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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E QUATRO  DE MARÇO 

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

ACTA Nº. 09/03 

========== Aos vinte e quatro  dias do mês de Março do ano de dois mil e três, nesta 

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

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

Administrativa que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 5 de 

Novembro, de 2001, elaborei a acta da presente reunião, compareceram os Senhores, 

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, 

JORGE DE JESUS COSTA, ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS 

FIGUEIREDO, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO 

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

da Câmara e os outros na de Vereadores, para realizarem a  presente reunião ordinária, 

a qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 09 

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

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

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

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H30. ===================================== 
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01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

001 – 010/007/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação de Deliberação ==== 

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

de 26 de Fevereiro, último, informando esta Câmara Municipal, que foi deliberado, por 

MAIORIA, com 10 (dez) votos a favor, 5 (cinco) votos contra e 16 (dezasseis) 

abstenções, aprovar a criação de um Gabinete Autárquico de Apoio às Juntas de 

Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

esclarecimentos à Assembleia Municipal no que se refere aos seguintes aspectos: -------- 

----- 1 - Enquadramento do Gabinete Autárquico de Apoio às Juntas de Freguesia na                 

estrutura organizacional da Câmara Municipal; ------------------------------------------------------- 

----- 2 - Atribuições objectivas deste Gabinete; -------------------------------------------------------- 

----- 3 - Composição do próprio Gabinete; -------------------------------------------------------------- 

----- 4 - Sua articulação com os Serviços e Orgãos  instituídos. =================== 

002 – 010/007/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação de Deliberação ==== 

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

de 26 de Fevereiro, último, informando esta Câmara Municipal, que foi deliberado, por 

UNANIMIDADE,  aprovar uma Menção de Mérito ao Senhor Dr. Joaquim António da 

Rocha Davim . ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

003 - 020/015/000 - CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO  - Envio de Diagramas ===== 
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========== Oriundo da Câmara Municipal do Fundão, presente à reunião o ofício 

GAP.mg.214/03. datado de   25 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer, o qual anexa alguns diagramas que serviram 

de suporte à sua dissertação no debate sobre descentralização que ocorreu no passado 

dia 18 de Fevereiro, na Assembleia da República. ---------------------------------------------------  

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

004 - 110/195/004 - EFORE BEIRAS, LDA. ESCOLA PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 

E AGRÁRIA DE MOIMENTA DA BEIRA ==================================== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião o ofício nº. 75/03, 

datado de 18 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito 

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

emissão de uma carta de conforto dentro dos princípios do conteúdo da minuta que se 

anexa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O referido ofício é acompanhado do parecer do Gabinete Jurídico, datado de 13 do 

corrente mês, que nesta acta também  se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, o qual é de parecer favorável e reproduzia a minuta da declaração 

pretendida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------                                      

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a declaração solicitada, 

em conformidade com a minuta elaborada pelo Gabinete Jurídico. ================= 
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005 - 120/131/109 - ACIDENTE DE SERVIÇO - Valdemar Jubilado Xavier==========                                                                                                                          

========== Oriundo de MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE JESUS OLIVEIRA, esposa de 

Valdemar  Jubilado  Xavier,  presente  à  reunião  um  requerimento,  datado  de  6   de 

Fevereiro, último, em que solicita apoio financeiro, em virtude do mesmo se encontrar 

incapacitado, por ter sofrido um acidente de serviço. O referido requerimento tráz em 

anexo uma informação da Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos, que nesta 

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

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

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

orgânico económica 03.03/01.03.06 onde em 31 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de euros 900,00 (novecentos euros). ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Face á comprovada incapacidade do funcionário para praticar, com 

autonomia, os actos indispensáveis á satisfação das necessidades básicas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir á sua esposa um subsídio de seis salários mínimos 

nacionais, ou seja € 2.139,60 (dois mil cento e trinta e nove euros e sessenta cêntimos),  

pagos em seis duodécimos. ==============================================            

006 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========= Oriundo do Senhor CARLOS FERNANDO MALTA C. RAMOS, residente na 

Vila de Leomil, presente à reunião um requerimento a solicitar licença para colocação de 

um reclamo luminoso no seu estabelecimento comercial, sito na Rua 5 de Outubro, nº.2, 

em Leomil, com as dimensões de 2m2 e os seguintes dizeres: "FLORISTA MATILDE  - 
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LOUÇAS TEXTEIS - PESTICIDAS E MOTORES DE REGA" ------------------------------------- 

-----Traz inserta a informação Nº. 158/DPOM/2003, datada de 17 do corrente mês, com o 

seguinte teôr: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- "O requerente solicita licença para colocação de um reclamo luminoso na fachada 

do seu estabelecimento, situado na Av. 5 de Outubro em Leomil, dentro da área definida 

do Plano de Pormenor definido para aquela localidade. Embora o Plano não esteja 

aprovado e, por isso, não tenha força da lei, indicamos quais os materiais e o tipo de 

reclamo que poderá ser utilizado no local:---------------------------------------------------------------  

----- 1 - O reclamo deverá ser colocado no painel da fachada entre as duas portas do 

R/Chão; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 - Os materiais a utilizar poderão ser:  madeira à vista ou pintada, chapas metálicas 

pintadas ou à cor natural, placas de acrílico ou pedra; ----------------------------------------------                      

----- 3 - A tipo de letra deverá ser o mais simples possível, de maneira a ser legível; ------- 

----- 4 - A iluminação deverá ser cuidada, de forma a valorizar o edifício onde se integra, 

podendo ser com pequenos projectores." ---------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a licença requerida, 

nas condições atrás transcritas. =========================================== 

007 - 150/192/000 - DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO - NORTE - Localização de Pesquisa de uma Pedreira de Granito ==== 

========== Oriundo da Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do 

Território - Norte, presente à reunião o ofício nº. 001992, datado de 19 de Fevereiro, 
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último, o qual remete, em anexo, fotocópia do ofício 01798 enviado à firma AP2M - 

Granitos Lda., a comunicar que se mantém o parecer desfavorável à localização de 

Pesquisa para uma Pedreira de Granito no lugar da Corga Larga, Freguesia de Caria,   

por contrariar o disposto no Regulamento do Plano Director Municipal e constituír 

desordenamento do território. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Traz inserta a informação nº. 144/DPOM/2003, datada de 11 do corrente mês, com 

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

----- “A presente informação surge no seguimento do Despacho do Senhor Presidente 

desta Câmara Municipal inscrito na comunicação  recebida da Direcção Regional do 

Ambiente e Ordenamento do Território - Norte relativa à localização de pesquisa de uma 

pedreira de granito no lugar da Corga Larga, na freguesia de Caria. ---------------------------- 

----- A comunicação em causa parece surgir perante processo instruído noutra entidade 

pela firma AP2M - Granitos, Lda., já que esta Câmara Municipal não solicitou qualquer 

parecer à Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território - Norte.--------- 

----- Atenda-se que, neste capítulo, já foi indeferido a este requerente, pela Câmara 

Municipal, um pedido de licenciamento para a pretensão em causa. ---------------------------- 

----- Entretanto, quanto à intervenção pretendida pela requerente, tal como foi referido na 

informação nº. 529/DOLP/2000, datada de 14/11/2000, tendo em conta que o Plano 

Director Municipal em vigor define e regulamenta áreas específicas para a prospecção e 

exploração de inertes, denominadas de "espaços destinados a indústrias extractivas", e 

que o local em causa não se encontra em qualquer dessas áreas, (integrando-se, neste 
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caso, em espaço considerado "florestal"), emite-se parecer desfavorável à pretensão". -- 

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

o indeferimento já anteriormente decidido. =================================== 

008 - 150/992/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES -

transferência de competências dos Governos Civis para as Câmaras Municipais. =  

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

37/2003, datada de 11 do corrente mês, a remeter um regulamento tipo sobre o regime 

de exercício das actividades previstas no Decreto-Lei nº. 310/2002, de 18 de Dezembro.-  

DELIBERAÇÃO:  A Câmara tomou conhecimento do conteúdo do referido Regulamento 

- Tipo e deliberou, por unanimidade, nomear uma comissão constituída pelo Chefe da 

Divisão Administrativa, Juristas do Gabinete Jurídico e Fiscal Municipal Coordenador, 

para estruturarem todos os Regulamentos anexos, incluíndo a respectiva proposta de 

taxas e outras disposições legais aplicáveis. ================================= 

009 - 610/602/000 - PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER - RURIS  - FLORESTAÇÃO 

DE TERRAS AGRÍCOLAS ============================================== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO FERREIRA DAS NEVES, residente em Vila 

Nova de Gaia, presente à reunião um requerimento a solicitar a emissão de um parecer 

relativamente ao enquadramento da área no âmbito das classes de espaços constantes 

no PDM de um projecto de florestação de terras agrícolas nos Serviços Regionais do 

Ifadap, de Vila Real.------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Traz inserta a informação nº. 143/DPOM/2003, datada de 11 do corrente mês do 
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seguinte Teôr: --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- "A presente informação diz respeito à solicitação do requerente para que lhe seja 

emitido um parecer relativo à localização da parcela representada em planta tendo em 

conta as classes de espaços definidas pelo Plano Director Municipal onde a parcela se 

inclui. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

----- Assim, cumpre-nos informar que, segundo o P.D.M. em vigor, o polígono em causa 

encontra-se em espaço considerado "não urbano". -------------------------------------------------- 

----- Como o P.D.M. define que estas áreas tenham um uso predominantemente 

agrícola, florestal  e agro-florestal, emite-se parecer favorável à intenção do 

requerente".----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao conteúdo da informação dos Serviços Técnicos, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à pretensão formulada. =========        

010 - 610/609/100 - LICENCIAMENTO SANITÁRIO – Averbamento ============== 

========== Oriundo do Senhor ARMÉNIO ANDRADE RODRIGUES FERREIRA, 

residente na localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos,  presente à 

reunião um requerimento, datado de 9 de Janeiro, último, a solicitar o averbamento do 

alvará de licença sanitária nº. 15/89, - Classe 3ª., de um estabelecimento comercial de 

café para nome do novo proprietário, Senhor JORGE MANUEL DOS SANTOS 

FERNANDES. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação dos Serviços da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a 

mesma prestou a informação nº. 103/FISC, datada de 24 de Fevereiro, último, do 
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seguinte teôr: ------ “Em cumprimento do despacho de V.ª Exª., Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, datado de 07/02/03, informa-se que, após deslocação ao local pelos 

Serviços da Fiscalização, verificou-se que o estabelecimento do Senhor Arménio 

Andrade Rodrigues Ferreira e mulher, Ilda de Jesus Figueiredo, não foi objecto de obras 

de ampliação ou remodelação, pelo que, não há inconveniente no averbamento do 

respectivo alvará.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao conteúdo da informação atrás transcrita, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, autorizar o averbamento do Alvará de Licenciamento Sanitário, 

requerido. ===========================================================  

"Fiscalização Municipal" 

011 - 380/383/000 - TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO - ACIDENTE DE VIAÇÃO 

OCORRIDO EM ALVITE - AC. ORD. Nº. 227/02 - TRIB. ADMIN. CIRCULO DE 

COIMBRA===========================================================  

========== Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 16 

de Dezembro do ano findo, em que foi deliberado atribuír a indemnização proposta de 

10.000,00 (dez mil euros), a pagar em duas prestações, iguais nos meses de Dezembro 

e Janeiro, ao Senhor ANTÓNIO MANUEL RAMOS CARDOSO,  presente à reunião uma 

informação do Técnico Superior de 1ª. Classe, JOSÉ JOAQUIM ALVES CONDE, com a 

qual o Gabinete Jurídico concorda na integra, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que existe, em paralelo com o 

processo em epígrafe, um pedido, da Companhia de Seguros Allianz, do reembolso do 
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montante de 337,39 (trezentos e trinta e sete euros e trinta e nove cêntimos) que diz ter 

despendido com a reparação de um muro sito no local do sinistro pertencente a António 

trinta Lopes, cujo muro  foi embatido com a viatura sinistrada. ====================    

DELIBERAÇÃO: Mostrando-se a Câmara disponível para vir a proceder à indemnização 

solicitada, a mesma deliberou, por unanimidade, solicitar, previamente, e ao Vereador 

em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, informação 

sobre a situação actual da reconstrução do referido muro. ======================= 

012 - 380/995/000 -  ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE ABERTURA E 

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAS ================== 

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

nº. 129/FISC, datada de 12 do corrente mês,  com o seguinte teôr: -----------------------------  

----- "Cumpre-me informar V. Exª. , Sr. Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da 

Beira, e de acordo com a conversa informal tida com V. Exª., que no próximo 15 de 

Março, estes serviços irão efectuar uma acção de fiscalização aos estabelecimentos de 

bebidas a operar na sede deste Município, com a finalidade de informar os proprietários 

dos mesmos para a alteração ao horário de funcionamento dos referidos 

estabelecimentos, publicada no Diário da República nº. 47, Apêndice nº. 35, de 25 de 

Fevereiro de 2003, que restringe o horário dos mesmos até ás 2 horas da madrugada do 

dia seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que não foi publicada, em Diário da República, a alteração ao 

Regulamento que permite os estabelecimentos de bebidas com espaço para dança, a 
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operar fora dos aglomerados urbanos deste Município, a estar abertos até às 6 horas da 

madrugada do dia seguinte, aos fins de semana". --------------------------------------------------- 

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

013 - 380/995/000 - VISTORIAS NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI  Nº. 309/2002 ====== 

========== Oriundo da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, presente à reunião as 

informações nº. 79/FISC e 101/FISC, datadas de 10  e 24 de Fevereiro, último, que 

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

as quais informam da necessidade de ser criada uma comissão de vistorias no âmbito 

da aplicação do Decreto-Lei  nº. 309/2002. ------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara reconheceu a necessidade  da criação da referida 

Comissão de Vistorias no âmbito da aplicação do Decreto-Lei nº. 309/2002, de 16 de 

Dezembro, e deliberou, por unanimidade, e  para o efeito, constituí-la do seguinte modo:  

----- Técnica–Superior, Assessora Principal - Arquitecta Olga Marina da Fonseca 

Santos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Fiscal Municipal Coordenador - Luis Fernando Batista Pinto dos Santos; ---------------- 

----- Um representante do Serviço Nacional de Bombeiros; ---------------------------------------- 

----- Um representante da autoridade de saúde competente; -------------------------------------- 

----- Delegado Concelhio da IGAC; ----------------------------------------------------------------------- 

----- Comandante do Destacamento da GNR de Moimenta da Beira. =============== 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

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

========== Oriundo dos Serviços Sociais de Moimenta da Beira  em epígrafe,  

presente  à reunião o ofício, datado de 25 de Novembro do ano transacto, e registado 

nesta Câmara no mesmo dia, com o número 8160,  solicitando a transferência da verba  

prevista no Plano de Actividades e Orçamento da Câmara Municipal, para a conta 

daquela Associação, destinada a custear as despesas de saúde, que normalmente são 

demasiado elevadas e cujas comparticipações atribuídas pela ADSE são extremamente 

baixas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  04/040701, onde, em 19 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 106.838,04 (cento e seis mil, oitocentos e trinta e oito euros e quatro 

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

4.2, com o código 0103 e número de projecto 24, com a dotação global  de € 10.000,00 

(dez mil euros).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara analisou este pedido e deliberou, por unanimidade, atribuir 

aos S.M.B. – Serviços Sociais dos Funcionários da Câmara Municipal de Moimenta da 

Beira, um subsídio de € 1.246,99 (mil duzentos e quarenta e seis euros e noventa e 

nove cêntimos), destinado a actividades sócio-culturais. -------------------------------------------

----- Mais deliberou a Câmara, e também por unanimidade, dado que tem dúvidas 

quanto à possibilidade de financiamento complementar do sistema de assistência 
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preconizado pela A.D.S.E., relativamente aos funcionários e agentes, solicitar parecer à 

Associação Nacional de Municípios Portugueses e à Comissão de Coordenação da 

Região Norte, sobre a legalidade de tal atribuição. ============================ 

015 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SOUTOSA – 

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

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

de 10 do corrente mês, e registado nesta Câmara no dia 12 do mesmo mês, com o 

número 1895,  solicitando um subsídio destinado a custear as actividades para o ano de 

2003, daquela Associação ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  04/040701, onde, em 19 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 106.838,04 (cento e seis mil, oitocentos e trinta e oito euros e quatro 

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

4.5.2, com o código 0106 e número de projecto 12, com a dotação global  de € 4.001,57 

(quatro mil e um euros e cinquenta e sete cêntimos).------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à referida Associação 

o envio da estimativa orçamental das actividades propostas, bem como o Relatório de 

Actividades do ano anterior. =============================================   

016 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE S. MARTINHO  

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



 FlFlFlFl.14 

______________ 

 
                                                           03.03.24 

 
Livº .  108L ivº .  108L ivº .  108L ivº .  108     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

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

                                                                   
 

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

04 de Novembro do ano transacto, exarada a folhas 13 e 14, ponto 012, do livro de 

actas nº. 106, em que, a propósito foi deliberado inscrever no orçamento para o corrente 

ano, uma verba de € 24.939,89 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e nove euros e 

oitenta e nove cêntimos), destinada à aquisição do referido imóvel para instalação do 

Centro de dia e Apoio Domiciliário, fazendo depender o pagamento efectivo da 

aprovação deste equipamento por parte do Centro Regional de Segurança Social, 

presente novamente à reunião o ofício, datado de 17 de Fevereiro último, e registado 

nesta Câmara no dia 06 do corrente mês, com o número 1752, apresentando fotocópia 

do parecer emitido pelo Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Viseu, 

aprovando a instalação dos Centros de Dia  e Apoio Domiciliário no edifício conhecido 

como “Casa do Vale”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  04/080701, onde, em 11 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 186.524,05 (cento e oitenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro euros 

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

objectivo 2.3.2., com o código 0102 e número de projecto 9, com a dotação global  de € 

50.000,00 (cinquenta mil euros).--------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o esforço demonstrado pela Comunidade desta 

Freguesia na angariação, da maior parte dos fundos necessários a este projecto, a 
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Câmara deliberou, por unanimidade, comparticipar a aquisição do referido imóvel 

destinado ao Centro de Dia com um subsídio de € 49.879,79 (quarenta e nove mil, 

oitocentos e setenta e nove euros e setenta e nove cêntimos), desdobrado por dois 

anos, sendo € 24.939,89 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e nove euros e oitenta e 

nove cêntimos), durante o corrente ano, e  € 24.939,89 (vinte e quatro mil, novecentos e 

trinta e nove euros e oitenta e nove cêntimos), no orçamento do ano de 2004. ======= 

017 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de Subsídio =============== 

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

de 20 de Fevereiro último, e registado nesta Câmara no dia 24 do mesmo mês, com o 

número 1504, solicitando um subsídio no montante de € 8.345,58 (oito mil, trezentos e 

quarenta e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos), para custear as despesas 

resultantes da ampliação da estrutura metálica, levada a efeito naquele Associação. ----- 

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

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

orgânico-económica  03.03/080701, onde, em 10 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), estando o mesmo previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos no objectivo 1.2.1., com o código 0102 e número de 

projecto 3/2003, com a dotação global  de € 10.000,00 (dez mil euros).------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o subsídio solicitado.  

018 - 210/207/000 – CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SEVER – Pedido de 
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subsídio =========================================================== 

========== Oriundo do Centro Social em epígrafe,  presente  à reunião o ofício, 

datado de 26 de Fevereiro último, e registado nesta Câmara no dia 03 do corrente mês, 

com o número 1654,  solicitando um subsídio no montante de € 250,00 (duzentos e 

cinquenta euros), para  participação na TAÇA SNIKERS – modalidade de futebol de 7, 

que se realizou no passado dia 07 do corrente mês, em Viseu. ---------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  04/040701, onde, em 10 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 4.736,24 (quatro mil, setecentos e trinta e seis euros e vinte e quatro 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que houve outras equipas participantes neste torneio, 

usufruindo exclusivamente dos transportes cedidos pela Câmara, para garantir equidade 

no tratamento, a mesma deliberou, por unanimidade, indeferir este pedido. ========== 

019 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2003 - 

3ª Alteração. ======================================================== 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara, foi presente à reunião  a  3ª. 

Alteração   ao   Orçamento  no  montante  de €  102.500,00  (cento e dois mil e 

quinhentos euros),  a que corresponde, igualmente a 3ª  Alteração  às Grandes Opções 

do Plano, no   montante de  € 99.000,00  (noventa e nove mil euros), na coluna de 

inscrições/reforços,  e de € 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos euros), na coluna 
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das diminuições/anulações de acordo  com as notas sobre  o processo orçamental e 

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

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

previstas no ponto 8.3.2., das considerações técnicas a que se refere o artº 3º.  do 

Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, as quais  se  consideram integralmente 

transcritas nesta acta e dela ficam a fazer parte integrante. --------------------------------------- 

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

020 – 230/270/000 – PARQUE INDUSTRIAL – Pagamento de honorários – Eng. 

ERNESTO DA COSTA FIGUEIREDO ====================================== 

========== Oriundo do Dr. MÁRIO OLIVA TELES, presente à reunião, uma 

comunicação, datada de 01 do corrente mês, registada nesta Câmara Municipal, no dia 

17 do mesmo mês, sob o número 2010, enviando a notificação do Supremo Tribunal de 

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

integrante, segundo o qual e aquele Tribunal, entendeu não ser de admitir o recurso 

interposto, por esta Câmara, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal da 

Relação de Coimbra, que nos foi desfavorável. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, tendo os Vereadores do Partido 

Socialista, apresentado a seguinte declaração de voto: “ No respeito que temos  pela 

representação em juízo da Câmara Municipal, por parte do Presidente da Câmara, não 

pudemos deixar de lamentar o desfecho deste processo, o qual custará à Câmara 

Municipal algumas dezenas de milhares de euros, para além dos valores inicialmente 
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contratados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Somos de opinião que o Presidente  da  Câmara deve  usar de todas as cautelas na 

prevenção de situações  desta índole, cujo desfecho prejudica gravemente o Município”.  

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

021 – 130/151/100 – LOTEAMENTO DO ALTO DO FACHO OU NOSEDO – Sr. Camilo 

– Lote nº 6 – Sr. CARLOS DANIEL DA FONSECA SANTOS - Alienação de bens e 

direitos. ============================================================ 

========== Oriunda do Técnico  Superior de 1ª classe, JOSÉ JOAQUIM  ALVES 

CONDE, presente à reunião, uma informação, datada de 12 do corrente mês, que nesta  

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

conhecimento da pretensão do Senhor CARLOS DANIEL DA FONSECA SANTOS, 

relativamente à celebração da escritura de compra e venda do Lote nº 6 do loteamento 

sito no lugar do Alto do Facho ou Nosedo, freguesia de Leomil, deste Município, cujo lote 

lhe foi alienado pela hasta pública levada a efeito no dia 6 de Julho de 2001. ----------------

----- O mesmo Técnico Superior fez referência na citada informação da urgência 

manifestada pelo Senhor DANIEL ANDRADE DOS SANTOS, na qualidade de 

procurador do seu filho, CARLOS DANIEL DA FONSECA SANTOS, para que a 

celebração da escritura de compra e venda tenha lugar, tão breve quanto possível, uma 

vez que trás em curso um processo para construção de uma habitação naquele lote. ----- 

----- De salientar que na origem da exposição deste assunto está o facto de existir uma 

discrepância entre a área efectivamente licitada em hasta pública e que é de 697 m2 e a 
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que consta na matriz predial urbana, na Repartição de Finanças, e na Conservatória  do 

Registo Predial, que é de 702 m2 . ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando  que  o  requerente  tem  razões  morais  para solicitar a  

Reclamação da escritura de compra e venda em tempo oportuno, facto que se prende 

com  o processo que traz em curso para construção da habitação, no lote em questão, e 

ainda porque o processo não se encontra concluído por culpa da Câmara Municipal, 

face à existência de uma nova Lei que exige o aval de todos os proprietários para a 

alteração do loteamento, a mesma deliberou o seguinte: ------------------------------------------- 

---------- 1- Autorizar o notário privativo a realizar a competente escritura de compra e 

venda, com base na área efectivamente registada. --------------------------------------------------

---------- 2- Exigir ao requerente a assinatura de uma declaração em que se compromete 

a assinar a escritura rectificativa  com a área real do lote, logo que a Câmara o notifique 

para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 3- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara a assinar a respectiva  escritura  de 

compra e venda, desde que o requerente, previamente, subscreva a declaração referida 

no ponto 2. ========================================================== 

022 – 130/151/200 – LOJA P2 NO MERCADO MUNICIPAL – Pedido de indemnização  

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

04 de Novembro, do ano transacto, exarada a folhas 19 e 20, ponto 019, do livro de 

actas nº 106, em que foi deliberado mandar fazer a avaliação do equipamento instalado, 

com recurso a uma empresa da especialidade, para que os valores obtidos fossem 
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analisados, conduzindo à respectiva decisão, presente à reunião o relatório de 

peritagem efectuada pela firma, TECNO–FRIO, que nesta  acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, informando dos respectivos 

valores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com peritagem a 

atribuir uma indemnização de € 7.275,00 (sete mil, duzentos e setenta e cinco euros), 

destinada a comparticipar os benefícios feitos e o equipamento instalado na referida loja 

pelo arrendatário, desde que, na altura da entrega da mesma, se verifiquem os 

condicionalismos propostos. ============================================= 

"Tesouraria" 

023 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário de tesouraria  do passado dia 21, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de  € 285.227,12 (duzentos 

e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e sete euros e doze cêntimos), assim  

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

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€ 218.502,99 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€   66.724,13 

                                                                                TOTAL  ............... €  285.227,12 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 
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“ Vias de Comunicação e Transporte” 

024 - 310/301/000 - VIAS DE COMUNICAÇÃO NACIONAL, REGIONAL E MUNICIPAL 

- Caminho Agrícola no lugar da Ribeira - Pedido de subsídio ================== 

========== Oriundo da JUNTA DE FREGUESIA DA RUA, presente à reunião o ofício 

nº. 1, datado de 21 de Fevereiro, último, registado nesta Câmara sob o nº. 1488, no dia 

24 de Fevereiro,último, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------- 

----- “Vimos por este meio solicitar a V. Exª. se for possível um subsídio no valor de 

2.500 euros (dois mil e quinhentos euros) para liquidação do levantamento referente ao 

caminho agrícola do lugar da Ribeira, cuja importância esta Junta, neste momento, não 

pode dispor, em virtude de ter outros compromissos”. ---------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA,  segundo a qual esta transferência só é possível se for de intervenção 

directa, através de investimento por esta Câmara Municipal, em virtude de, no Plano 

Plurianual de investimentos para o corrente ano, existir um projecto com a designação 

“Elaboração dos projectos de diversos caminhos agrícolas (Purana, Ribeira, Rua S. 

José, etc)”, tendo este encargo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 

03.02/07.01.04.08, onde, em 14 do corrente mês, existe um saldo disponível de € 

409.594,50 (quatrocentos e nove mil, quinhentos e noventa e quatro euros e cinquenta 

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

3.3.1, com o Código  01.09 e número de Projecto 104, com a dotação de € 25.000,00 

(vinte e cinco mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando que este caminho faz parte integrante de um acesso 

que promove a dinamização agrícola daquela Freguesia, e dado que não tem 

enquadramento legal a transferência do subsídio requerido, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, assumir directamente o encargo de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), relativo ao levantamento topográfico, devendo a Junta de Freguesia diligenciar 

adequados procedimentos para viabilizar esta decisão, com vista à sua implementação.=   

 025 - 310/301/023 - CAMINHO AGRÍCOLA DO CARREGAL - S. TORCATO - 

Trabalhos imprevistos =================================================  

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

RODRIGUES, presente à reunião a informação nº. JP05/DOM/2003, datada de 6 do 

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

----- “Estando concluída a obra verifica-se a necessidade de execução de Trabalhos 

Imprevistos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A presente obra foi adjudicada à firma “Construções Demo, Lda” com sede em 

Moimenta da Beira, pelo valor de 115.424,59 €, tendo decorrido o processo ao abrigo de 

D.L. nº. 59/99, de 2 de Março. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- A presente Medição/Orçamento tem um valor de 5.364,52 €, que corresponde a 

4,65% do valor global da obra. O Orçamento foi elaborado com o Técnico da Firma 

adjudicatária, sendo o preço corrente e acordado com o mesmo. -------------------------------- 

----- Assim, apresenta-se em anexo a Proposta de Trabalhos Imprevistos para ser 

aprovada pela Câmara e seguir os tramites legais”. -------------------------------------------------  
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----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

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

orgânico-económica 03.02/07.01.04.08, onde, em 10 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 416.534,62 (quatrocentos e dezasseis mil, quinhentos e trinta e quatro 

euros e sessenta e dois cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 3.3.1, com o Código  01.20 e número de Projecto 143/2002, 

com a dotação de € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros). ---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e autorizar os trabalhos 

a mais no valor de € 5.364,52 (cinco mil, trezentos e sessenta e quatro euros e 

cinquenta e dois cêntimos), isentando-os de celebração de contrato adicional, nos ternos 

da alínea a), do n.º 1, do artigo 4.º, conjugado com a alínea a), do n.º 1, do artigo 59.º, 

ambos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. ---------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, notificar a firma para, nos termos 

do nº. 2, do artigo 110º., do Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de Março, prestar caução. --------- 

026 - 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 

11 de Março de 2002, exarada a folhas 176, ponto 214, do livro de actas nº. 103, em que 

foi deliberado indemnizar o requerente pelo terreno desanexado pelo valor  e condições 

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

FIGUEIREDO, registada nesta Câmara sob o nº. 1387, em 19 de Fevereiro, último, que 
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nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante .------ 

----- A propósito e relativamente ao assunto em questão, os Serviços Técnicos prestam 

as seguintes informações: “ Dando cumprimento ao despacho do Sr. Engº. João Pinto 

Cardoso, exarado na carta da Srª. Diva Silva Ribeiro Figueiredo, em 24/02/03, cumpre a 

estes serviços informar, que na realidade foram ocupados cerca de 23,00m2, para 

beneficiação da E.M. 1039. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa, que em reunião de Câmara realizada em 19 de Novembro de 2001, 

foi deliberado apenas, salvaguardar convenientemente o poço e repor o muro nas 

condições existentes, não havendo lugar a qualquer indemnização monetária, uma vez 

que o munícipe não o solicitou”. --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho do Sr. Presidente, cumpre informar que o terreno 

em causa situa-se dentro do espaço urbano definido pela Câmara Municipal”. -------------- 

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

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

orgânico-económica 03.02/07.01.04.08, onde, em 10 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 416.534,62 (quatrocentos e dezasseis mil, quinhentos e trinta e quatro 

euros e sessenta e dois cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 3.3.1, com o código  01.03 e número de projecto 98/2002, 

com a dotação de € 70.453,37 (setenta mil, quatrocentos e cinquenta e três euros e 

trinta e sete cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: À semelhança de outros casos idênticos a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, atribuir uma indemnização de € 229,54 (duzentos e vinte e nove euros e 

cinquenta e quatro cêntimos), correspondente ao preço de € 9,98 (nove euros e noventa 

e oito cêntimos), por metro quadrado, sobre a área desanexada de 23 m2. ==========  

027 - 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 

11 de Fevereiro de 2002, exarada a folhas 86, ponto 105, do livro de actas nº. 103, em 

que foi deliberado atribuir a indemnização no valor de € 172,04 (cento e setenta e dois 

mil e quatro cêntimos), a qual corresponde o preço de € 3,74 m2, presente à reunião 

uma carta do Senhor JOÃO DA SILVA DIAS, datada de 17 do corrente mês, com o 

seguinte teor: “Em resposta ao ofício n.º 798, datado de 15 de Fevereiro do ano 2002, 

venho desta forma dar conhecimento que estou de acordo com a indemnização atribuída 

pela Câmara Municipal” -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.02/07.01.04.08, onde, em 19 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 409.594,50 (quatrocentos e nove mil, quinhentos e noventa e quatro 

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

Investimentos, no Objectivo 3.3.1, com o código  01.03 e número de projecto 98/2002, 

com a dotação de € 69.330,29 (sessenta e nove mil, trezentos e trinta euros e vinte e 

nove cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a indemnização 

proposta no valor de € 172,04 (cento e setenta e dois euros e quatro cêntimos), a qual 

corresponde o preço de € 3,74 (três euros e setenta e quatro cêntimos), por metro 

quadrado, agora aceite pelo proprietário. ==================================== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

028 - 310/302/383 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIS FLUVIAL E MEIOS 

AQUÁTICOS, NA BARRAGEM DO VILAR - Libertação da garantia bancária ======= 

========== Oriundo da firma FIBRODÃO, com Sede em Santa Comba Dão, presente 

à reunião  o ofício nº. 2/003, datado de 25 de Fevereiro, último, registado nesta Câmara 

sob o nº. 1615, em 28 de Fevereiro do mesmo mês, com o seguinte teor: “Vimos por 

este meio solicitar a V. Exª. o favor de me libertar a garantia bancária terminada em 28 

de Abril de 2001, da qual ainda estamos a pagar os referidos juros ao banco. --------------- 

----- Junto envio fotocópia da referida garantia, e agradecíamos que fosse tratado este 

caso com urgência, para assim evitarmos mais despesas”. --------------------------------------- 

----- A propósito e relativamente ao assunto em questão, os Serviços Administrativos 

prestam a seguinte informação: “Nos termos do nº. 1 do artigo 71º. do DL 197/99, de 8 

de Junho, no prazo de 30 dias contados do cumprimento de todas as obrigações 

contratuais  por parte do adjudicatário, a entidade adjudicante promove a libertação da 

caução prestada”. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Do mesmo modo e referente ao mesmo assunto, os Serviços Técnicos prestam a 

seguinte informação: “A presente informação surge no seguimento da solicitação da 
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firma requerente para que a Câmara Municipal a liberte da garantia bancária 

estabelecida no âmbito do contrato estabelecido entre a requerente e esta Câmara 

Municipal “Fornecimento e Instalação de Cais Fluvial e Meios Aquáticos” destinados à 

Barragem do Vilar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, compete-me informar que todos os equipamentos em causa se encontram 

fornecidos e instalados desde 27 de Março de 2000, de acordo com o inicialmente 

pretendido pela Câmara Municipal”. ---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à libertação da 

respectiva Garantia Bancária, nos termos do n.º 1, do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de Junho. ================================================= 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e obras Particulares” 

029 - 350/331/000 - SERVIÇOS DE HIGIENE E SALUBRIDADE - Recolha e 

tratamento de lixo - Residouro - Relatório de Actividades, Tarifa e Orçamento para 

o exercício de 2003 =================================================== 

============ Oriundo da RESIDOURO, presente à reunião o Relatório de 

Actividades, Tarifa e Orçamento para o exercício de 2003, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante . -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face aos esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente, a 

Câmara deliberou, por unanimidade,  aceitar a tarifa adoptada para todos os Municípios, 

recomendando a implementação urgente de um regulamento e respectivas taxas que 
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permitam a repartição de custos por todos os munícipes. ======================== 

030 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

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

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

 - SIDÓNIO PEREIRA LOPES RIBEIRO, para reparação do telhado da sua casa de 

habitação, sita no lugar denominado de "Caldeirão", na localidade de Porto da Nave, 

Freguesia de Alvite, a que se refere o Proçº. nº. 93.03; --------------------------------------------- 

-  LUÍS PEREIRA DA SILVA PAIVA, para reparação do telhado e reboco das paredes da 

sua casa de habitação, sita na Rua do Forno, na localidade e Freguesia de Sarzedo, a 

que se refere o Proçº. nº. 103;03; -------------------------------------------------------------------------

- ANTÓNIO ANTUNES DOS SANTOS, para substituição das divisões de madeira por 

tijolo e abertura de uma porta e janela para o quintal, da sua casa de habitação, sita na 

Rua do Canal, na localidade e Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proçº. nº. 

109.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- MANUEL JOÃO FERNANDES TRINTA, para construção de uns arrumos agrícolas, 

com 45 m2, e ocupação da via pública com 2 m2, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado de "Traz do Outeiro", na localidade e Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proçº. nº. 130.03; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- MARIA ARLETE LOPES FERREIRA, para cobertura de umas escadas, numa área de 

20m2, na sua casa de habitação, sita na localidade de Porto da Nave, Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proçº. nº. 131.03; -------------------------------------------------------------- 
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- CONCEIÇÃO DE JESUS REBELO CENTEIO SEBADELHE, para pintura da sua casa 

de habitação, sita no lugar denominado de "Campo do Matão", nº. 1 A, nesta Vila, a que 

se refere o Proçº. nº. 133.03; ------------------------------------------------------------------------------- 

- ADÉRITO CARVALHO, para mudança de um telhado da sua casa de habitação, sita 

na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que se refere o Proçº. nº. 137. ------------  

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

prestou as seguintes informações: “ Não há qualquer inconveniente em que lhe  seja 

concedida  a respectiva licença". -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

031 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” Com 

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

========== Oriundo do Senhor PAULO AGOSTINHO ALVES DA CUNHA,  presente à 

reunião um processo designado de "simples com condicionantes", relativamente à 

cobertura de uma placa existente, que pretende levar a efeito na Rua Latino Coelho, 

nesta Vila, a que se refere o Proçº. nº. 108.03. --------------------------------------------------------   

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

prestou a informação nº. 131/FISC, datada de 13 do corrente mês, do seguinte teor: ------

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

cobertura seja executada ao nível da placa já existente". ------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 
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respectiva licença, desde que o requerente execute a cobertura ao nível da placa já 

existente. =========================================================== 

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

========== Dado que o assunto que se segue diz directamente respeito ao Senhor 

PRESIDENTE DA CÂMARA, informou o restante executivo que se iria retirar da reunião, 

ficando a presidir à mesma o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS. ============================================ 

032 - 360/337/02.03 - OBRAS PARTICULARES -  Pedido de informação prévia ==== 

========== Oriundo do Senhor RUI EDUARDO CORREIA ALVES, residente nesta 

Vila, presente à reunião um pedido de informação prévia, relativamente à possibilidade 

de alterar dois vãos  no piso do r/chão e transformar uma janela numa porta e ampliar 

um vão para porta de garagem,  que pretende levar a efeito na Rua Luís Veiga Leitão, 

nº.2, nesta Vila. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 159/DPOM/2003, 

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

dela fica a fazer parte integrante, informando das formalidades legais a cumprir. ----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, viabilizar as obras em questão, 

desde que o requerente cumpra as recomendações previstas na informação dos 

Serviços  Técnicos. ==================================================== 

REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 
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========== Resolvido o assunto precedente, o Senhor Presidente, regressou à 

reunião, tendo reassumido a Presidência da mesma. =========================== 

033 - 360/338/49.95 - OBRAS PARTICULARES - Alteração de um edifício destinado 

a café/restaurante - Falta de elementos =================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar  ao Senhor SIDÓNIO CLEMÊNCIO 

DA SILVA,  os elementos em falta para apreciação da alteração de um edifício destinado 

a café/restaurante, sito na localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião o 

processo acompanhado com os elementos em falta. ------------------------------------------------

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

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

requerente apresentou ao longo do processo o registo de alguns terrenos (artigos 

3614/3615/3616/3617/3618 e 5139) que perfazem a área de 460m2. Na planta agora 

entregue é indicada a área de 886m2. Desde que o requerente entregue as certidões de 

registo dos restantes terrenos, a pretensão poderá ser objecto de deliberação final" . -----   

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

alterações e emitir a respectiva licença, desde que o requerente cumpra o estipulado na  

informação dos Serviços Técnicos, atrás transcrita. ============================ 

034 - 360/338/491.96 - OBRAS PARTICULARES - Alteração ao projecto de 

construção de um edifício destinado a habitação multifamiliar e comércio - 

Projectos de especialidades e arranjos exteriores =========================== 
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========== Oriundo do Senhor JOSÉ PEREIRA DIAS, residente no lugar de Alto do 

Pombo, nesta Vila, presentes à reunião os projectos de especialidades e arranjos 

exteriores, relativamente à alteração ao projecto de construção de um edifício destinado 

a habitação multifamiliar e comércio, sito no lugar denominado de "Rebolal", Freguesia 

de Arcozelos (aglomerado de Moimenta da Beira). -------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 150/DPOM/2003, 

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

dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual e pelas razões ali descritas, emite  

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

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

especialidades da alteração proposta e emitir a respectiva licença. ================ 

035 - 360/338/96.98 - OBRAS PARTICULARES - Recurso contencioso de anulação 

nº. 142/2003 - Arnaldo Malaia dos Santos ================================== 

========== Oriundo do Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra, presente à 

reunião a citação referente ao Recurso Contencioso de Anulação nº. 142/2003, que 

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

relativamente à ampliação de uma moradia pertencente ao Senhor ARNALDO MALAIA 

DOS SANTOS, residente na localidade e Freguesia de Alvite. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores 

ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO e ANTÓNIO PEDRO 
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PEREIRA DIAS, remeter ao Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra a sua 

contestação e do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, 

que foram citados para o efeito, cuja cópia e respectiva argumentação se dá aqui como 

integralmente reproduzida, ficando a fazer parte integrante do maço de documentos 

desta acta. ========================================================== 

036 - 360/338/163.99 - OBRAS PARTICULARES - Construção de uma habitação 

unifamiliar - Audiência do interessado ==================================== 

========== Oriundo da Chefe da Secção de Apoio Administrativo, DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, MARIA DE LOURDES DE 

MOURA LOUREIRO, presente à reunião a informação referente ao processo do Senhor 

CARLOS MANUEL DOS SANTOS RODRIGUES, residente na localidade e Freguesia de  

Castelo,  do seguinte teor: " Em 02 de Junho de 1999, foi contactado o requerente, 

através do nosso ofício nº. 2472 para se pronunciar sobre a informação dada pela 

DPOM,  relativamente à construção de uma casa de habitação. Informo V. Exª que os 

prazos para a resposta à audiência do interessado, já foram mais que ultrapassados e o 

interessado não deu resposta, pelo que o processo deve seguir os seus trâmites legais".  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder ao requerente um 

prazo de 30 (trinta) dias para se pronunciar, sob pena  de, não o fazendo, o processo ser 

indeferido. =========================================================== 

037 - 360/338/520.00 - OBRAS PARTICULARES - Ampliação de um edifício 

destinado a garagem e arrumos -  Elementos em falta ======================= 
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========== Oriundo da Chefe da Secção de Apoio Administrativo, da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO MARIA DE LOURDES DE 

MOURA LOUREIRO, presente à reunião a informação referente ao processo do Senhor 

FAUSTO DA CONCEIÇÃO MONTEIRO, residente na localidade e Freguesia de Baldos,  

do seguinte teor: "Relativamente a este processo, informo V. Exª. que o requerente foi 

contactado, através do nosso ofício nº. 6189, de 27 de Dezembro de 2001, para 

apresentar o documento de legitimidade, a fim do processo ser analisado. Como até à 

data,  o requerente não apresentou o documento em causa, o processo deve seguir os 

seus trâmites legais ". --------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 30 

(trinta) dias para  se pronunciar, sob pena de, não o fazendo, o processo ser indeferido.  

038 - 360/338/40.01 - OBRAS PARTICULARES - Construção de um anexo destinado 

a garagem e arrumos - Projectos de especialidades ========================= 

========== Oriundo do Senhor EDUARDO VIEIRA MATEUS, residente na localidade 

de Vila da Rua, Freguesia de Rua, presentes à reunião os projectos de especialidades, 

relativamente à construção de um anexo destinado a garagem e arrumos, que pretende 

levar a efeito no Bairro de S. Silvestre,  na localidade e sede da Freguesia de Vila da 

Rua. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 156/DPOM/2003, 

datada de 17 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 



 FlFlFlFl.35 

______________ 

 
                                                           03.03.24 

 
Livº .  108L ivº .  108L ivº .  108L ivº .  108     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

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

                                                                   
 

dela fica fazer parte integrante, segundo a qual e pelas razões ali descritas emite o 

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença, desde que, previamente, o requerente 

reformule o pedido de isenção de Gás, nos termos regulamentares. =============== 

039 - 360/338/110.01 - OBRAS PARTICULARES - Construção de um pavilhão 

industrial - Projecto de especialidades ==================================== 

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

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

RETROBEIRA, LDª., relativamente à construção de um pavilhão industrial, que pretende 

levar a efeito no Parque Industrial de Moimenta da Beira, presente à reunião os 

projectos de especialidades. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 139/DPOM/2003, 

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

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

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

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

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

040 - 360/338/328.01 - OBRAS PARTICULARES -  Projecto de arquitectura - 

Construção de uma moradia unifamiliar =================================== 
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========== Oriundo do Senhor LUÍS LOURENÇO, residente em Fuyens, 1690 Villaz-

St. Pierre - Suisse, presente à reunião o projecto de arquitectura, relativamente à 

construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

" Chão das Vinhas", Freguesia de Arcozelos. ---------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação do seguinte teor: " 

Emite-se parecer favorável ao projecto de arquitectura" . ------------------------------------------ 

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

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

041 - 360/338/513.01 - OBRAS PARTICULARES -  Projecto de arquitectura - 

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

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

16 de Dezembro de 2002, exarada a folhas 209, ponto 169, do livro de actas nº. 106, em 

que foi deliberado solicitar ao Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE 

JESUS COSTA, um estudo de enquadramento legal, conjuntamente com o GTL-

Gabinete Técnico Local e a Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município, 

presente à reunião o projecto de arquitectura, pertencente à Senhora CRISTINA MARIA 

DE JESUS DIAS, relativamente à reconstrução de um edifício habitacional, sito no lugar 

denominado " Largo do Carvalho" ou "Largo da Capela, na localidade de Vide, Freguesia 

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

----- Submetido o processo à apreciação do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, do GTL- GABINETE TÉCNICO LOCAL e da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO,  os mesmos prestaram a 

informação nº. 142/DPOM/2003, datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, apontando para o 

deferimento, tendo em consideração as imposições na respectiva informação técnica. ---  

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

reformulação do projecto, tendo em conta as recomendações referidas na referida 

informação técnica. ==================================================== 

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte,  diz 

directamente respeito a um familiar do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, o mesmo ausentou-se da reunião. ======= 

042 - 360/338/522.01 - OBRAS PARTICULARES - Projectos das especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor ERNESTO DE MATOS, residente no lugar da 

Granjinha, Freguesia de Sever, presentes à reunião os projectos de especialidades, 

relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lote nº. 6 do loteamento a que se refere o alvará nº.5/02, sito no lugar denominado de 

”Barracão", na Freguesia de Sever.----------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 151/DPOM/2003, 
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datada de 13 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 o 

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

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

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

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

========== Resolvido o assunto precedente o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

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

043 - 360/338/18.02 - OBRAS PARTICULARES -  Projecto de arquitectura - 

Ampliação de um edifício destinado a habitação - Audiência do interessado ===== 

========== Oriundo da Chefe da Secção de Apoio Administrativo, da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO MARIA DE LOURDES DE 

MOURA LOUREIRO, presente à reunião a informação referente ao processo do Senhor 

FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO DE FREITAS, residente na localidade do Mileu, 

Freguesia de Caria,  do seguinte teor: "Relativamente a este processo, informo V. Exª. 

que os prazos para o requerente se pronunciar em audiência já terminaram,  e até à 

data não foi dada qualquer resposta, pelo que o processo deve ir à reunião de Câmara 

para decisão, tendo em consideração a informação nº. 571/DPOM/2002, de 01 de 

Outubro. ". ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

apresentação do documento em falta, dado que não é possível avaliar o processo sem 
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conhecimento da área do lote. ============================================  

044 - 360/338/88.02 - OBRAS PARTICULARES -  Projecto de arquitectura - 

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

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

10 de Fevereiro, último, exarada a folhas 137, ponto 136, do livro de actas nº. 107, em 

que fopi deliberado solicitar, ao Senhor JOSÉ CARLOS DA ROCHA SANTOS, os 

documentos em falta, relativamente à reconstrução e ampliação de um edifício destinado 

a habitação, sito na localidade de Espinheiro, Freguesia de Alvite, presente à reunião um 

requerimento, trazendo inserta a informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual, segundo a qual e pelas razões ali 

descritas, mantém o teor da informação nº.73/DPOM/2003, de 03/02/03. --------------------- 

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

elementos em falta, sem os quais não é possível analisar o respectivo projecto. ======= 

045 - 360/338/116.02 - OBRAS PARTICULARES -  Projecto de arquitectura - 

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

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

16 de Dezembro de 2002, exarada a folhas 219, ponto 179, do livro de actas nº. 106, em 

que foi deliberado sugerir, ao Senhor JOÃO MONTEIRO DE MESQUITA, a 

autonomização do processo de ampliação para a casa construída com base no projecto 

económico concedido pela Câmara, relativamente à alteração e ampliação de uma 
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habitação, sita no lugar denominado "Hotel Piolho", na localidade e Freguesia de Baldos, 

presente de novo à reunião o respectivo processo, acompanhado dos elementos em 

falta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 153/DPOM/2003, datada de 14 do 

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

parte integrante, referindo que, sem o documento de legitimidade e a área total do prédio 

a intervir, o processo não poderá ser devidamente analisado. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dado que se trata de uma ampliação na vertical, em área já edificada, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. No entanto, o 

requerente deve entregar, juntamente com os projectos de especialidades, o documento 

de legitimidade. =======================================================  

046 - 360/338/186.02 - OBRAS PARTICULARES -  Construção de um edifício 

destinado a vacaria =================================================== 

========== Oriundo do Senhor FRANCISCO DE FIGUEIREDO RIBEIRO, presente à 

reunião um requerimento do seguinte teor:" ... residente em Alvite, Freguesia de Alvite, 

concelho de Moimenta da Beira, tendo apresentado nessa Câmara, um projecto para a 

construção de um pavilhão destinado a vacaria, que pretende levar a efeito no lugar 

designado por "Trigueira" em Alvite, (PROCESSO Nº. 186.02), encontrando-se o mesmo 

na fase de levantamento da respectiva licença de construção, e não lhe tendo sido 

possível até à presente data proceder à rectificação (anexação dos artigos matriciais), 
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vem solicitar a V. Exª., se digne providenciar no sentido de que lhe seja emitida a 

solicitada licença, dada a urgência em iniciar os trabalhos, comprometendo-se logo que 

possível a apresentar o documento de Legitimidade devidamente rectificado". --------------  

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

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade,  dar um prazo de 90  (noventa)  

dias ao requerente para apresentar o documento de legitimidade, rectificado. ======== 

047 - 360/338/221.02 - OBRAS PARTICULARES -  Aditamento ao projecto de 

reconstrução e ampliação de uma casa de habitação -  Audiência do interessado = 

========== Oriundo da Chefe de Secção de Apoio Administrativo, da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, MARIA DE LOURDES DE 

MOURA LOUREIRO, presente à reunião a informação referente ao processo do Senhor 

EMÍLIO FORMOSO DOS SANTOS,  residente na localidade e Freguesia de Baldos,  do 

seguinte teor: "Relativamente a este processo, informo V. Exª. que em 06 de Novembro 

de 2002, foi contactado o requerente, pela 2ª vez, para se pronunciar em audiência do 

interessado. Como até à data, o requerente não respondeu e o prazo de 10 (dez) dias já 

terminou, o processo deve ir à reunião para que o seu procedimento não seja 

interrompido." --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, dar um último prazo de 10 (dez) 

dias ao requerente se pronunciar, sob pena de, não o fazendo, o processo ser 

indeferido. =========================================================== 

048 - 360/338/409.02 - OBRAS PARTICULARES - Projectos de especialidades - 
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Demolição e construção de um armazém =================================  

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

27 de Janeiro, último, exarada a folhas 87, ponto 87, do livro de actas nº. 107, em que foi 

deliberado aprovar os projectos de especialidades e emitir a respectiva licença, 

condicionada à apresentação do Termo de Responsabilidade do Projecto de Arranjos 

Exteriores, devidamente rectificado, relativamente à demolição e reconstrução de um 

armazém, que o Senhor JOSÉ DOS SANTOS MILEU, pretende levar a efeito na Rua do 

Casal, na localidade e Freguesia de Baldos, presente à reunião os elementos 

solicitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação do seguinte teor:" 

Com os elementos entregues, a pretensão reúne as condições necessárias para 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 a respectiva licença. ================================= 

049 - 360/338/540.02 - OBRAS PARTICULARES - Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MANUEL LEITÃO SERODIO, residente na sede 

do Município de Sernancelhe, presentes à reunião os projectos de especialidades, 

relativamente à construção de uma habitação, que pretende levar a efeito no Lote nº. 3, 

do loteamento do Sr. Camilo, nesta Vila. ----------------------------------------------------------------
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----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 168/DPOM/2003, 

datada de 24 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença. ----------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dar um prazo, de 90 (noventa) dias, 

ao requerente,  a contar da data da emissão da licença, para apresentar o documento de 

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

050 - 360/338/559.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de uma moradia unifamiliar - Resposta à audiência do interessado = 

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

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

MARIA DA MOTA MARTINS, relativamente à reconstrução de uma moradia unifamiliar, 

sita no lugar denominado de "Outeiro", na localidade e Freguesia de Segões, presente à 

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

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, solicita a aprovação 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 161/DPOM/2003, 
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datada de 19 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

favorável à pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

051 - 360/338/590.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

========= No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 10 

de Fevereiro, último, exarada a folhas 140, ponto 140, do livro de actas nº. 107, em que 

foi deliberado solicitar ao Senhor JOÃO AMARAL RIBEIRO, o projecto de alteração para 

dar cumprimento à informação técnica, relativamente à reconstrução e ampliação de 

uma habitação, sita no lugar denominado de "Corgo", na localidade e Freguesia de 

Alvite, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado dos elementos 

solicitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 149/DPOM/2003, 

datada de 13 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, aponta para o 

indeferimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando os afastamentos adoptados naquela área, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura com a implantação 
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proposta,  na condição de que as aberturas dos alçados esquerdo e direito sejam 

frestados, bem como a abertura lateral esquerda da varanda, de forma a cumprir os 

afastamentos regulamentados.============================================ 

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

========== Dado que o assunto que se segue diz directamente respeito ao Senhor 

PRESIDENTE DA CÂMARA, informou o restante executivo que se iria retirar da reunião, 

ficando a presidir à mesma o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS. ============================================ 

052 - 360/338/08.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

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

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

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

CARDOSO DE ALMEIDA, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no Lote nº. C6  do loteamento a que se refere o alvará nº. 3/96, 

sito no lugar denominado de "Andinhos", nesta Vila, presente à reunião a resposta, por 

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

integrante, em que, pelas razões ali descritas, solicita a aprovação do projecto. ------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte a informação do 

seguinte teor: " Mantém-se o teor da informação nº. 32/DPOM/2003, de 14/01/2003, com 

excepção do seu último parágrafo" . ---------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando a conveniente harmonização urbanística de todo o 

loteamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

devendo o requerente entregar com as especialidades os elementos em falta referidos 

no último parágrafo da informação dos Serviços Técnicos. ======================= 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Senhor Presidente, regressou à 

reunião, tendo reassumido a Presidência da mesma. =========================== 

053 - 360/338/09.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Ampliação de uma moradia unifamiliar - Resposta à audiência do interessado==== 

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

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

CRISTINA MARIA GOMES ANTUNES COSTA, relativamente à ampliação de uma 

moradia unifamiliar, sita no lugar denominado de "Outeiro", na localidade e Freguesia de 

Leomil, presente à reunião a resposta, por escrito, trazendo inserta a informação da 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta se 

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

pelas razões ali descritas aponta para o indeferimento. --------------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente entregar, com os projectos de especialidades, a 

reformulação da memória descritiva e justificativa, enquadrando todos os requisitos 

técnicos  referenciados  na informação da referida Divisão. ====================== 
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054 - 360/338/38.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Construção de uma habitação unifamiliar -  Resposta à audiência do interessado = 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência  da Firma 2MPAC-

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOA, LDª., com Sede na Av. Sá Carneiro, nº. 23, 

nesta Vila,  presente à reunião a resposta, por escrito, trazendo inserta a informação da 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO,  que nesta acta se 

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

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote nº.11 do 

loteamento a que se refere o alvará nº. 03/2000, sito no lugar denominado "Nozedo", na 

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

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

adequada alteração ao projecto de arquitectura, de forma a enquadrá-lo na mancha de 

implantação prevista no loteamento. ======================================= 

055 - 360/338/50.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Construção de um pavilhão destinado à criação de frangos Aviário - Pedido de 

certidão de localização ================================================ 

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

24 de Fevereiro, último, exarada a folhas 189, ponto 191, do livro de actas nº. 107, em 

que foi deliberado solicitar pareceres ao GTL-Gabinete Técnico Local e ao Médico 

Veterinário, relativamente ao pedido de certidão de localização, referente à construção 



 FlFlFlFl.48 

______________ 

 
                                                           03.03.24 

 
Livº .  108L ivº .  108L ivº .  108L ivº .  108     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

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

                                                                   
 

de um pavilhão destinado à criação de frangos - aviário, que o Senhor JOÃO ALBERTO 

LOPES SOBRAL, pretende levar a efeito no lugar denominado de "Várzea", na 

localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Rua. --------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao GTL- GABINETE TÉCNICO LOCAL, o mesmo prestou a 

seguinte informação: "Em relação ao solicitado a este Gabinete cumpre-nos esclarecer o 

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

----- Concordamos integralmente com o parecer emitido pela Divisão de Planeamento e 

Ordenamento do Município, datada de 28 de Janeiro do corrente ano, acrescentando 

somente que o requerente terá ainda de fornecer os elementos referidos no artº. 11 da 

Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro, uma vez que os alçados não contêm qualquer 

indicação relativa às cores a aos materiais dos elementos que constituem as fachadas e 

a cobertura" . --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Médico Veterinário Municipal, JOSÉ 

ANTÓNIO DA COSTA LOPES, o mesmo prestou a seguinte informação:" Concordo com 

a informação nº. 100/DPOM/2003, datada de 14 de Fevereiro, último, não tendo mais 

nada a referenciar". ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva certidão de 

localização. ========================================================== 

056 - 360/338/68.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

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

========== Oriundo da Senhora ROSA MARIA COELHO PINTO, residente na 
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localidade e Freguesia de Baldos, presente à reunião o projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de uma moradia unifamiliar,  que pretende levar a efeito no 

lugar denominado de "Bilfo ou Telheira". ----------------------------------------------------------------

----- Submetida à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, emite o 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a parcela desanexada se insere na área do 

aglomerado urbano servida pelas principais infraestruturas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura com a implantação proposta, dado que 

são cumpridos os índices preconizados pelo P.D.M. - Plano Director Municipal, para os 

referidos espaços urbanos. ==============================================  

057 - 360/343/000 - OBRAS PARTICULARES - Comissões de Vistorias ========== 

========== Oriundo do Senhor PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, presente à 

reunião uma proposta para a constituição de vistorias, do seguinte teor: ---------------------- 

----- “Tendo em consideração a nova composição das respectivas comissões por razões 

de afectação funcional e operacionalidade, Proponho que as Comissões de Vistorias 

para as Licenças de habitação, Restauração e Bebidas, habitações degradas e 

Loteamentos sejam compostas pelos seguintes Técnicos da Câmara Municipal:------------

----------------------------1- Comissão de Vistoria para as licenças de habitação------------------ 

----- Efectivos:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS; -------------------------------------------------------- 

----- RUI JORGE MARANTE DIAS GOMES CORREIA; -------------------------------------------- 

----- Fiscal Municipal Coordenador, LUÍS FERNANDO BATISTA PINTO DOS SANTOS.-- 

----- Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA; ------------------------------------------------------------------ 

----- SÍLVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA; ---------------------------------------------------- 

--------------2 - Comissão de Vistoria  para as licenças de Restauração e Bebidas------------ 

----- Efectivos:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS; -------------------------------------------------------- 

----- RUI JORGE MARANTE DIAS GOMES CORREIA; --------------------------------------------- 

----- Fiscal Municipal Coordenador, LUÍS FERNANDO BATISTA PINTO DOS SANTOS.-- 

----- Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA; ------------------------------------------------------------------ 

----- SÍLVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA; ---------------------------------------------------- 

------------------------3- Comissão de Vistorias para Habitações Degradadas---------------------

----- Efectivos:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS; -------------------------------------------------------- 

----- RUI JORGE MARANTE DIAS GOMES CORREIA; --------------------------------------------- 

----- SÍLVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA. ---------------------------------------------------- 

------ Suplentes:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA; ----------------------------------------------------------------- 
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----- JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES. -------------------------------------------------------- 

----------------------------4 - Comissão de Vistorias para os Loteamentos--------------------------- 

----- Efectivos:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA; ------------------------------------------------------ 

----- RUI JORGE MARANTE DIAS GOMES CORREIA; --------------------------------------------- 

----- Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES; -------------------------------------------------------- 

----- JOÃO PINTO CARDOSO. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- As Vistorias para as licenças de habitação, devem ser realizadas às quartas-feiras, 

a partir das 09H30.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- As Vistorias para as licenças de restauração e bebidas, devem ser realizadas às 

segundas-feiras, a partir das 09H30.---------------------------------------------------------------------- 

----- As Vistorias para habitações degradadas e  de loteamentos, são realizadas de 

acordo com a marcação efectuada pelos técnicos.--------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e aprovar a proposta do 

Senhor Presidente, relativamente à constituição das referidas Comissões de Vistorias. = 

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

========== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte, diz 

directamente respeito ao Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, este 

ausentou-se da reunião. ================================================ 

058 - 360/347/01.02 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Obras de 



 FlFlFlFl.52 

______________ 

 
                                                           03.03.24 

 
Livº .  108L ivº .  108L ivº .  108L ivº .  108     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

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

                                                                   
 

urbanização - Projectos da infraestruturas ================================ 

========== Oriundo da Firma PLACOBEIRA - Planeamento e Construções da Beira, 

Lda., com Sede  nesta Vila, presentes à reunião as duas solicitações, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, relativamente 

aos projectos de infraestruturas da operação de loteamento aprovada para um prédio 

existente no lugar denominado de "Poça Nova" ou "Tapinha", junto à rotunda da Estação 

de Camionagem em Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 134/DPOM/2003, 

datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, que equaciona e sugere a forma da resolução das 

pretensões formuladas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

isentar o requerente da apresentação dos projectos de águas e de drenagem de águas 

residuais domésticas, devendo, no entanto, apresentar os projectos de infraestruturas 

eléctricas e telefónicas, excepto se estes organismos oficialmente os vierem a dispensar.  

------ Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar os elementos referidos no 

penúltimo parágrafo da informação técnica e a autenticação do documento de 

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

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 
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FERREIRA, regressou à reunião. ========================================= 

059 - 360/347/02.02 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Projecto de 

loteamento - Projectos da infraestruturas ================================= 

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

24 de Fevereiro, último, exarada a folhas 191, ponto 195, do livro de actas nº. 107, em 

que foi deliberado isentar,  o Senhor ANTÓNIO FÉLIX GALHARDO, da entrega dos 

projectos de infraestruturas desta 1ª. Fase da operação de loteamento, mas que, no 

entanto, deveria apresentar um projecto da rede de distribuição de energia eléctrica para 

apreciação da E.D.P, uma vez que esta Câmara não assumiu quaisquer 

responsabilidades relativamente à alimentação eléctrica de privados, mas tão só a 

iluminação pública, presente à reunião um requerimento, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, solicitando a isenção de 

apresentação do projecto de distribuição de energia eléctrica . ----------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO,  a mesma prestou a informação nº. 164/DPOM/2003, 

datada de 24 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, aponta para o 

deferimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que no loteamento em apreço foi já instalada, pela 

Câmara Municipal, a rede de distribuição de energia eléctrica aos lotes que constituem 

esta fase, e à semelhança do que foi decidido no processo do Senhor José Paiva 
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Mendes, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o requerente dos projectos de 

infraestruturas eléctricas e emitir o respectivo alvará de loteamento. =============== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

060 - 720/722/000 –  MERCADO SOCIAL DE EMPREGO – PROGRAMA DE 

ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO ====== 

========== Oriundo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Centro de 

Emprego de Lamego, presente à reunião o ofício 229/DN-ELA, datado de 24 de 

Fevereiro, último, solicitando, conforme o estipulado na alínea a), do ponto 2, do n.º 24, 

da Portaria 196-A/2001, de 10 de Março, com a redacção dada pela Portaria n.º 

255/2002, de 12 de Março, a emissão de um parecer sobre a candidatura ao Programa 

de Estímulo à oferta de Emprego – Criação do Próprio Emprego Equiparado a Iniciativas 

Locais de Emprego.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informa ainda, que o parecer deverá indicar: a) Relevância do projecto; b) 

Importância; c) Oportunidade; d) Benefícios; e) Diversificação do investimento e f) 

Adequação do local para implementação física do projecto. ---------------------------------------

----- Submetido o assunto ao Chefe da Secção da Divisão de Acção Social e Cultural, 

VERÍSSIMO COUTINHO DOS SANTOS, o mesmo prestou a seguinte informação: “Nos 

termos do art.º 24.º, da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de Março, ao IEFP  cumpre, 

segundo  o preceituado  pela alínea a) do   mesmo  artigo,  “solicitar parecer sobre o 

projecto à Câmara Municipal em cuja área o mesmo se localiza considerando-se os 



 FlFlFlFl.55 

______________ 

 
                                                           03.03.24 

 
Livº .  108L ivº .  108L ivº .  108L ivº .  108     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

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

                                                                   
 

mesmos favoráveis caso não sejam emitidos no prazo de 15 dias úteis.-----------------------  

----- Assim, caso o pretenda, deverá a Câmara Municipal emitir o parecer competente 

pronunciando-se sobre esta iniciativa local de emprego”.-------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO:  A Câmara, face à relevância sócio-económica do projecto a 

implementar, deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à INICIATIVA LOCAL 

DE EMPREGO (ILE). =================================================== 

061 – 020/019/000 – REORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EDUCATIVO – CRIAÇÃO 

DE AGRUPAMENTO ================================================== 

========== Para conhecimento, presente à reunião um convite  para uma reunião de 

trabalho já ocorrida no passado dia 20, pelas 15 horas, no auditório do Museu de 

Lamego, formulado pelo Sr. Director Regional de Educação do Norte ao Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, acompanhado de uma proposta apresentada pelo Vereador, em 

Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, que representou neste acto o 

Senhor Presidente,  dando conta da forma como decorreram os trabalhos na referida 

reunião, bem como propondo à Câmara  que promova rapidamente uma reunião geral 

ou / e várias sectoriais, com os diversos sectores representativos da comunidade 

educativa do Município, afim de serem ponderadas todas as situações inerentes ao 

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

DELIBERAÇÃO: Dada a complexidade deste assunto, a Câmara aceitou a proposta do 

referido Vereador, no sentido de que seja feita uma primeira discussão, mesmo em 

termos informais, no Conselho Municipal de Educação, aguardando a Câmara as 
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conclusões desta primeira reflexão. ======================================== 

061 A – 210/207/000 – COMUNIDADE PAROQUIAL DE SANTO ADRIÃO – CABAÇOS 

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

========== Oriundo da Comunidade Paroquial de Santo Adrião, em epígrafe, presente 

à reunião o ofício, datado de 27 de Fevereiro, último, e registado nesta Câmara sob o nº. 

1613, no dia 28 do mesmo mês, solicitando um subsídio destinado à compra de roupas 

que se coadunem com a realização da dança dos pretos, oriunda daquela freguesia. -----

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da Divisão Económica e 

Financeira, segundo a qual este encargo tem cabimento na rúbrica orçamental orgânico-

económica 04/04.02.01, onde, em 19 do corrente mês, existia um saldo disponível de € 

106.838,04 (cento e seis mil, oitocentos e trinta e oito euros e quatro cêntimos). ------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimiddae, conceder à Comunidade 

Paroquial de Santo Adrião de Cabaços, um subsídio de € 498,80 (quatrocentos e 

noventa e oito euros e oitenta cêntimos), destinado à aquisição de roupas que se 

coadunem com a realização do evento. =====================================  

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 dos n.ºs. 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 
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fotocópia, a todos os  membros da Câmara.------------------------------------------------------------ 

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

19H15.  ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

  


