIAS SIMÃO, residente na localidade e Freguesia de 

Alvite, está em condições de merecer deliberação final. -------------------------------------------- 

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

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

228 - 360/338/148.99 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Contencioso  

administrativo ======================================================= 

========== No seguimento das deliberações tomadas em reuniões ordinárias 

realizadas em 13 de Agosto de 2001, exarada a folhas 95, ponto 66, do livro de actas nº. 

102, e de 11 de Fevereiro, último, exarada a folhas 91, ponto 111, deste livro de actas, 

presente à reunião o processo pertencente ao Senhor LUÍS RIBEIRO DA SILVA,  

acompanhado do Parecer do Gabinete Jurídico desta Câmara Municipal, datado de 7 do 

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

parte integrante, propondo os procedimentos que visam  a  regularização da situação ali 

denunciada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, enviar ao Tribunal 

Administrativo de Círculo de Coimbra a deliberação tomada em reunião ordinária 

realizada em 11 de Fevereiro, último, exarada a folhas 91 e 92, ponto 111, deste livro de 

actas.=============================================================== 

229 - 360/338/449.99 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Construção de 

uma moradia unifamiliar============================================= 
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========== Oriundo do Senhor JOAQUIM JORGE DE JESUS MENDES, residente na 

Rua Latino Coelho, nº. 4, nesta Vila, presente à reunião o projecto de arquitectura, 

referente à construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado de “Abrunhais”, Freguesia de Leomil.---------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 150/DPOM/2002, 

datada de 26 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual e pelos motivos ali descritos, informa 

que, segundo o Plano Geral de Urbanização de Moimenta da Beira (em fase de 

aprovação), a pretensa implantação insere-se em área destinada à construção de 

moradias unifamiliares.--------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara Municipal não é competente para gerir 

espaços da Reserva Agrícola, mas que no caso concreto, manifesta clara intenção de 

integrar a área onde pretende edificar a construção em zona de expansão urbana 

prevista no Plano de Urbanização,  deliberou, por unanimidade, informar o requerente 

que deverá apresentar recurso para o Conselho Agrícola, podendo, para melhor 

sustentação da exposição, recolher, na DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, documentos justificativos da pretensão.==========   

230 - 360/338/122.00 - Obras particulares - Aditamento ao projecto inicial - 

Construção de uma moradia unifamiliar=================================== 
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========== Oriundo do Senhor ABÍLIO DE JESUS GONÇALVES, residente no Alto de 

Fornos, Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião um aditamento ao projecto 

inicial, referente à construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado de “S. Mamede”, nesta Vila.--------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 118/DPOM/2002, 

datada de 20 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: Atendendo ao declive do terreno e dado que já na apresentação do 

projecto a cave era parcialmente visível, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 

o aditamento ao projecto inicial, ora apresentado.============================== 

231 - 360/338/40.01 - Obras particulares - Projecto de arquitectura============= 

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

25 de Fevereiro, último, exarada a folhas 136, ponto 163, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar ao Vereador em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, uma avaliação com os Serviços Técnicos, das implicações do desenvolvimento 

do loteamento, pertencente ao Senhor EDUARDO VIEIRA MATEUS, residente no Bairro 

de S. Silvestre, na localidade de Vila da Rua, Freguesia de Rua, presente à reunião o 

referido processo.----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 174/DPOM/2002, 

datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual e pelos motivos ali descritos, 

constatou-se incumprimento do Regulamento do Loteamento por algumas das 

construções existente.---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dadas as implicações da edificação proposta relativamente ao encosto 

do vizinho, e no que se refere às garagens e terraço, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar ao requerente o cumprimento do afastamento de 2 metros, 

conforme o previsto no Regulamento do Loteamento.=========================== 

232 - 360/338/96.01 - Obas particulares - Projecto de especialidades - Reconstrução 

e ampliação de habitação unifamiliar ===================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ADÉRITO DE ANDRADE VAZ,  residente na 

localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, presente à reunião o projecto de 

especialidades, referente à reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito na Rua do Forno, na localidade atrás referida.-------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO,  a mesma prestou a informação nº. 164/DPOM/2002, 

datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual e pelos motivos ali descritos, aponta 

para o deferimento, mas na condição do requerente fazer prova documental de 

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

especialidades e emitir a respectiva licença, condicionada à apresentação dos Termos 

de Responsabilidade convenientemente datados, e ainda do respectivo documento de 

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

233 - 360/338/131.01 - Obras particulares - Projecto de especialidades - Ampliação 

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

========== Oriundo da Senhora REGINA CÉLIA SILVA MONTEIRO, residente na 

localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião o projecto de especialidades 

referente à ampliação de um edifício destinado a habitação, que pretende levar a efeito 

no lugar denominado de “Cepo”, na localidade e Freguesia Alvite.-------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 151/DPOM/2002, 

datada de 26 de Fevereiro de 2002, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual e pelos motivos ali descritos, a 

mesma não deverá ser submetida a deliberação final.----------------------------------------------- 

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

especialidades, condicionando a emissão da respectiva licença à apresentação do 

respectivo documento de legitimidade.====================================== 

234 - 360/338/264.01 -  Obras particulares - Projecto de arquitectura - Reconstrução 

e ampliação de uma casa de habitação==================================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

27 de Dezembro de 2001, exarada a folhas 436, ponto 384, do livro de actas nº. 102, em 

que foi deliberado submeter, novamente, o assunto  à Senhora Arquitecta, desta 

Câmara Municipal, Olga Marina da Fonseca Santos, para emitir informação 

pormenorizada das alterações a introduzir no projecto de reconstrução em apreço,  

incluíndo a menção das matrizes de revestimento, referente ao projecto de arquitectura, 

pertencente ao Senhor LEONEL DE MATOS MARTINS, residente na Rua Viriato – 

Vivenda Garcia Apolónia, 2º. Esqº. – Camarate, presente à reunião o referido processo.- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 114/DPOM/2002, 

datada de 19 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, dando conta dos elementos solicitados pela Câmara 

Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face aos condicionalismos impostos pelo Plano de Pormenor e 

Director Municipal, traduzidos nas sugestões feitas pelos técnicos desta Câmara 

Municipal, esta deliberou, por unanimidade, sugerir ao requerente adequada alteração 

ao projecto de arquitectura.============================================== 

235 - 360/338/273.01 - Obras particulares - Reconstrução de uma casa de habitação 

unifamiliar - Pedido de redução de estimativa orçamental===================== 

========== Oriundo da Senhora LUCIANA MARIA MENDONÇA SALGUEIRO, 

residente no lugar denominado de “Campo da Bola”, nesta Vila, presente à reunião um 
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pedido de redução de estimativa orçamental, referente à construção de uma casa de 

habitação, que pretende levar a efeito na Rua do Lidador, nesta Vila, que nesta acta se 

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

pelos motivos ali descritos, solicita a redução de estimativa orçamental, em virtude de ter 

um familiar que lhe irá construir a habitação e não possuir o alvará de construção.-------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, a mesma prestou a informação nº. 119/DPOM/2002, 

datada de 20 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

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

DELIBERAÇÃO: De acordo com a informação prestada pela referida Divisão, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a nova estimativa orçamental.-----------------------------                                       

236 - 360/338/357.01 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Reconstrução 

de uma habitação unifamiliar - Resposta à audiência do interessado ============ 

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

27 de Dezembro de 2001, exarada a folhas 440, ponto 390, do livro de actas nº.102, em 

que foi deliberado proceder à audiência do interessado, presente à reunião a resposta, 

por escrito, referente ao Projecto de Arquitectura de uma reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, pertencente ao Senhor LUIS DA COSTA COUTINHO, residente na 

localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos, que nesta acta se considera 

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

motivos ali descritos, solicita a aprovação.-------------------------------------------------------------- 
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-------------- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 117/DPOM/2002, 

datada de 19 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

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

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

arquitectura, devendo o requerente entregar os projectos de especialidades e 

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

237 - 360/338/358. 01 - Obras particulares - Projecto de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor FERNANDO PAIVA, residente na localidade e 

Freguesia de Sever, presente à reunião o projecto de especialidades referente à 

construção de uma moradia, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Cruz”, 

na localidade e Freguesia de Sever.----------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 148/DPOM/2002, 

datada de 26 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual e pelos motivos ali descritos, o 

processo está em condições se ser submetido a deliberação final.------------------------------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença.================================== 
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238 - 360/338/380.01 - Obras particulares - Projecto de especialidades - Construção 

de armazém agrícola================================================== 

========== Oriundo do Senhor ARMÉNIO SANTANA AGUIAR, residente na Rua 

Travessa da Torre, nº. 6 A, na localidade e Freguesia de Leomil, presente à reunião o 

projecto de especialidades, referente à construção de um armazém agrícola, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “S. Roque”, Alto da Portela, Freguesia 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 121/DPOM/2002, 

datada de 20 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, sugerindo que este processo seja submetido a 

deliberação final.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

239 - 360/338/431.01 -  360/338/432.01 - 360/338/433.01 - 360/338/434.01 - 

360/338/435.01 - 360/338/436.01 - 360/338/437.01 - 360/338/438.01 - 360/338/439.01 - 

360/338/440.01 - 360/338/441.01 - 360/338/442.01 - 360/338/443.01 – 360/338/444.01 - 

360/338/445.01 - 360/338/446.01 - Obras particulares - Projectos de especialidades - 

Construção de habitações unifamiliares=================================== 

==========Oriundo da DESENVUR–EMPREENDIMENTOS DE DESENVOLVIMENTO 

URBANISTICO, LDA, com Sede na localidade e Freguesia de Leomil, presente à 
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reunião os projectos de especialidades, referentes às construções de habitações 

unifamiliares, identificados nos processos em epígrafe, que pretende levar a efeito no 

loteamento titulado pelo alvará nº. 2/2001, sito no lugar denominado de “Pedregais”, 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou as informações nº.s 

132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/DPOM/2002, 

datadas de 25 de Fevereiro, último, todas com o seguinte  teor: “O requerente fez 

entrega dos elementos em falta, pelo que poderá ser submetida a deliberação final, se a 

Exma. Câmara assim o entender”.------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e  emitir as respectivas licenças.=============================== 

240 - 360/338/610.01 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Construção de 

uma habitação unifamiliar - Resposta à audiência do interessado============== 

========== Oriundo do Senhor FERNANDO DE JESUS DOS SANTOS MATEUS, 

residente no Bairro de S. Silvestre, na localidade e Freguesia de Rua, presente à 

reunião a resposta, por escrito, à audiência do interessado, trazendo inserta a 

informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que 

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

segundo a qual – a informação – e pelos motivos ali descritos, mantém a informação nº. 

618/DPOM/2001.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando que o terreno onde o requerente pretende edificar a 

construção, se localiza nos limites do perímetro urbano da localidade do Mileu, dotado 

das infraestruturas essenciais, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto 

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

241 - 360/338/624.01 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Resposta à 

audiência do interessado ============================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ DA SILVA, residente na Rua de Goa, nº. 173 – 

R/C, Amoreira – 2765 Estoril, presente à reunião a resposta, por escrito, à audiência do 

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

parte integrante, segundo a qual e pelos motivos ali descritos, informa que a janela  já 

era existente.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 149/DPOM/2002, 

datada de 26 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

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

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

arquitectura, devendo a implantação ser rigorosamente respeitada de acordo com a 

viabilidade aprovada.=================================================== 

242 - 360/338/626.01 -  Obras particulares - Reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar ==================================================  
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========== Oriundo da Senhora MARIA ALDINA ANDRADE PESTANA SANTOS, 

residente na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, presente à reunião o 

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

unifamiliar, que pretende levar a efeito na localidade de Beira Valente, Freguesia de 

Leomil.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, a mesma prestou a informação nº. 130/DPOM/2002, 

datada de 25 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que o projecto elaborado pela Câmara Municipal, teve 

que ter em consideração as especificidades do agregado familiar, e principalmente a 

existência de um deficiente motor, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

projecto de arquitectura nas condições propostas.=============================       

243 - 360/338/629.01 - Obras particulares - Projecto de arquitectura============= 

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

28 de Janeiro, último,  exarada a folhas 65, ponto 080, do livro de actas nº.103, em que 

foi deliberado submeter o processo aos Serviços Técnicos, para uma análise mais 

pormenorizada, referente ao projecto de arquitectura pertencente ao Senhor JOSÉ 

AUGUSTO, residente na Avenida 25 de Abril, nesta Vila, presente à reunião o referido 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 153-

A/DPOM/2002, datada de 28 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera 

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

motivos ali descritos, mantém o teor da informação nº.624/DPOM/2001, de 19/12/2001, 

exceptuando o afirmado no seu último parágrafo.----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que, de acordo com a informação técnica, são cumpridos todos 

os valores máximos dos índices urbanos definidos para o local em causa, e tendo em 

conta que, da implantação deste edifício, não resulta uma implantação mais 

desfavorável, do que as existentes nos lotes adjacentes, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, mas condicionado ao parecer técnico  

dos Bombeiros Voluntários, visto que a questão de segurança é referenciada na referida 

informação técnica.==================================================== 

244 - 360/338/635.01 - Obras particulares - Projecto de arquitectura============= 

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

25 de Fevereiro, último,  exarada a folhas 143, ponto 174, deste livro  de actas, em que 

foi deliberado, relativamente ao projecto de construção de 4 garagens, que o Senhor 

FRANCISCO  FERNANDES REDE, pretende levar a efeito no Bairro do Aguiar, nesta 

Vila, proceder à audiência do interessado, novamente presente à reunião o referido 

processo, acompanhado da respectiva resposta à audiência, que nesta acta se 
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considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelas 

razões ali descritas, requer o deferimento da pretensão.-------------------------------------------- 

DELIBRAÇÃO: Dadas as contradições detectadas em todo o processo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, solicitar ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE 

JESUS COSTA, uma avaliação pormenorizada do processo, desde o pedido de 

viabilidade até ao licenciamento do mesmo..==================================    

245 - 360/338/66.02 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Reconstrução e 

ampliação de um armazém ============================================= 

========== Oriundo do Senhor VICTOR DOS SANTOS FERREIRA, residente na Rua 

Dr. Mário Madeira, nº. 75, Várzea de Polima – São Domingos de Rana, presente à 

reunião o projecto de arquitectura, referente à reconstrução e ampliação de um 

armazém agrícola, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Carriça”, 

localidade e Freguesia de Sarzedo.----------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO,  a mesma prestou a informação nº. 159/DPOM/2002, 

datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual e pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

arquitectura.==========================================================  
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246 - 360/338/73.02 - Obras particulares - Projecto de arquitectura - Construção de 

uma habitação unifamiliar =========================================== 

========== Oriundo do Senhor AUGUSTO PEVA  VAZ, residente na Avª da Quinta 

Grande, 28 – 6º. C, Alfragide – Amadora, presente à reunião o projecto de arquitectura, 

referente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado de “Relva”, na localidade e Freguesia de Peravelha.-------------------------------- 

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

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

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

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

respeito ao Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, este ausentou-se da 

reunião.============================================================= 

247 - 360/344/504.98 - Obras particulares - Pedido de emissão de Certidão de 

propriedade horizontal================================================= 

========== Oriundo da Firma PLACOBEIRA, com Sede na Avª. 25 de Abril, nesta Vila, 

presente à reunião um pedido de emissão de certidão de Propriedade Horizontal, do 

edifício sito no lugar denominado de “Sarzeda”, nesta Vila.----------------------------------------   

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 177/DPOM/2002, 

datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 
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dela fica afazer parte integrante, segundo a qual e pelos motivos ali descritos, emite 

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

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

deliberou, por unanimidade, considerar que o referido  edifício reúne as condições legais 

previstas no artº. 142º. do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva certidão 

em confromidade.====================================================== 

REGRESSO DA REUNIÃO:============================================== 

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

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

248 - 360/347/ 01. 02 - Obras particulares - Destaque de Parcela================ 

========== Oriundo do Senhor MANUEL GOVERNO FERREIRA, residente na 

localidade e Freguesia de Vilar, presente à reunião um pedido de destaque de parcela 

de terreno, referente a um prédio existente no lugar denominado de “Laje da Pereira”, 

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

----------------- Submetido o assunto à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO 

DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 173/DPOM/2002, datada de 07 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, considerar que a referida 

parcela de terreno reúne as condições previstas no nº. 4, do artº. 6º., do Decreto-Lei 
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555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 177/2001, de 4 de Junho, e 

passar Certidão, em conformidade.========================================= 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

249 – 210/207/000- SOCIEDADE EDITORAS REGIONAIS- Publicação do livro o País 

de Viriato: Relato de uma Viagem a Portugal- Cap. Dedicado a Mtª da Beira- Pedido 

de Subsidio========================================================== 

========== Oriundo do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, e no seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 14 

de Janeiro, último, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado da 

informação /CULT/2002,  datada de 21 de Fevereiro, último, informando que  após ter 

sido analisado o documento pormenorizadamente, não foram detectados erros 

significativos e que, relativamente à autenticidade das fontes, esta foi também 

confirmada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Informa ainda que, sobre o conteúdo e a respectiva Organização, deixa um 

pouco a desejar, pois trata-se de um assunto centrado neste Município  as divagações 

constantes assim como a dispersão nas matérias abordadas prejudica nitidamente o 

trabalho; no entanto informam ainda que se trata de um trabalho enciclopédico em que 

normalmente a abordagem é mais genérica e ligada à região e ao país.----------------------- 

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

Financeira, segundo o qual, em 01 do mês corrente, este encargo tem cabimento no 
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Orçamento desta Câmara, na rubrica orgânico-económica 04/09.06.04, onde existe um 

saldo disponível de € 154.010,49 (cento e cinquenta e quatro mil, dez euros, quarenta e 

nove cêntimos), estando previsto no Plano de Actividades Objectivo 11, Programa 02, 

Projecto 12, com a dotação de € 1.176,86 ( mil, cento e setenta e seis euros, oitenta e 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a situação financeira da Câmara Municipal, a mesma 

deliberou, por unanimidade, vir a adquirir alguns exemplares para a sua 

Biblioteca.=========================================================== 

250 - 620/622/000 - FESTAS DE S. JOÃO/2002 - Casa do Povo de Moimenta da Beira 

-  Orçamento provisório================================================ 

========== Oriundo da Casa do Povo em epígrafe, e no seguimento do convite 

elaborado por esta Câmara Municipal através do ofício 512, datado de 30 de Janeiro, 

último, presente à reunião o respectivo processo acompanhado de um oficio datado de 

19 do mês de Fevereiro, último, informando que tem disponibilidade para a realização 

das Festas de São João/2002, apresentando desde já um Orçamento provisório.----------- 

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

Financeira, segundo o qual, em 01 do mês corrente, este encargo tem cabimento no 

Orçamento desta Câmara, na rubrica orgânico-económica 04/05.03.02, onde existe um 

saldo disponível de € 56.567,96 (cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete 

euros, noventa e seis cêntimos).--------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÂO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsidio de  € 

44.891,81 (quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e um euros e oitenta e um 

cêntimos) para a realização das referidas Festas de S. João.===================== 

251 -  020/005/000 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - Marcação da  data ========== 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

proposta sobre o Projecto de Reequilibrio Financeiro e Investimento Sustentado da 

Câmara Municipal 2002/2005, que foi distribuída a cada um dos membros do Executivo, 

com vista à sua análise e ponderação, tendo sido acordado marcar para o próximo dia 

20 do corrente mês, uma reunião extraordinária, que visa a sua submissão a deliberação 

do Executivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Mais foi deliberado e também por unanimidade, que seja tornado público esta 

deliberação, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================= 

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

eram 18H40========================================================== 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO 

  

===================================================================

===================================================================

===================================================================

===================================================================

===================================================================

===================================================================

===================================================================

===================================================================

===================================================================

================================================================== 
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