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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E DOIS  DE ABRIL DO 

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

ACTA Nº. 13/03 

========== Aos vinte e dois dias do mês de Abril 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 10H35. ===================================== 
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02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

121 - 020/023/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - 

Transferências de atribuições e competências para as Autarquias Locais. 

Informação prestada pelos serviços da Admnistração Central ================= 

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

50/03, datada de 4 do corrente mês,  a remeter cópia de Despacho de Sua Excelência a 

Secretária de Estado Adjunta do Ministro da Economia, relativamente à problemática em 

referência e que, traz em anexo a informação da Secção de Planeamento e 

Ordenamento do Município, datada de 17 do corrente mês documentos, que nesta acta 

se considera integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante. ----------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara Municipal não reúne, para já, condições 

necessárias para o exercício das competências transferidas  pelo Decreto-Lei nº. 

320/2002, de 28 de Dezembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à 

Direcção Regional de Economia a contratualização dos mesmos serviços com base no 

Despacho SEAME-IV nº. 205/2003. ========================================    

122 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

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

referente aos requerimentos dos interessados a seguir identificados, em que requerem 

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

a licença aos seguintes munícipes: ----------------------------------------------------------------------      



 FlFlFlFl.146 

______________ 

 
                                                           03.04.22 

 
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 

                                                                   
 

----- EVARISTO FERREIRA DOS SANTOS, para colocação de dois painéis publicitários 

luminosos no seu estabelecimento comercial, sito na Avª. Dr. João Lima Gomes, lote 6 - 

R/C Esqº., nesta Vila, com as seguintes  dimensões e dizeres: ---------------------------------- 

----- "SALÃO DE CHÁ MADRILENA", com a dimensão de 11m2. -------------------------------- 

----- MANUEL ANTÓNIO LOUREIRO BOTELHO , para colocação de quatro toldos 

publicitários no seu estabelecimento comercial, sito na Rua Lilaz Carriço nº. 2 - Alto do 

Pombo, nesta Vila, com as seguintes  dimensões e dizeres: -------------------------------------- 

----- "SAPATARIA D. ROSA", com a dimensão de 11m2. ------------------------------------------ 

----- MARIA DE LURDES DE JESUS GOMES MINEIRO , para colocação de uma 

tabuleta  publicitária em frente da sua casa de habitação, sita na Rua da Cadeia Velha, 

nº. 9, nesta Vila, com as seguintes  dimensões e dizeres: ----------------------------------------- 

----- "ASTRÓLOGA", com a dimensão de 1m2. ------------------------------------------------------- 

----- ALBERTO AUGUSTO DOS SANTOS , para colocação de um toldo publicitário no 

seu estabelecimento comercial, sito na Avª. Dr. Lima Gomes, nesta Vila, com as 

seguintes  dimensões e dizeres: -------------------------------------------------------------------------- 

----- "LEOCLAO - ARTE E MODA  MATILDE", com a dimensão de 5m2. ---------------------- 

----- CARLOS TRINDADE, para colocação de um painel de publicidade e dizeres na 

montras no seu estabelecimento comercial, sito na Avenida 25 de Abril, lojas 2 e 3, 

nesta Vila, com as seguintes  dimensões e dizeres: ------------------------------------------------- 

----- "MÓVEIS A. TRINDADE, LDA. ELECTRODOMÉSTICOS ENCASTRÁVEIS BEKO", 

com a dimensão de 6m2. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- JORGE MANUEL DOS SANTOS FERNANDES, para colocação de um reclamo 

luminoso e um toldo no seu estabelecimento comercial, sito no Arcozelo do Cabo, 

Freguesia de Arcozelos, com as seguintes  dimensões e dizeres: ------------------------------- 

----- "CAFÉS TENCO - CAFÉ SOTÃO" , com a dimensão de 4m2. ================= 

123 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO ANÍBAL CLETO VEIGA ROCHA, residente 

em Paraduça, Freguesia de Leomil, presente à reunião um requerimento datado de 24 

de Março, último, a solicitar licença para colocação de duas placas publicitárias, junto á 

Estrada Nacional 226 e nas proximidades do seu estabelecimento de restauração, sito 

no cruzamento de Paraduça/Alvite, com a dimensão de 2m2 cada, e com a indicação de 

Parque - Restaurante a 200 metros . --------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 182/FISC, datada de 1 do corrente mês, do seguinte teor: -------

----- " Não lhe deve ser concedida a licença para colocação de duas placas publicitárias, 

em virtude de a referida publicidade ficar junto da Estrada Nacional nº. 226, a qual é 

proibida, de acordo com o nº. 1 do artº. 3º. do Decreto-Lei nº. 105/98 de 24 de Abril". ----     

DELIBERAÇÃO: Face ao teor da informação dos Serviços da Fiscalização Municipal, a 

Câmara deliberou, por unanimidade,  proceder à audiência do interessado, nos termos e 

para efeitos do  artigo 100º. e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

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

Lei nº. 6/96, de 06 de Janeiro, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da recepção 
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da respectiva notificação. =============================================== 

124 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo da Senhora FLORINDA DIONÍSIO CARDOSO, residente em 

Sanfins, Freguesia de Paço, presente à reunião um requerimento datado de 28 de 

Março, último, a solicitar licença para a prática de jogos lícitos no seu estabelecimento 

denominado "Café Ponto de Encontro", sito em Sanfins, uma vez que pretende explorar 

três máquinas de diversão. ---------------------------------------------------------------------------------

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

prestou a informação nº. 165 /FISC, datada de 26 de Março, último, do seguinte teor: ----

----- "Em cumprimento do despacho de V. Exª., Sr. Presidente da Câmara, datado de 

31/03/2003, informa-se que atendendo ao disposto no nº. 2, do artº. 24, do Decreto-Lei 

nº. 310/02, de 18 de Dezembro, não há inconveniente em que seja concedida a 

respectiva licença para a prática de jogos lícitos, só podendo colocar em exploração três 

máquinas de diversão". -------------------------------------------------------------------------------------   

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

condicionada ao número legal de máquinas a explorar, conforme informação da 

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

125 - 150/167/500 - TRANSFERÊNCIAS PARA AS CÂMARAS MUNICIPAIS DE 

COMPETÊNCIAS DOS GOVERNOS CIVIS - Decreto-Lei Nº. 310/2002, de 18 de 

Dezembro ===========================================================   

========== Oriundo da Secção de Taxas e Licenças, presente à reunião  uma 
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informação, do Assistente Administrativo Especialista, ANTÓNIO DOS SANTOS 

PEREIRA,  datada de 21 do corrente mês, com o seguinte teor: "No âmbito do Decreto-

Lei 310/2002, de 18/12, torna-se necessário proceder ao licenciamento de máquinas de 

diversão e respectivos estabelecimentos de exploração de máquinas de diversão. --------- 

----- Dado que, até ao momento, não existe Regulamento para o efeito, não é possível 

licenciar os vários pedidos de licenciamento de máquinas e recintos existentes neste 

Concelho, pelo que proponho, que até que o Regulamento seja aprovado, se apliquem, 

no que se refere ao licenciamento de máquinas de diversão, as taxas que os Governos 

Civis aplicavam, de acordo com a portaria nº. 40/97, de 15 de Janeiro, cuja cópia anexo,  

e no que concerne ao licenciamento dos recintos de exploração, se aplique a taxa de € 

24,94,  valor a fixar de acordo com o disposto no artº. 115º. do Regulamento e Tabela de 

Taxas e Licenças, deste Município” . --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Dado o vazio legal que se criou neste período transitório em que 

ocorreu a transferência de competências dos Governos Civis para as Câmaras 

Municipais, e considerando os diversos pedidos a aguardar decisão nestes serviços 

Municipais, a Câmara deliberou, por unanimidade, com base no artigo 115º., do 

Regulamento de Tabela de Taxas e Licenças Municipais, estabelecer as taxas 

propostas. ===========================================================   

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

126 -  210/200/300 – CONHECIMENTO DO IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA – 
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Exercício do Direito de Preferência ======================================  

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

CONDE, presente à reunião, a informação com o processo nº 210/200/300, datada de 

27 de Março último, que nesta  acta se considera integralmente transcrita   e dela fica a 

fazer parte integrante, dando conta dos aspectos legais que se prendem com a vigência 

do Código do Imposto Municipal de SISA, antes e depois da entrada em vigor da Lei nº 

32-B/02, de 30 de Dezembro. ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e recomendou ao Serviço 

encarregado da recolha deste tipo de receita, ou seja, ao sector da contabilidade, 

controlo adequado no comportamento desta receita. =========================== 

127 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

5ª Alteração ========================================================= 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara, foi presente à reunião  a  5ª. 

Alteração   ao   Orçamento  no  montante  de €  147.000,00  (cento e quarenta e sete mil 

euros),  a que corresponde, igualmente, à 5ª  Alteração  às Grandes Opções do Plano 

no   montante de  € 162.000,00  (cento e sessenta e dois mil euros),  na coluna de 

inscrições/reforços,  e de € 130.000,00  (cento e trinta mil euros),  na coluna das 

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

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

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

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

128 - 230/270/000 – PAGAMENTOS ======================================    

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

reunião a relação de  todos os pagamentos autorizados durante  o  mês de Março, 

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

integrante no montante de € 942.847,44 (novecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e 

quarenta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos). ---------------------------------------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

129 – 130/151/000 – EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA VENDA DE 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – Apreciação – Adjudicação =============== 

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

27 de Janeiro, do ano transacto, exarada a folhas 60 a 62, ponto 057, em que foi 

deliberado, face ao conteúdo do parecer elaborado pelo Gabinete Jurídico,  inclinar-se 

para o indeferimento da pretensão formulada pela PETROGAL, S.A., tendo sido 

igualmente deliberado, nos termos e para efeitos do disposto no artº. 100º. e seguintes, 

do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 

de Novembro, e Lei nº 6/96, de 06 de Janeiro, proceder à audiência prévia do 
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interessado no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da recepção da respectiva 

notificação, presente novamente à reunião o referido processo, acompanhado de uma 

carta da GALP  RETALHO ENERGIA, requerendo a transmissão para a TOTALFINA 

ELF PORTUGAL – COMPANHIA DE PETRÓLEOS, S.A., do conjunto de direitos e 

obrigações para si decorrentes do mencionado direito de ocupação e utilização do 

terreno municipal, requerendo, assim, a necessária autorização e averbamento para a 

sua efectivação.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Analisada a pretensão formulada pela empresa PETRÓLEOS DE 

PORTUGAL, S.A., Sociedade Comercial anónima com sede em Lisboa, no âmbito do 

contrato estabelecido com a Câmara Municipal em 1993, e face ao parecer do seu 

Gabinete Jurídico, a Câmara deliberou indeferir a pretensão então formulada. No 

entanto, perante a última explicação apresentada com base na imposição de regras 

comunitárias de mercado, a Câmara revê a sua posição e delibera, por unanimidade, 

autorizar o averbamento do contrato em questão a favor da Sociedade Comercial e 

anónima denominada TOTALFINA ELF PORTUGAL, devendo para o efeito, o Gabinete 

jurídico, proceder à elaboração de uma minuta que acautele os interesses da Câmara.---

---------- Esta autorização implica alguma aceitação, pela TOTALFINA ELF PORTUGAL 

– COMPANHIA DE PETRÓLEOS, S.A., da reformulação urbanística do largo 

concessionado, que beneficia directamente a empresa concessionária mas também 

garante maior  segurança e comodidade aos transeuntes e veículos  que já utilizavam a 

referida área. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Nesta perspectiva, propõe-se que a empresa PETRÓLEOS DE PORTUGAL – 

PETROGAL, S.A., assuma o financiamento das pequenas obras previstas no desenho 

anexo, dado o beneficio recíproco que da sua execução pode resultar. =============        

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

MANUEL LEITÃO SERÔDIO - Lote nº 3 – Alienação de bens e direitos. ========== 

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

CONDE, presente à reunião, uma informação, datada de 4 do corrente mês, que nesta  

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

conhecimento da pretensão do Senhor JOSÉ MANUEL LEITÃO SERÔDIO, 

relativamente à celebração da escritura de compra e venda do Lote nº 3 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 Serôdio, 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 488 m2 e a 

que consta na matriz predial urbana, na Repartição de Finanças, e na Conservatória  do 

Registo Predial, que é de 580 m2 . ----------------------------------------------------------------------- 

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

"Tesouraria" 

131 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário de tesouraria  do passado dia 17, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de  € 448.677,13 

(quatrocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e sete euros e treze cêntimos), 

assim  discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€ 382.355,19 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€   66.321,94 
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                                                                                TOTAL  ...............€ 448.677,13 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

132 – 310/300/237 – CONSTRUÇÃO DE ETAR’S – PARADUÇA, ARCOZELO DO 

CABO (BAIRRO DO LOBATO) E SEGÕES – Aprovação da Memória Descritiva, 

Programa de Concurso, Caderno de Encargos, Medições e Estimativa Orçamental 

– Abertura de Concurso Limitado sem Publicação de Anúncio ================ 

========== Oriundo do Chefe de Divisão de Obras Municipais, desta Câmara 

Municipal, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião uma 

informação com a referência INF05/DOM/2003, com o seguinte teor: “Relativamente ao 

assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em anexo a Memória Descritiva, o 

Programa de Concurso, Caderno de Encargos (Cond. Gerais), Medições e Estimativa 

Orçamental, para aprovação e eventual abertura de concurso Limitado Sem Publicação 

de Anúncio, de acordo com o disposto na alínea b) do nº. 2 do Art.º 48.º do D.L. 59/99 de 

2 de março, com base de licitação de 64.956,00 € (SESSENTA E QUATRO MIL 

NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS EUROS), e um prazo de execução de 180 dias.- 

----- Apresenta-se em anexo listagem de firmas a convidar, por se entender que reúnem 

capacidade técnica, económica e financeira para uma boa execução da obra em 

questão”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 03.02/07.01.04.03, onde, nesta data, existe um saldo disponível de 

€ 69.413,70 (sessenta e nove mil, quatrocentos e treze euros e setenta cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.4.3, 

com o Código  01.01.01 e número de Projecto I 152, com a dotação de € 69.413,70 

(sessenta e nove mil, quatrocentos e treze euros e setenta cêntimos). ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: --------------------------- 

----- a) Aprovar a Memória Descritiva, Programa de Concurso, Caderno de Encargos, 

Medições e Estimativa Orçamental, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante; ------------------------------------------------------ 

----- b) Abrir concurso limitado sem publicação de anúncio nos termos do artigo 129.º do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, consultando as firmas propostas no anexo à 

informação acima referida, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela 

ficam a fazer parte integrante; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- c) Designar para fiscal desta obra, para efeitos do disposto do Capítulo VI, do 

mesmo Decreto-Lei, o Chefe da Divisão de Obras Municipais, Eduardo Manuel Martins 

da Silva, a quem são conferidos, para o efeito, todos os poderes ali previstos; -------------- 

----- d) Nomear, tendo em conta o disposto no n.º 1 do artigo 60.º, do referido Decreto-

Lei n.º 59/99, de 2 de Março, as seguintes comissões de acompanhamento: ---------------- 

1. Comissão de Abertura das Propostas: ------------------------------------------------------------ 
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----- a) António Humberto de Paiva Matos, Vereador a Tempo Inteiro, que preside; -------- 

----- b) João Pedro Marques Rodrigues, Técnico Superior Principal; ---------------------------- 

----- c) António José Tavares Bondoso, Técnico Superior de 1.ª Classe, como secretário.  

2. Comissão de Análise das Propostas: ------------------------------------------------------------- 

----- a) António Humberto de Paiva Matos, Vereador a Tempo Inteiro, que preside; -------- 

----- b) Eduardo Manuel Martins da Silva, Chefe da Divisão de Obras Municipais; ---------- 

----- c) João Pinto Cardoso, Técnico Superior – Assessor Principal. ================ 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

133 – 310/301/102 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 505-1, ENTRE A E.N. 323 E A 

BARRAGEM DO VILAR – Degradação do pavimento ======================== 

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

21 de Outubro de 2002, em que foi deliberado notificar a empresa para, no prazo de 30 

dias, proceder às reparações referenciadas e também assinaladas na obra de acordo 

com a solução técnica apresentada pelo Fiscal Técnico da obra, presente à reunião uma 

carta da firma JEREMIAS DE MACEDO & C.ª, Lda, com a referência DO/JO/775/02, 

datada de 12 de Novembro de 2002, com o seguinte teor: “Tendo recebido nova 

Notificação respeitante às degradações do pavimento reabilitado no âmbito da 

empreitada em epígrafe, consignada no V/ ofício com o n.º 5674, de 2002-10-29 e 

baseada na Informação n.º 29, P.º 310/301/102, de 2002-10-15 da Divisão de Obras 

Municipais, solicitámos ao nosso Assessor Técnico, Eng.º Valverde Miranda, uma 

análise sobre os respectivos teores e a elaboração de um Parecer, que se envia em 
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anexo e com o qual concordamos inteiramente. ------------------------------------------------------ 

----- Constatando-se não ter sido prestado qualquer esclarecimento concreto 

relativamente às questões levantadas na n/ carta c/ ref.ª DO/MP/691/2002 de 2002-10-

07, não podemos deixar de manter a posição assumida na n/ carta c/ ref.ª 

DO/MP/537/2002 de 2002-10-25, continuando-se a aguardar que sejam indicadas com 

fundamentação credível e devidamente localizadas, quais as reparações passíveis de 

ser cometidas à nossa responsabilidade, bem como pela definição das intervenções 

correspondentes, para que nos possamos pronunciar sobre elas. Nestes termos e 

corporizando a sugestão avançada no final do Parecer Técnico agora remetido, 

eximimo-nos ao cumprimento da mencionada Notificação, que impõe procedimentos 

inviáveis (e mal definidos) e, sobretudo, é carente de uma base justificativa sustentável, 

o que lhe confere carácter inócuo. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Resta-nos aguardar por uma proposta consistente e, caso tal se verifique, não 

necessitaremos de Notificação para que, logo que as condições climatéricas o permitam, 

procedamos às reparações que possam ser da nossa responsabilidade. Porém, face às 

considerações do Parecer solicitado, não temos grande esperança em que o processo 

delineado ocorra com intervenção da Divisão de Obras Municipais. Assim, se essa 

Autarquia não optar pela intervenção de uma entidade externa e competente e imparcial 

perspectiva-se, a nosso ver, um desenvolvimento do diferendo em causa por via 

contenciosa, em foro judicial, o que nos desagradaria profundamente”. ------------------------ 

---------- A propósito e relativamente ao assunto em questão, o Técnico Superior 
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Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, elaborou a informação n.º 2, datada de 16 

de Janeiro, último, com o seguinte teor: “1.º Ofício do empreiteiro com a ref. 

DO/JO/775/02 de 12/11/2002 ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Constata-se, no referido ofício, que o empreiteiro não aceita a solução proposta na 

comunicação da Câmara, tendo, inclusivamente, pedido um parecer à firma “GEPAVIS”.  

----- 2.º Parecer da firma “GEPAVIS” --------------------------------------------------------------------- 

----- O parecer técnico não apresenta qualquer solução, limitando-se a tecer algumas 

considerações eticamente reprováveis. Como por exemplo o parágrafo em que o técnico 

refere a expressão “suportada por geotextil”. – “um termo tecnicamente absurdo!...”. ------ 

----- Claro que eu sei que devia ter escrito geossintético entre os quais se incluiu a 

geogrelha que serve para reforços de pavimentos. -------------------------------------------------- 

----- Não se percebe muito bem a atitude do Técnico e quais os seus objectivos que por 

um lapso numa palavra que era a original e que tem evoluído com o tempo, assim como 

os materiais a ela associados. Como Técnico especialista em pavimentos que é, sem 

dúvida, deveria limitar-se a propor soluções técnicas e não tecer considerações que não 

lhe ficam bem e mostram uma parcialidade evidente. ----------------------------------------------- 

----- 3.º Soluções técnicas a executar -------------------------------------------------------------------- 

----- Dado que o empreiteiro e o seu Técnico Assessor não aceitam as propostas 

comunicadas pela Câmara, só existe uma solução que é a seguinte: A Câmara deve 

consultar empresas que façam a auscultação e ensaios de pavimentos. O estudo servirá 

de base a um projecto de reabilitação do pavimento e não há outra maneira de resolver 
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o problema com objectividade técnica. ------------------------------------------------------------------ 

----- Os custos penso que poderia ser suportado pelas duas partes, o que se me afigura 

como uma solução razoável”. ------------------------------------------------------------------------------ 

---------- De igual modo, o Chefe da Divisão de Obras Municipais, Engenheiro Civil 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, exara na mesma o seguinte parecer: “Dever-

se-á notificar a firma Jeremias de Macedo & C.ª, Lda em conformidade com o presente, 

devendo-se acrescentar, para mera informação, que o Sr. Eng.º Cardoso não é Técnico 

responsável pela D.O.M., contrariamente ao referido no 2.º parecer da firma GEPAVIS”.    

---------- Ainda referente ao mesmo assunto, o Gabinete Jurídico emite o seguinte 

Parecer: “1. A carta registada com a referência DO/JO/775/02, de 12 de Novembro de 

2002, da Firma Jeremias de Macedo & C.ª LD.ª, com Sede em Tabuaço, mereceu a 

resposta do Engenheiro Civil, Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, através da 

Informação n.º 2, Procº. 310/302/320, de 16 de Janeiro, último. ---------------------------------- 

----- A referida informação, não obstante o parecer emitido pelo Chefe da Divisão de 

Obras Municipais, não foi enviada à referida Firma, como resulta da sua carta com a 

referência DO/JO/110/03, de 18 de Fevereiro, último.------------------------------------------------ 

----- O facto de não ter sido enviada àquela Firma a citada informação n.º 2, ficou a 

dever-se ao Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 18 de Janeiro, ali 

exarado, em que decidiu “solicitar parecer jurídico, no sentido de saber se legalmente 

esta intervenção mantém a garantia, porquanto já foi ultrapassado o seu prazo”. ----------- 

----- 2. E, eis-nos, no ponto, sobre o qual é pedido parecer, a este Gabinete. ---------------- 
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----- Na verdade, ainda não foi feita a recepção definitiva da obra. ------------------------------- 

----- Dos autos, designadamente no ponto n.º 3 do parecer da TG 7- Controlo de Gestão 

de Obra, AS, a folhas 6 e seguintes, e no ponto 3 da informação n.º 2 atrás referida, 

resulta que o diferendo deveria ser arbitrado por uma entidade diferente dos 

interessados e equidistantes dos mesmos. ------------------------------------------------------------- 

----- De outro modo, o problema terá que ser tratado, pela via judicial. ------------------------- 

----- Entretanto, e porque não foi feita a recepção definitiva da obra, não se justifica a 

libertação da Garantia Bancária prestada pelo respectivo empreiteiro adjudicatário da 

obra em causa”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor  dos pareceres dos Técnicos da Câmara e do 

Gabinete Jurídico, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar o competente parecer 

técnico ao Instituto de Estradas de Portugal – Delegação de Viseu. ================ 

134 – 310/302/145 – CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO ENVOLVENTE À ESCOLA 

C+S – VARIANTE À ZONA ESCOLAR – Pedido de prorrogação do prazo ======== 

========== No seguimento do pedido formulado pela firma adjudicatária, da obra em 

epígrafe, CONSTRUÇÕES DEMO, LDA, presente à reunião uma carta, datada de 27 de 

Março, último, registada nesta Câmara sob o n.º 2396, no dia 2 do corrente mês de Abril, 

com o seguinte teor: “Como é do V/ conhecimento, a obra em assunto foi-nos 

consignada em Fevereiro de 2002. Tendo em conta que o prazo de execução da mesma 

terminou em Fevereiro de 2003 e considerando que os trabalhos ainda não estão 

concluídos, vimos por este meio justificar as razões e ao mesmo tempo solicitar a sua 
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prorrogação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- As razões pelas quais os não concluímos prendem-se, numa primeira fase com as 

dificuldades surgidas com os proprietários dos terrenos por onde passa a directriz, com 

alterações relacionadas com os trabalhos a executar e, finalmente, com o estado das 

condições meteorológicas que se têm verificado. ----------------------------------------------------- 

----- Tendo em conta as justificações prestadas, solicitamos a prorrogação do tempo de 

execução por mais seis meses (180 dias)”. ------------------------------------------------------------ 

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

prestam a seguinte informação: --------------------------------------------------------------------------- 

-----“Algumas das razões invocadas são reais, mas correspondem a uma 1ª fase da 

empreitada. a obra esteve bastante tempo parada sem qualquer motivo, numa 2ª fase. – 

----- Considerando a situação em causa, deve ser concedida a prorrogação de prazo 

mas graciosa, de acordo com o n.º 2 do art.º 4.º do D.L. n.º 348-A/86, de 16 de Outubro”. 

DELIBERAÇÃO: Face às razões invocadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder uma prorrogação graciosa do prazo para execução da referida obra, por mais 

180 dias. ============================================================ 

135 - F01.02.04 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E O 

LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO - Indemnização ======================= 

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

4 de Novembro de 2002, em que foi deliberado atribuir uma indemnização de € 150,00 

(cento e cinquenta euros), presente à reunião uma carta do Sr. ANTÓNIO EVARISTO 
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CARDOSO DA SILVA, registada na Associação Regional dos Municípios do Vale do 

Távora sob o n.º 180, em 20 de Janeiro, último, com o seguinte teor: “Em resposta ao 

ofício 5859, datado de 8/11/02, processo F01.02.04, venho manifestar o meu 

descontentamento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Vou relembrar às entidades competentes dessa Câmara Municipal os prejuízos 

causados em beneficiação da E.M. 514, entre Moimenta da Beira e o limite do Tabuaço:  

----- - 30 videiras em plena produção, na sua maioria de ramada de Braço; ------------------- 

----- - As uvas já criadas e maduras que deixaram de se colher, cerva de 300 Kg; ---------- 

----- - 5 pedras da primeira ramada baixa, mais o respectivo arame que foram destruídos;  

----- - Fixar as pedras de Braço que foram retiradas para procederem ao trabalho do 

troço da estrada; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Repor a vedação em rede que existia e foi destruída em cerca de 25m, assim 

como os respectivos ferros; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Entraram 50 cm no meu terreno, a todo o comprimento do muro. ------------------------ 

----- Não podemos esquecer que depois de plantadas, as novas videiras só vão produzir 

passados 6 anos, ou seja, durante 6 anos vou deixar de colher cerca de 1800 Kg de 

uvas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não quero, de maneira alguma, beneficiar com toda esta situação, mas prejudicado 

também não quero, com toda a certeza, ficar. --------------------------------------------------------- 

----- Peço uma indemnização de 800 euros, caso contrário peço à Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira que proceda a todo o trabalho já mencionado anteriormente, desde a 
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plantação das videiras a tudo o que foi destruído, de maneira a ficar tudo conforme 

estava. Assim pagam-me só o prejuízo das uvas não colhidas e das que vou deixar de 

colher nos anos seguintes”. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestam a seguinte informação: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “Dando cumprimento ao despacho do Sr. Eduardo Silva, chefe da D.O.M., efectuado 

na carta do Sr.º António Evaristo Cardoso da Silva, cumpre a estes serviços informar 

que esta situação já foi objecto de avaliação por parte do Sr.º Eng. Eduardo Silva, pelo 

que se mantém o teor da mesma”. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando os competentes pareceres técnicos, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, conceder uma indemnização de € 425,00 (quatrocentos e 

vinte e cinco euros), distribuído da seguinte forma: € 250,00 (duzentos e cinquenta 

euros), para reposição da rede, € 75,00 (setenta e cinco euros), para pagamento das 

videiras e € 100,00 (cem euros), para a perda de rendimento. ==================== 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e obras Particulares” 

136 – 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:-- 

 - ALCIDES DO NASCIMENTO LOPES, para construção de uns arrumos agrícolas, com 

a área de 40m2, que pretende levar a efeito na Quinta da Cerca de Fora, Freguesia de 
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Arcozelos, a que se refere o Proçº. nº. 164.03; -------------------------------------------------------- 

- JOSÉ GOMES SARAIVA, para substituição de um telhado velho por um novo na sua 

casa de habitação, sita na Rua da Calçada, na localidade e Freguesia de Ariz, a que se 

refere o Proçº. nº. 166.03; -----------------------------------------------------------------------------------  

- MANUEL FERNANDO PEREIRA, para substituição de telha na sua casa de habitação, 

sita na Rua do Ciclo, na localidade de Vila Cova,  Freguesia de Caria, a que se refere o 

Proçº. nº. 167.03; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- MANUEL MORAIS PAIVA, para construção de uns arrumos agrícolas, com 2,25 m2, 

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

Freguesia de Paçô, a que se refere o Proçº. nº. 171.03; -------------------------------------------- 

- MANUEL MORAIS PAIVA, para pintura da sua casa de habitação, sita no lugar 

denominado "Valmilhar", na localidade e Freguesia de Paçô, a que se refere o Proçº. nº. 

172.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- MANUEL APARÍCIO, para reconstrução de um telhado da sua casa de habitação, sita 

na localidade de S. Martinho, Freguesia de Peva, a que se refere o Proçº. nº. 180.03; ---- 

- AVELINO JESUS SANTOS, para rebocos e reparação de telhado da sua casa de 

habitação, sita na localidade e Freguesia de Vilar, a que se refere o Proçº. nº. 181.03. --- 

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

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos e emitir as 
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respectivas licenças. =================================================== 

137 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples”, com 

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

========== Oriundo do Senhor JOÃO DA SILVA FIGUEIREDO, presente à reunião um 

processo designado de "simples com condicionantes", relativamente à construção de 

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

denominado "Penedo do Mosteiro", na localidade e Freguesia de Alvite, a que se refere 

o Proçº. nº. 104.03. --------------------------------------------------------------------------------------------   

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

prestou a informação nº. 211/FISC, datada de 10 do corrente mês, do seguinte teor: ------

----- "Relativamente ao assunto em epígrafe, os Serviços de Fiscalização mantêm o teor 

da informação nº. 137/FISC, datada de 17/03/03 " Não lhe deve ser concedida a 

respectiva licença, dado que, a obra executada pelo requerente, com a área de cerca de 

125m2, carece do respectivo projecto de arquitectura. ----------------------------------------------

----- Junto se anexa fotocópia do Auto de Notícia de Contra-Ordenação". --------------------- 

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

projecto de  arquitectura, sem o qual a pretensão não pode ser deferida. ============ 

138 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples”, com 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ AUGUSTO MATIAS FIDALGO, presente à 

reunião um processo designado de "simples com condicionantes", relativamente a 
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acabamentos diversos de uma casa de habitação, que pretende levar a efeito na 

localidade e Freguesia de Paçô, a que se refere o Proçº. nº. 17.03. ----------------------------  

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

prestou a informação nº. 212/FISC, datada de 10 do corrente mês, do seguinte teor:------

----- "Relativamente ao assunto em epígrafe, e após deslocação ao local pelos Serviços 

de Fiscalização, constatou-se que o requerente já realizou os trabalhos indicados por 

deliberação tomada em reunião de Câmara, pelo que não há qualquer inconveniente em 

que lhe seja emitida a respectiva licença". -------------------------------------------------------------- 

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

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

139 - 360/338/319.98 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de especialidades - 

Alteração ao projecto de arquitectura inicial - Falta de elementos ============== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar à Firma CONSTRUÇÕES 

BASTARDO & DIAS, LDA.,  os elementos em falta para apreciação da alteração ao 

projecto de construção de um edifício destinado a habitação e comércio, sito no lugar 

denominado "Ónia", nesta Vila, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado 

dos elementos em falta. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação:" Com os 

elementos entregues, julgam-se reunidas as condições necessárias para que a 
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pretensão seja submetida a deliberação final se a Exmª. Câmara assim o entender" . ----  

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

especialidades da alteração ao projecto de arquitectura inicial e emitir a respectiva 

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

140 - 360/338/86.00 - OBRAS PARTICULARES - Construção de uma moradia 

unifamiliar - Projectos de especialidades - Elementos em falta ================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar  ao Senhor ANICETO HENRIQUES 

FERNANDES, os elementos em falta para apreciação dos projectos de especialidades, 

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

lote nº. 3 do loteamento a que se refere o alvará nº. 01/99, sito no lugar denominado 

"Ónia", nesta Vila, presente à reunião o respectivo 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:" Com os 

elementos entregues, julgam-se reunidas as condições necessárias para que a 

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

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

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

141 - 360/338/115.02 - OBRAS PARTICULARES - Ampliação de um edifício 

destinado a habitação - Projectos de especialidades ======================== 
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========== Oriundo do Senhor JOÃO DA CONCEIÇÃO SANTOS, residente no lugar 

denominado "Penedo do Mosteiro", na localidade e Freguesia de Alvite, presente à 

reunião os projectos de especialidades, relativamente à ampliação da sua casa de 

habitação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 196/DPOM/2003, 

datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

142 - 360/338/123.02 - OBRAS PARTICULARES - Construção de um posto de 

abastecimento de combustíveis ========================================= 

========== Oriundo do Senhor MANUEL PEREIRA e MANUEL ANTÓNIO RIBEIRO 

PEREIRA, residente no lugar denominado "Frontalheiro", na localidade de Arcos, 

Município de Tabuaço, presente à reunião os projectos de especialidades, relativamente 

à construção de um posto de abastecimento de combustíveis, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado "Ladeira", na localidade e Freguesia de Baldos. ----------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 198/DPOM/2003, 

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

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

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

143 - 360/338/250.02 - OBRAS PARTICULARES - Construção de uma cunicultura - 

Projectos de especialidades ============================================ 

========== Oriundo  do Senhor ANTÓNIO JOSÉ NUNES GOMES, residente na 

localidade e Freguesia de Vilar, presente à reunião os projectos de especialidades, 

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

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 199/DPOM/2003, 

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

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença, com as condicionantes mencionadas no 

parecer da DRATM. ==================================================== 

144 - 360/338/393.02 - OBRAS PARTICULARES - Reconstrução de uma construção 

destinada a habitação e farmácia - Projectos de especialidades =============== 

========== Oriundo do Senhor RAUL MANUEL DA CUNHA MOURA, residente na Av. 

25 de Abril, nesta Vila, presente à reunião os projectos de especialidades, relativamente 

à reconstrução de uma construção destinada a habitação e farmácia, sita no Largo 

General Humberto Delgado, nesta Vila. ----------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 200/DPOM/2003, 

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

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

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

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

145 - 360/338/527.02 - OBRAS PARTICULARES - Construção de uma moradia 

unifamiliar - Projecto de arquitectura - Resposta à audiência do interessado =====  

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

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

MANUEL DE SOUSA PINTO, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, 

que pretende levar a efeito na localidade de Vide, Freguesia de Rua, 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 solicitam a aprovação. ------------ 

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

mesmo prestou a informação nº. 31/DPOM/2003, datada de 11 do corrente mês, que 

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

tendo em consideração as condicionantes da informação, emitir parecer favorável.--------- 

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

arquitectura condicionado ao cumprimento dos aspectos focados na informação do GTL-

Gabinete Técnico Local. ================================================ 
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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. ================================================ 

146 - 360/338/96.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - Alteração 

e ampliação  de uma moradia destinada a habitação - Resposta à audiência do 

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

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

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

EDUARDO LOPES FERREIRA, relativamente à alteração e ampliação de uma 

habitação, sita na Rua Duarte Madeira Arrais, 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, solicitam a sua aprovação. -------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 206/DPOM/2003, 

datada de 16 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 
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FERREIRA, regressou à reunião. ========================================= 

147 - 360/338/176.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Alteração ao projecto de arquitectura inicial (Procº. 408/00 =================== 

========== Oriundo do Senhor CARLOS JOAQUIM DA SILVA, presente à reunião a 

alteração ao projecto de arquitectura inicial, relativamente à construção de uma moradia 

unifamiliar, sita no Lote nº. 3,  do Loteamento a que se refere o Alvará nº. 02/00, sito no 

lugar denominado "Penedo Gordo", Freguesia de Leomil. ----------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 204/DPOM/2003, 

datada de 16 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

148 - 360/338/206.03 - OBRAS PARTICULARES - HABITAÇÃO SOCIAL - Projecto de 

arquitectura - Reconstrução de uma habitação ============================= 

========== Oriundo da Senhora MARIA CÂNDIDA DE SOUSA CANELAS, residente 

na Travessa do Espírito Santo, Lajes do Capitão, nº.4, na localidade de Vide, Freguesia 

de Rua, presente à reunião o projecto de arquitectura, relativamente à reconstrução de 

uma habitação, executado pelo Gabinete Técnico Local, em colaboração com os 

Técnicos desta Câmara, integrado no Programa Solarh. ------------------------------------------- 

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

149 - 360/344/319/98 - OBRAS PARTICULARES - Certidões de Propriedade 

Horizontal ========================================================== 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES BASTARDO E DIAS, Ldª. , com Sede 

no Alto do Pombo, nesta Vila, presente à reunião um pedido de certidão de constituição 

de propriedade horizontal, referente à construção de um edifício de habitação colectiva e 

comércio, que pretende levar a efeito no Lote nº.2-A, no lugar denominado "Sarzeda", 

nesta Vila. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 7-LS/DPOM/2003, 

datada de 22 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

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

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

150 - 360/347/05.03 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Pedido de 

destaque de parcela=================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO FÉLIX DA MARIANA, residente no Bairro de 

Nossa Senhora de Fátima, nesta Vila,  presente à reunião um pedido de destaque de 

uma parcela de terreno, bem como a emissão da respectiva certidão, com a área de 
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800,00m2, de um prédio sito no lugar denominado "Covas de Barro", nesta Vila, inscrito 

na respectiva Conservatória do Registo Predial sob o artigo 01211/211002, da Freguesia 

de Moimenta da Beira, com a área total de 1.688,00m2. ------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 5-LS/DPOM/2003, 

datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas nas alíneas a) e b), do nº. 4, do Decreto-Lei nº. 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 04 de Junho, pelo 

que poderá ser emitida a respectiva certidão em conformidade. =================== 

151 - 360/347/04.99 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Pedido de 

redução de Garantia Bancária ========================================== 

========== Oriundo da Firma DESENVUR - Empreendimentos de Desenvolvimento 

Urbanístico, Ldª., com Sede na localidade e Freguesia de Leomil, presente à reunião um 

requerimento que deu entrada nesta Câmara em 15 de Janeiro, último, em que requer 

que seja feita a recepção provisória das obras de urbanização, do loteamento a que se 

refere o Alvará nº. 02/2001, sito no lugar denominado "Pedregais", na localidade e 

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

----- Submetido o assunto à apreciação da COMISSÃO DE VISTORIAS,  a mesma 

apresenta o Auto de Vistoria, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 
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fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reter a caução no valor de €  

48.785,02  ( quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco euros e dois cêntimos), 

correspondente a 10% do valor global, até à recepção definitiva da obra, conforme 

previsto no artº. 24º., conjugado com o artº. 50º.,  do Decreto-Lei nº. 448/91, de 29 de 

Novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também unanimidade, libertar a quantia de € 18.605,13 ( 

dezoito mil, seiscentos e cinco euros e treze cêntimos), do valor global da garantia 

bancária.============================================================   

152 - 360/997/000 - OBRAS PARTICULARES - Legislação===================== 

========== No seguimento das informações da Técnica Superior ANA BELA BALDAIA 

FERNANDES, em que solicita parecer jurídico sobre a interpretação do ponto 2 do artº. 

1º. do Decreto-Lei nº.521/99, de 10 de Dezembro, o qual estabelece as normas a que 

ficam sujeitos os projectos de instalações de gás a incluir nos projectos de construção, 

ampliação ou reconstrução de edifícios, bem como  o regime aplicável à execução da 

inspecção das instalações, presente à reunião o Parecer Jurídico, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, emitido pelo 

Gabinete Jurídico, desta Câmara. -------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Dado que persistem dúvidas na interpretação deste diploma na sua 

relação directa com os conceitos da área urbana, insertos no PDM - Plano Director 

Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Gabinete Jurídico um 
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esclarecimento mais pormenorizado,  que compatibilize os conceitos nos dois 

instrumentos legais. ==================================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

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

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

directamente respeito à Vereadora ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, a 

mesma ausentou-se da reunião.=========================================== 

153 – 210/207/000 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS “O PIONEIRO” – Pedido de 

Apoio Financeiro para Implementação de Projectos ========================= 

========== Oriundo do Agrupamento de Escolas em epígrafe, presente à reunião o 

ofício 161, datado de 27 de Março, último, solicitando um apoio financeiro para a 

implementação de dois projectos – o Projecto dos “3 Rs” – Reduzir, Reutilizar e Reciclar 

e  o Projecto do Dia Mundial da Criança.---------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido  o  assunto  ao  Vereador  do  Pelouro  da  Cultura,   DR.   JORGE 

DE  JESUS  COSTA,  o  mesmo  prestou  a  seguinte  informação: -----------------------------

---------- “1. O  Projecto  dos  “ 3Rs ”,  enquadra-se  no  ponto 3. “ Actividades 

Pedagógicas e Lúdicas – Ambiente ”, cuja verba orçamentada   cobre  o valor   

solicitado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 2. O  Projecto  do  Dia  Mundial  da  Criança  enquadra-se  no  mesmo  ponto  3.,  

com   a  designação  igual  à  atribuída  pela  Comissão  Organizadora,  no  entanto  o     
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valor  orçamentado  ( com transportes incluídos ! )  é  apenas  de  €  5.000,00 ( cinco mil 

euros ), o que não é suficiente para cobrir  o  apresentado  pela  Comissão Organizadora   

que  é  de  €  11.305,00  ( onze  mil,  trezentos  e  cinco  euros )”. ------------------------------- 

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

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

rubrica orçamental  orgânico-ecomómica   04/04.03.01, onde  existe um saldo  

disponível  de  € 30.526,82 ( trinta mil quinhentos e vinte e seis euros e oitenta e dois 

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

DELIBERAÇÃO: Relativamente ao projecto ambiental “ 3Rs”, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o subsídio proposto de € 758,25 (setecentos e cinquenta e oito 

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

----- No que se refere ao Dia Mundial da Criança,  ainda que a Câmara tenha aumentado 

para o dobro a disponibilidade financeira utilizada em anos anteriores, face à 

actratividade e arrojo do projecto, a mesma deliberou, por unanimidade, financiá-lo em 

50%, ou seja, em € 5.650,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta euros), devendo o 

Agrupamento de Escolas organizador, angariar no seio da Comunidade os restantes 

apoios necessários. ==================================================== 

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

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

PINTO ZACARIAS, regressou à reunião.==================================== 

154 – 210/207/000 – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA PUBLICAÇÃO DO 
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LIVRO “ A FLÔR E O COSMOS” ========================================= 

========== Oriundo dos autores do livro de poesia em epígrafe, NATÉRCIA DE 

MATOS CARRIÇO DE MACEDO DINIZ e MACÁRIO RIBEIRO DE ALMEIDA, presente à 

reunião um pedido datado de 26 de Fevereiro, último, solicitando um apoio financeiro 

para a publicação do mesmo, em virtude das parcas possibilidades económicas dos 

autores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da Divisão Económica e 

Financeira, segundo o qual, em 03 do corrente mês, este encargo não reúne as 

condições previstas na alínea d) do ponto  2.3.4.2. da execução orçamental, nos termos 

das considerações técnicas previstas no artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 21 de 

Fevereiro, em virtude de este pedido não se enquadrar nas competências da Câmara, 

previstas no art.º 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro.-------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a iniciativa adquirindo 50 

exemplares da referida publicação, destinados à Biblioteca Municipal e Escolas. ====== 

155 – 370/999/000 – HABITAÇÃO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO 

HABITACIONAL ====================================================== 

========== No seguimento das deliberações tomadas em reuniões ordinárias 

realizadas em 24 de Setembro, do ano de 2001, e 27 de Janeiro, último, exarada a 

folhas 232, ponto 190, do livro de actas n.º 102, e folhas 95, ponto 98, do livro de actas 

107, respectivamente, oriundo da Técnica Superior de Serviço Social MARIA 

MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, presente à reunião o 
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respectivo processo  acompanhado da informação n.º 13/DASC/2003, datada de 03 do 

corrente mês,  e de um projecto do Regulamento RECUPERA – PROGRAMA 

MUNICIPAL DE APOIO À HABITAÇÃO, que nesta acta se consideram integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando o parecer jurídico sobre esta matéria, e designadamente 

o conteúdo do seu último parágrafo, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao 

Vereador do Urbanismo para que, em conjunto com o Gabinete Jurídico, integre o 

regime de intermediação do financiamento, através duma Instituição legalmente 

constituída conforme o, previsto na Lei, para o efeito. ========================== 

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

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

directamente respeito à Vereadora ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, a 

mesma ausentou-se da reunião. ========================================== 

156 – 710/711/003 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS “O PIONEIRO”- Deliberação do 

Agrupamento de Escolas “O Pioneiro”, sobre a Proposta Técnica da Direcção 

Regional de Educação do Norte ========================================= 

========== Oriundo do Agrupamento de Escolas em epígrafe, presente à reunião o 

ofício n.º 183, datado de 16 do corrente mês, acompanhado de diverso expediente, que 

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

solicitando, pelos motivos ali expostos, que este assunto seja discutido na presente 

reunião, a fim de emitir o seu parecer.-------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor 

Presidente da Câmara e Vereadores do Partido Social Democrata e os votos contra dos 

Vereadores do Partido Socialista, não emitir parecer até que se conheça a opinião da 

Assembleia dos Docentes do Pré-Escolar, 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico, do 

Concelho, cuja reunião será convocada, com carácter de urgência, para o próximo dia 

29 de Abril, pelas 17 horas, a realizar no Auditório Municipal, tendo os respectivos 

membros expressado as seguintes considerações/declarações de voto:----------------------- 

CONSIDERAÇÕES/DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL: “Tomamos conhecimento da deliberação do Agrupamento sobre 

a eventual proposta técnica da DREN, e relativamente ao pedido de parecer inserto 

nesta informação.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Mantendo a coerência dos pressupostos que determinaram anteriores decisões 

da Câmara Municipal, reitero, por princípio, a matriz já aprovada, que configura a 

constituição/manutenção de dois agrupamentos horizontais e um vertical, dado que não 

se alteraram até ao momento as condições que estiveram subjacentes a esta proposta.--

---------- Lamenta-se o facto da DREN não ter criado, em devido tempo, condições  para 

implementação global da Rede de Agrupamentos convenientemente sustentada pela 

incontornável reorganização da Rede Educativa.------------------------------------------------------ 

---------- A criação de outras condições ou a adopção de um novo modelo de gestão 

nacional, alicerçado em critérios objectivos deverá promover a reavaliação do processo 

e a opção/negociação por soluções mais adequadas, frutuosas funcionais e eficazes 
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para o Sistema Educativo.----------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Esta posição não invalida a necessária discussão e participação de todos os 

professores do Município, que aprofunde esta matéria e defina, inequivocamente, o 

percurso a trilhar, no contexto da reforma educativa em curso”.----------------------------------- 

CONSIDERAÇÕES/DECLARAÇÕES DE VOTO DOS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA – PSD – ELVIRA DA COSTA BERNARDINO,  JORGE DE 

JESUS COSTA E ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS:  “Uma vez que se 

pretende fechar o Concelho com um novo modelo de gestão “Formação de 

Agrupamentos”, deve ser estudada uma situação única para o Concelho e não 

continuarmos a fragmentar o Município e tomar decisões que são parte de uma solução.  

---------- Só votaremos uma proposta única e global para o Concelho, depois de ouvir 

todos os docentes do Pré-Escolar, 1.º e 2.º  Ciclos do Ensino Básico”. ------------------------ 

CONSIDERAÇÕES/DECLARAÇÕES DE VOTO DOS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA – PS - JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA E ANTÓNIO PEDRO 

PEREIRA DIAS, QUE CORROBORAM AS CONSIDERAÇÕES DO SENHOR 

PRESIDENTE DA CÂMARA E ACRESCENTAM: “Não tendo até esta data chegado ao 

conhecimento da Câmara Municipal qualquer informação sobre a reunião solicitada com 

os membros que constituirão o Conselho Municipal de Educação, e que tinha como 

função estabelecer orientações e contributos sobre esta matéria, susceptíveis de 

induzirem a criação de novos Agrupamentos, por forma a que pudesse ser elaborada 

uma proposta que cumprisse a data imposta pelo Sr. Director Regional de Educação do 
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Norte, e sendo esta a última reunião de Câmara anterior à referida data, somos de 

opinião que a Câmara Municipal tem obrigação de emitir o parecer solicitado pelo 

Agrupamento de Escolas “O Pioneiro””. ----------------------------------------------------------------- 

---------- Dado não existir até esta data, na posse da Câmara Municipal, qualquer 

informação, ou condição relevante, susceptível de provocar alterações às deliberações 

anteriormente tomadas, entendemos dever manter e reafirmar a vontade já expressa, 

que consubstancia a criação, no Município de Moimenta da Beira, de três Agrupamentos 

de Escolas – um vertical e dois horizontais. ------------------------------------------------------------ 

---------- O Agrupamento de Escolas “O Pioneiro” é uma realidade que integra essa 

vontade expressa pela Câmara Muncipal, que até agora nenhum dos seus membros pôs 

em causa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Além do mais, o Agrupamento de Escolas “O Pioneiro” é uma Instituição que 

tem já um percurso apreciável, sempre em prole dos alunos, feito com o querer, a 

vontade e o investimento, material e humano, de muita gente, muitas autarquias, das 

quais destaco a própria Câmara Municipal (nomeadamente transferindo uma verba 

substancial para a Junta de Freguesia de Leomil para aquisição de um imóvel destinado 

à respectiva sede, tendo como contrapartida a cedência das actuais instalações ao 

Agrupamento), muitas instituições e empresas. Este agrupamento de escolas é já um 

património Municipal que temos obrigação de defender, tendo sempre bem presente que 

a sua manutenção é fundamental para que possam ser alcançados os objectivos 

traçados pela Câmara Municipal para a educação no Concelho. --------------------------------- 
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-------------------- Neste sentido entendemos que a Câmara Municipal, na defesa das suas 

instituições, do seu património e da sua própria estratégia educativa, devia votar, 

inequivocamente, o parecer solicitado pelo Agrupamento de Escolas “O Pioneiro” no 

sentido de que este Agrupamento se deve manter. É este o nosso sentido de voto: 

manter o Agrupamento de Escolas “O Pioneiro””. ---------------------------------------------------- 

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

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

PINTO ZACARIAS, regressou à reunião. ==================================== 

157 - 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, e relativo ao processo FRANCISCO EMANUEL FERREIRA REDE.--------------- 

---------- Informa ainda, que o parecer deverá indicar acerca da relevância do projecto; 

importância; oportunidade; benefícios; diversificação do investimento e adequação do 

local para implementação física do projecto. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 
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INICIATIVA LOCAL DE EMPREGO (ILE,s), proposta face à relevância sócio-económica 

do projecto a implementar. ============================================== 

158 - 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 416/DN-ELA, datado de 09 do corrente 

mês,  solicitando, conforme o estipulado na alínea a) do ponto 2 do n.º 24 da Portaria 

196-A/2001, de 10 de Março, com a redacção dada pela Portaria n.º 255/2002, de 12 de 

Março, a emissão de um parecer sobre a candidatura ao Programa de Estímulo à oferta 

de Emprego – Iniciativa Local de Emprego (ILE’s), e relativo ao processo IDALINA 

PAULO BOTELHO TEIXEIRA------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Informa ainda, que o parecer deverá indicar acerca da relevância do projecto; 

importância; oportunidade; benefícios; diversificação do investimento e adequação do 

local para implementação física do projecto. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

INICIATIVA LOCAL DE EMPREGO (ILE,s), proposta face à relevância sócio-económica 

do projecto a implementar. =============================================== 

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

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

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

desta reunião, nos termos do n.º s 1, 2 e 4, do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 
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Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, sendo seguidamente distribuída, por 

fotocópia, a todos os  membros da Câmara.------------------------------------------------------------ 

 ---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando 

eram 19H00. ========================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

 


