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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CINCO DE MAIO DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 14/03 

========== Aos cinco dias do mês de Maio 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, 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, de 18 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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JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

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

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

JUSTIFICAR a falta à reunião de hoje, da Vereadora ELVIRA DA COSTA BERNARDINO  

DE MATOS FIGUEIREDO, por razões que se prendem com a sua vida profissional. === 

01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

159 – 010/007/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação de Deliberação ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº.10, 

datado de 24 de Abril, último, informando esta Câmara Municipal que foi deliberado, por 

UNANIMIDADE,  aprovar a sua adesão à Criação da Área Metropolitana de Viseu. -------- 

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

160 – 010/007/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação de Deliberação ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº.11, 

datado de 24 de  Abril, último, informando esta Câmara Municipal que foi deliberado, por 

MAIORIA, com 22 (vinte e dois) votos a favor, 4 (quatro) votos contra e 2 (duas) 

abstenções, aprovar a Prestação de Contas respeitantes ao ano de 2002. ------------------- 

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

161 – 010/007/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação de Deliberação ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 12, 

datado de 24 de Abril, último, informando esta Câmara Municipal que foi deliberado, por 

UNANIMIDADE, aprovar o Projecto de Regulamento de Numeração de Polícia e 
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Toponímia para o Município de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------- 

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

162 – 010/007/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação de Deliberação ==== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, presente à reunião o ofício nº. 13, 

datado de 24 de Abril, último, informando esta Câmara Municipal que foi deliberado, por 

MAIORIA com 26 (vinte e seis) votos a favor,  2 (duas) abstenções, aprovar a 

reformulação do Conselho Municipal de Educação agora constituído e adaptado à 

legislação em vigor.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

163 - 020/019/000 - COMUNIDADE PAROQUIAL DE SANTOS ADRIÃO - Cabaços == 

========== Oriundo da Comunidade Paroquial em epígrafe, presente á reunião um 

ofício datado de 10 de Abril, último, a convidar toda a Vereação a assistir às cerimónias 

religiosas da Romaria em Honra de S. Torcato, a realizar no próximo dia 18 do corrente 

mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

164 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo da Senhora ONDINA MARIA CASTRO AGUIAR PEREIRA, 

residente nesta Vila, presente há reunião um requerimento datado de 22 de Outubro do 

ano transacto, a solicitar licença para colocação de um painel publicitário no seu 
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estabelecimento denominado "BOUTIQUE SAFY", sito na rua Aquilino Ribeiro, nº. 18,   

com as dimensões de 5m2  e os seguintes dizeres: "BOUTIQUE SAFY - PRONTO A 

VESTIR-HOMEM, SENHORA E CRIANÇA C/ SAPATARIA E ARTIGOS DO LAR 

TELEM. 967629606”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 231/FISC, datada de 22 de Abril, último, do seguinte teor: -------

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

18/03/2003, informa-se que só está afixada parte do reclame de publicidade solicitada.---

----- Mais se informa que, a citada publicidade está colocada, á semelhança de todas as 

outras publicidades existentes, na mesma Rua, não respeitando o Regulamento do 

Plano de Pormenor aprovado para o local ”. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que um dos principais objectivos do projecto de 

Requalificação do Largo do Tabolado é promover a harmonização e adequação da 

publicidade às indicações preconizadas pelo Plano de Pormenor, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, que os Técnicos da DPOM – Divisão de Planeamento e Ordenamento 

do Município e o Fiscal Técnico  da obra concebam eelaborem conveniente "Design" e 

tipologia  dos spots publicitários, propondo aos interessados a repartição dos  

respectivos encargos, quando se trate de substituição de paineis já existentes. ======= 

165 - 150/158/000 - PUBLICIDADE ======================================== 

========== Oriundo da Firma Klass-Klub, com sede na Barragem do Vilar, presente à 

reunião um requerimento datado de 28 de Abril, último,  a solicitar  licença para distribuir 
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1000 (mil) panfletos publicitários. --------------------------------------------------------------------------   

---------- Submetido o assunto à apreciação da Fiscalização Municipal, a mesma prestou 

a informação nº.264/FISC, datada de 05 do corrente mês, do seguinte teor: -----------------

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

datado de 30/04/03, cumpre-me informar que não deve ser concedida a respectiva 

licença de publicidade, em virtude de o Alvará do Estabelecimento em causa, se 

encontrar caducado por força do nº. 1, do artº. 18 do Decreto-Lei   nº. 168/97, de 04 de 

Julho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 57/2002, de 11 de Março “. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão, dado 

que o estabelecimento não está licenciado para a actividade que se pretende publicitar.=  

166 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO  =============== 

========== Oriundo da Senhor HERMÍNIO PEREIRA GOVERNO, residente nesta Vila, 

presente à reunião um requerimento datado de 07 de Abril, último, a solicitar licença 

para a prática de jogos lícitos no seu estabelecimento, denominado de "3D", sito na 

Avenida 25 de Abril, nesta Vila, uma vez que pretende explorar três máquinas de 

diversão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

prestou a informação nº. 213/FISC, datada de 10 de Abril, 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. 24º, do Decreto-Lei 

nº. 310/02, de 18 de Dezembro, deve ter-se em conta a distância que vai das escolas ao 
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estabelecimento em causa, isto porque deve a Ex.ma Câmara determinar, em 

regulamento, a distância que vai permitir a instalação das respectivas máquinas “.--------- 

DELIBERAÇÃO: Tomando como referência a anterior legislação sobre esta matéria, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, determinar  uma distância de 250 metros das 

escolas ás instalações onde podem ser instaladas as referidas máquinas, preceito que 

deverá ser integrado no respectivo regulamento. ============================== 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO CÉSAR MONTEIRO, residente nesta Vila, 

presente à reunião um requerimento datado de 03 de Abril, último, a solicitar licença 

para a prática de jogos lícitos no seu estabelecimento, denominado de "PICO DO MEIO 

DIA", sito na Avenida Engº. Amaro da Costa, nesta Vila. ------------------------------------------ 

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

prestou a informação nº. 218 /FISC, datada de 14 de Abril, 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. 24º, do Decreto-Lei 

nº. 310/02, de 18 de Dezembro, deve ter-se em conta a distância que vai das escolas ao 

estabelecimento em causa, isto porque deve a Ex.ma Câmara determinar, em 

regulamento, qual a distância que vai determinar para a instalação das respectivas 

máquinas, relativamente aos estabelecimentos de ensino “. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tomando como referência a anterior legislação sobre esta matéria, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, determinar  uma distância de 250 metros das 
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escolas ás instalações onde podem ser instaladas as referidas máquinas, preceito que 

deverá ser integrado no respectivo regulamento. ============================== 

168 - 380/382/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA DA BEIRA – Toponímia= 

========== Oriundo da Junta de Freguesia em epígrafe, presente à reunião o ofício nº. 

31/JF, datado de 3 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrito 

e dela fica a fazer parte integrante, no qual propõe à respectiva Comissão de Toponímia 

da Câmara Municipal  que analise profundamente aquela proposta com vista à sua 

aprovação, pelos motivos expressos no livro de A. BENTO DA GUIA, "MOIMENTA DA 

BEIRA-LIVRES, IGUAIS, SOLIDÁRIOS". ---------------------------------------------------------------                                                                                               

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da referida proposta e deliberou, por 

unanimidade, solicitar adequado estudo global  ao Vereador do Pelouro do Urbanismo e 

seus técnicos. ======================================================== 

169 - 380/995/000 - REABERTURA DE UM ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS COM 

ESPAÇO PARA DANÇA ================================================ 

========== Oriundo da Fiscalização Municipal, presente à reunião a informação nº. 

263/FISC, datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando que, através de publicidade, 

tomou conhecimento que o estabelecimento de bebidas com espaço para dança, sito na 

Barragem do Vilar, vai reabrir ao público, no dia 10 do corrente mês, sem que esteja 

devidamente legalizado para o efeito, sugerindo o seu encerramento. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Face à informação da Fiscalização Municipal, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, informar o requerente em conformidade. ========================= 

170 - 610/604/000 - LOCALIZAÇÃO DE EXPLORAÇÕES DE ÁGUA E DE CHARCAS 

DE RETENÇÃO DE ÁGUAS, NA FREGUESIA DE LEOMIL ===================== 

========== Oriundo do Senhor FIRMINO JOÃO CENTEIO OLIVEIRA, presente à 

reunião um requerimento datado de 15 de Abril, último, no qual solicita um parecer para 

proceder à construção de dois poços com profundidade de 8 metros, cada, bem como 

para a construção de três charcas nas suas propriedades na freguesia de Leomil.---------- 

 O requerimento vem acompanhado  das informações dos Serviços da Fiscalização 

Municipal e da Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município, que nesta acta se 

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

procede ao enquadramento legal e jurídico desta petição. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a intervenção proposta pretende exactamente 

valorizar e potenciar uma exploração agrícola de alguma dimensão, e tendo ainda em 

conta o parecer favorável da Junta de Freguesia de Leomil, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a sua localização, deixando à DRATM – Direcção Regional da 

Agricultura e Trás-os-Montes e à Direcção Regional do Ambiente a decisão final, 

porquanto constitui matéria das suas atribuições. ============================== 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

171 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE ESPINHEIRO - 

Alvite – Pedido de subsídio ============================================ 
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========== Oriundo da Associação  em epígrafe,  presente  à reunião o ofício, sem 

data e registado nesta Câmara no dia 08 do corrente mês, com o número 2554,  

solicitando um subsídio destinado a custear parte das obras com a ampliação da capela 

daquela localidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  0102/080701, onde, em 29 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 30.000,00 (trinta mil euros), estando o mesmo previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos no objectivo 2.5.3, com o código 01 e número de projecto 

A/29, com a dotação global  de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros). -------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação 

solicitada, concedendo a verba de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) à Associação 

Cultural e Desportiva de Espinheiro, Freguesia de Alvite, destinada à obra de ampliação 

da Capela. ===========================================================   

AUSÊNCIA DE REUNIÃO  ============================================== 

========== Considerando que os assuntos que se seguem dizem respeito ao 

Vereador em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, por fazer parte dos 

orgãos directivos este ausentou-se da reunião.  =============================== 

172 - 210/207/000 – CLUBE DE DESPORTO E RECREIO DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Torneio da Associação “Os mensageiros de Portugal de Lagny (França)” Pedido 

de subsídio ========================================================= 
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========== Oriundo do Clube em epígrafe,  presente  à reunião o ofício datado de 25 

do último mês e registado nesta Câmara no dia 23 do corrente mês, com o número 

2841,  solicitando um subsídio destinado ao pagamento do autocarro que irá fazer a 

deslocação a França, nos dias 5 a 10 de Junho, com vista à participação do C.D.R. de 

Moimenta da Beira naquele torneio de futebol. -------------------------------------------------------- 

---------- 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 29 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 84.099,00 (oitenta e quatro mil e noventa e nove euros), estando o 

mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos no objectivo 2.5.2, com o código 

0106 e número de projecto A/12, com a dotação global  de € 15.001,57 (quinze mil e um 

euros e cinquenta e sete cêntimos).---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o bom desempenho demonstrado pela equipa Sénior na 

presente época desportiva, a  Câmara deliberou, por unanimidade, premiá-la, 

concedendo ao Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da Beira, uma 

comparticipação de € 2.494,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro euros), 

destinada a suportar os encargos com a viagem a Lagny  (França). ================ 

173 - 210/207/000 – CLUBE DE DESPORTO E RECREIO DE MOIMENTA DA BEIRA - 

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

========== Oriundo do Clube em epígrafe,  presente  à reunião o ofício datado de 15 

do corrente mês e registado nesta Câmara no dia 22 do mesmo mês, com o número 
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2809,  solicitando um subsídio extra no valor de € 4.000, (quatro mil euros), destinado ao 

pagamento de todos os compromissos com fornecedores, jogadores e equipa técnica, 

relativo à época desportiva 2002/2003. ------------------------------------------------------------------ 

---------- 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 29 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 84.099,00 (oitenta e quatro mil e noventa e nove euros), estando o 

mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos no objectivo 2.5.2, com o código 

0106 e número de projecto A/12, com a dotação global  de € 15.001,57 (quinze mil e um 

euros e cinquenta e sete cêntimos).---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a  Câmara considere a possibilidade de ponderar o pedido 

formulado, deliberou, por unanimidade, solicitar à Direcção do Clube de Desporto e 

Recreio de Moimenta da Beira, justificação dos encargos excepcionais, através da 

apresentação de um relatório de contas que o justifique. ======================== 

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, regressou à reunião. ======================= 

174 - 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 Abril, último, 

que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 
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no montante de € 654.855,97 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e 

cinquenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos). ------------------------------------------------ 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

175 - 130/151/700 – PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES – Entrega do Bar/Restaurante – 

Indemnização pelo Equipamento instalado ================================ 

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

CONDE, presente à reunião uma informação  datada de 23 do corrente mês, 

acompanhada por um relatório de peritagem efectuada pela firma TECNO – FRIO, que 

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

informando dos valores apurados relativos aos artigos que constituem o equipamento do 

Bar/Restaurante da praia fluvial de Segões, no sentido de ser atribuída uma 

indemnização, pela cedência do recheio daquele espaço, à ex-arrendatária, Senhora 

ANA CRISTINA NETO OLIVEIRA. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Face ao valor apurado na peritagem técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, propor à ex-arrendatária uma indemnização de € 9.763,00 (nove mil, 

setecentos e sessenta e três euros) por todo o equipamento instalado no referido bar, 

cuja resposta deve ser dada no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser obrigada a 

restituir, no mesmo prazo, o estabelecimento limpo e liberto de quaisquer equipamentos 

da sua responsabilidade. ================================================ 

"Tesouraria" 
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176 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário de tesouraria  do passado dia 02, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de  € 159.382,05 (cento e 

cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois euros e cinco cêntimos), assim  

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

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€ 65.508,96 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€ 93.873,09 

                                                                                TOTAL  ...............€ 159.382,05 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

 “Vias de Comunicação e Transporte” 

177 – 310/301/103 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514, ENTRE  - MOIMENTA DA BEIRA 

E PERAVELHA – Peritagem  ============================================ 

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

7 de Abril, último, presente à reunião uma carta da firma JEREMIAS DE MACEDO & C.ª, 

Lda, com a referência DO/MP/218/2003, datada de 15 de Abril, último, registada nesta 

Câmara sob o n.º 2781, em 22 de Abril do corrente ano, com o seguinte teor: ---------------

----- “Relativamente ao V/ ofício datado de 18 de Março do corrente ano, no qual nos 

comunicaram a intenção de retomarem a vistoria à obra em epígrafe, vimos pela 

presente, mais uma vez, manifestar a nossa surpresa por tal atitude atento o facto de a 
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obra ter sido recepcionada em 13 de Julho de 2000 e reportada a 14 de Outubro de 

1998. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Conforme é do conhecimento da Câmara Municipal, em virtude do não pagamento 

dos trabalhos realizados por esta empresa, depois da prévia tentativa de conciliação no 

CSOPT ( Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes), foi instaurada a devida 

acção judicial tendente a obter o pagamento do valor dos trabalhos realizados. ------------- 

----- É ainda do V/ conhecimento que após a conclusão da empreitada, foi solicitado aos 

serviços técnicos municipais e a esta empresa, por V. Ex.a, a elaboração de um mapa 

final onde constassem todos os trabalhos efectivamente realizados. --------------------------- 

----- Esse mapa foi elaborado pelo técnico desta empresa e pelo técnico da Câmara 

Municipal que exerceu as funções de fiscal na obra. ------------------------------------------------ 

----- Tal facto é assumido pela Câmara Municipal, pois no processo judicial foi 

confessado que Henrique Afonso, estava incumbido pelo Eng.º João Pinto Cardoso, de 

efectuar medições e que as efectuou. ------------------------------------------------------------------- 

----- De modo que, em face da posição assumida pela Câmara Municipal e pela 

pendência da acção judicial, não entendemos porque razão pretendem agora efectuar 

uma vistoria à obra, quando a mesma pelo fiscal municipal, foi medida e está 

recepcionada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Se as medições não foram acompanhadas pelo Eng.º Cardoso conforme confissão 

da Câmara Municipal, tal facto terá de ser avaliado e valorado pelos seus superiores 

hierárquicos não competindo a esta empresa pronunciar-se, neste momento, sobre tal  
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comportamento omissivo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- O certo é que, só o facto de o mesmo admitir que existem trabalhos a mais e que 

pelo mesmo não foram medidos e contabilizados aquando da sua execução, constituirá, 

por si só, motivo para se apurar responsabilidades. ------------------------------------------------- 

----- Mas, repete-se os trabalhos a mais são no valor apurado por aquele fiscal municipal, 

resultante das medições efectuadas em conjunto com esta empresa aquando da 

execução dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por tudo exposto, a vistoria pretendida  é de todo inócua”. -----------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Dado que esta exposição nada acrescenta ao processo já conhecido, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, dar conhecimento à empresa Jeremias de 

Macedo & Cª., Lda, da última deliberação tomada sobre este assunto. ==============  

178 - 310/301/110 - BENEFICIAÇÃO DO TROÇO DA E.M. 532, ENTRE A E.N. 226 E 

ARCOZELO DA TORRE - Conta Final – Aprovação ========================== 

========== Oriundo da firma ROSA CONSTRUTORES, S.A., presente à reunião uma 

carta com a referência CO243-2003, datada de 10 de Abril, último, que acompanha a 

Conta Final da empreitada em epígrafe, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, para ser apreciada e eventualmente 

aprovada nos termos do art.º 202.º, do Decreto-Lei nº. 405/93, de 10 de Dezembro. ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra. = 

179 – 310/301/217 – EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1039, ENTRE 

ALVITE E A E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Modificação do plano de trabalhos ======== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

7 de Abril, último, em que foi deliberado proceder à avaliação técnico – financeira da 

empreitada em epígrafe, presente à reunião a informação sem número e sem data, do 

Engenheiro Civil Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, que nesta acta se 

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

razões aduzidas, informa que a pretensão da firma adjudicatária não tem fundamento, e 

ao mesmo tempo apresenta os volumes de execução dos muros de ala do “Pontão 

Pequeno” a construir. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Com base na informação técnica agora aduzida pelo Eng.º Fiscal da 

obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: ------------------------------------------- 

-----1 – Que sejam imediatamente enviados à empresa PAVIA – Pavimentos e Vias, 

S.A., as medições do pontão pequeno, bem como respectivo desenho técnico; ------------- 

----- 2 – Que a empresa reinicie este trabalho com absoluta prioridade, num período de 

10 dias, sob pena de ser admitida como acto de má fé a destruição do pontão existente, 

sem prever a sua rápida substituição, prejudicando de forma incomensurável todo o 

trânsito que circula nesta via, especialmente a população desta Freguesia; ------------------ 

----- 3 – Que o Engenheiro Civil JOÃO PINTO CARDOSO, enquanto Fiscal da obra, dê 

urgente cumprimento à deliberação tomada por esta Câmara, em reunião realizada em 7 

de Abril, último. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 4 – Que se notifique também a empresa para apresentação de um novo plano de 

trabalhos, bem como eventual cronograma financeiro, adaptado à nova realidade; -------- 
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----- 5 – Que se alerte também a empresa das responsabilidades que poderá ter que vir 

a assumir por incumprimento dos prazos de realização contratados, bem como das suas 

implicações no contrato-programa celebrado com a Administração Central. ========== 

180 – F01.02.04 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E O 

LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO – Pedido de prorrogação do prazo ======== 

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

epígrafe, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDA, presente à reunião uma carta, datada de 

11 de Março, último, registada nesta Câmara sob o n.º 2831, no dia 23 de Abril do 

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

----- “Vimos pela presente, solicitar a V. Exª a prorrogação do prazo da obra em epígrafe 

por um período de 3 (três) meses, o tempo previsto para esta prorrogação destina-se 

unicamente à colocação do betuminoso de desgaste, o qual só deve ser colocado com 

boas temperaturas, o que se verifica nos meses de Junho e Julho”. ---------------------------- 

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

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

---------- “Tendo em atenção os motivos apresentados sou de opinião que dever-se-á 

autorizar a respectiva prorrogação do prazo contratual”. ------------------------------------------- 

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

de execução da obra por mais 3 meses, de acordo com a informação prestada pelos 

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

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 
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181 – 310/302/148 – CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO DA ENTRADA “SUL” DE 

ALVITE E ACESSO À RUA DA BOGALHEIRA – Pedido de prorrogação do prazo == 

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

epígrafe, PONTES & SOUSA, LDA, presente à reunião uma carta, datada de 8 de Abril, 

último, registada nesta Câmara sob o n.º 2807, no dia 22 de Abril do corrente ano, com o 

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

----- “Relativamente à empreitada em referência, e tendo em conta que o prazo 

contratado está quase a terminar, vimos por este meio solicitar a V. Ex. as que nos 

concedam a prorrogação do prazo para a execução dos trabalhos que faltam executar, 

até ao final do mês de Maio do corrente ano. ---------------------------------------------------------- 

----- As razões, que sustentam o presente pedido devem-se ao facto de, no decorrer da 

execução dos trabalhos se ter encontrado mais rocha dura do que inicialmente 

prevíamos encontrar, e principalmente devido às condições climatéricas adversas que 

se fizeram sentir no período de tempo já decorrido, agravada com a localização dos 

trabalhos, local onde aflui muita quantidade de água vinda dos terrenos das imediações 

dos trabalhos e de zonas da aldeia situados a altitudes superiores ao local”. ----------------- 

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

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

-----“Em presença dos motivos explanados na presente, sou de opinião que dever-se-á 

conceder a respectiva prorrogação do prazo contratual”. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: De acordo com a informação técnica, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, conceder a prorrogação solicitada, devendo este facto ser comunicado à 

empresa PAVIA – PAVIMENTOS E VIAS SA, para que esta possa planear 

convenientemente a conclusão global da referida obra (Beneficiação do C.M. 1039), 

conforme estabelecido contratualmente. ==================================== 

182 – 310/302/145 – CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO ENVOLVENTE À C+S – 

VARIANTE À ZONA ESCOLAR – Construção de muro em blocos =============== 

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

CARDOSO, presente à reunião a informação n.º 23, datada de 3 de Abril, último, com o 

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

----- “Apresenta-se, em anexo, uma listagem de trabalhos imprevistos, dado ser 

necessário para a construção de passeios, a construção de muros em blocos. -------------- 

----- Há que comunicar à firma a aprovação dos trabalhos e a respectiva autorização 

para a execução dos trabalhos em causa. -------------------------------------------------------------- 

----- Em tempo: a construção dos muros em blocos destinam-se a suster terras, a vedar 

terrenos e a permitir a construção dos passeios”. ---------------------------------------------------- 

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

E FINANCEIRA,  segundo a qual este encargo, cujo custo importa em € 11.428,62 (onze 

mil, quatrocentos e vinte e oito euros e sessenta e dois cêntimos), tem cabimento na 

rubrica orçamental orgânico-económica 03.03/07.01.04.01, onde, em 29 de Abril, último, 

existe um saldo disponível de € 398.207,86 (trezentos e noventa e oito mil, duzentos e 

sete euros e oitenta e seis cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 
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Investimentos, no Objectivo 2.4.2, com o Código  04.08. e número de Projecto I 149, 

com a dotação de € 117.752,26 (cento e dezassete mil, setecentos e cinquenta e dois 

euros e vinte e seis cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos propostos, 

no montante de € 11.428,62 (onze mil, quatrocentos e vinte e oito  euros e sessenta e 

dois cêntimos), admitindo que venham a substituir trabalhos a menos não realizados. == 

183 – 310/302/340 – COMPLEXO DESPORTIVO DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Aquisição de terrenos ================================================= 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MARIA TRINDADE, presente à reunião uma 

carta, datada de 16 de Abril, último, registada nesta Câmara sob o n.º 2798, em 22 de 

Abril do corrente ano, com o seguinte teor: “José Maria Trindade, casado, residente em 

rua do Mirante, n.º 21 1.º 1.100 – Lisboa, face ao ofício n.º 2.094, datado de 8 de Abril de 

2.003, vem dizer a V. Exª. que não concorda com o valor por m/2 oferecido pela Câmara 

Municipal para aquisição do terreno de que é proprietário. ----------------------------------------- 

----- Venho em contra prestação, dizer a V. Exª que estarei disposto a negociar pelas 

vias amigáveis, aceitando 7,5 Euros o m/2. ------------------------------------------------------------ 

----- Fico à disposição de V. Exª para tratar dos ulteriores termos e fico também aguardar 

a resposta que V. Exª intender por vem dar-me sobre a proposta que aqui deixo”. --------- 

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

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

orgânico-económica 04/07.01.04.06, onde, em 29 de Abril, último, existe um saldo 
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disponível de € 253.865,46 (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e 

cinco euros e quarenta e seis cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual 

de Investimentos, no Objectivo 2.5.2, com o Código  01.01 e número de Projecto I 184, 

com a dotação de € 100.000,00 (cem mil euros). ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o proprietário fica com a sua propriedade totalmente 

inutilizada, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a sua proposta, devendo ser 

promovida a competente escritura de compra e venda. ========================= 

184 – 310/309/000 – LOTEAMENTOS MUNICIPAIS – Loteamento do Senhor Camilo 

Cardoso – Lote n.º 2 – Alteração da área  ================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ VASCO DA CRUZ PEREIRA, residente nesta 

Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião uma carta, datada  de 17 de Fevereiro, 

último, registada nesta Câmara sob o n.º 1301, no mesmo dia, que nesta acta se 

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

razões apresentadas, solicita que seja definida a área do lote que possui naquele 

loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

----- “Dando cumprimento ao despacho do Sr.º Presidente da Câmara, exarado na carta 

do Sr.º José Vasco da Cruz Pereira, em 19/02/03, cumpre a estes serviços informar que:  

----- No loteamento inicialmente aprovado pela Câmara Municipal, (em 1983), a área do 

lote n.º 2, agora adquirido pelo Sr. José Pereira era de 580,00m2. ------------------------------ 
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----- Entretanto, em 1999, a Câmara Municipal teve a necessidade de proceder ao 

redimensionamento da largura da faixa de rodagem do arruamento, (passando este de 

6,00m para 8,00m), bem como à implantação de alguns estacionamentos não previstos 

inicialmente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Fruto da necessidade de projectar estas alterações, foi feito o novo levantamento 

topográfico do prédio pelos Serviços Técnicos do G.A.T. de Lamego. Nesse momento, 

foi-nos indicado no local pelo proprietário do terreno que confronta a Sul um “novo” limite 

que, na realidade, não coincidia com o que constava no projecto inicial. Entretanto, esse 

“novo” limite viria a ser assumido como o real, vindo a servir para projectar as alterações 

ao projecto, onde se verificou que o lote em causa ficaria com a área de 484,00m2. ------ 

----- Entretanto, tendo o Topógrafo desta Câmara se deslocado ao local no dia 04/07/02 

para a marcação deste e de outros lotes, o proprietário do terreno que confronta a sul, 

alegou então que o limite já não seria aquele que antes nos tinha indicado, mas sim, um 

outro, tendo mesmo retirado as marcações efectuadas, o que tem como consequência, a 

redução da área dos lotes que eram da Câmara Municipal. --------------------------------------- 

----- Assim ser, foi consultado o levantamento topográfico que deu origem ao loteamento 

inicialmente aprovado pela Câmara Municipal, onde se verifica que o limite não seria 

nenhum dos que o proprietário que confronta a sul alega ser, o que faria com que os 

lotes não sofressem qualquer alteração de área. ----------------------------------------------------- 

----- Para um melhor esclarecimento, apresenta-se em anexo o levantamento topográfico 

que deu origem ao loteamento aprovado inicialmente pelo requerente, o Sr.º Camilo da 
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Silva Cardoso, bem como o levantamento topográfico que deu origem à alteração do 

loteamento por parte da  Câmara Municipal”. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à análise dos elementos técnicos apresentados, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, propor ao litigante a admissão definitiva e indiscutível da 

área e limites resultantes da alteração do loteamento agora aprovado, sob pena de 

accionar, de imediato, a competente acção judicial, reivindicando a área e limites 

cedidos pelo loteador, Senhor Camilo Cardoso, à Câmara Municipal. -------------------------- 

---------- Para os devidos efeitos, deliberou a Câmara que o litigante dê uma resposta 

conclusiva no prazo de 10 dias, a contar da data da notificação. ================== 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

185 – 360/337/20.01 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia - 

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

========== Oriundo da Firma CUNICULTURA PARADUCENSE, Ldª., com sede na 

localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, presente à reunião a reaprovação de um 

pedido de informação prévia, relativamente à construção de três pavilhões destinados à 

instalação de uma cunicultura, que pretende levar a efeito na localidade de Paraduça, 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 8-LS/DPOM/2003, 

datada de 22 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 
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fica a fazer parte integrante, emitindo parecer desfavorável. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar o pedido de 

informação prévia, nos termos da deliberação tomada em reunião de Câmara realizada 

em 11 de Março de 2002,  ponto 223, do livro de acta nº. 103. ==================== 

186 – 360/337/1.03 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia - 

Ampliação de um edifício destinado a habitação ============================ 

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

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

LOPES XAVIER, relativamente à ampliação de um edifício destinado a habitação, sito 

no lugar denominado "Relva ou Vale", na localidade e Freguesia de Peva,  presente à 

reunião um ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE PEVA, do seguinte teor: -------------------

-----" (...) não vê qualquer inconveniente e por conseguinte o nosso parecer é favorável, 

visto a dita ampliação não comprometer futuros processos". -------------------------------------- 

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

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

----- " Perante a posição aqui assumida pela Junta de Freguesia de Peva, julga-se não 

haver qualquer inconveniente à pretensão do requerente". ----------------------------------------

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

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

187 – 360/337/3.03 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia - 

Construção de um pavilhão para exploração avícola - Resposta à audiência do 
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interessado ========================================================= 

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

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

LAURENTINO SANTOS MALAIA, relativamente à construção de um pavilhão para 

exploração avícola, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Gaverea ou 

Ferreiras", na localidade de Porto da Nave,  Freguesia de Alvite,  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 da 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 11-

LS/DPOM/2003, datada de 24 de Abril, último, que nesta acta se considera 

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

descritas emitir parecer desfavorável à pretensão. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as condicionantes legais que regulamenta esta matéria, 

mas compreendendo o real impacto deste investimento na economia local, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, viabilizar o equipamento proposto, nas seguintes 

condições:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Que seja adoptado a primeira implantação, reduzindo a área para 1.500 m2 de 

implantação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que seja apresentada autorização dos vizinhos, quer da habitação, quer da 
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exploração avícola, no sentido de que não se opoêm à construção deste investimento; -- 

----- 3. Que a viabilidade concedida obtenha o parecer favorável da Direcção Regional 

da Agricultura. ======================================================== 

188 – 360/337/5.03 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia - 

Construção de um pavilhão destinado a atelier de granitos - 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 NOEL 

ANTÓNIO CONCEIÇÃO MONTEIRO,  relativamente à construção de um pavilhão 

destinado a atelier de granitos, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de 

Paçô,  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 da pretensão. ---------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.14-

LS/DPOM/2003, datada de 29 de Abril, último, que nesta acta se considera 

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

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

condicionada ao parecer favorável da E.D.P. – Electricidade de Portugal e ICERR–

Instituto de Conservação de Estradas e Rede Rodoviária . ======================= 

189 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 
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========== Oriundo dos munícipes abaixo referenciados, presente à reunião os  

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

 - JOSÉ JOÃO PINTO AMARAL,  para colocação de uma marquise, com a área de 

13m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Curvaceira", Freguesia de 

Castelo, a que se refere o Proçº. nº. 144.03; ----------------------------------------------------------- 

- ANA CRISTINA DE JESUS SANTOS, para construção de um muro para churrasqueira, 

com a área de 25m2, sita na localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, a que se 

refere o Proçº. nº. 158.03; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- BÁRBARA APARÍCIO, para acabamentos da sua casa de habitação, sita no lugar 

denominado "Ribeiro", na localidade de S. Martinho,  Freguesia de Peva, a que se refere 

o Proçº. nº. 160.03; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- MANUEL BERNARDO BATISTA, para construção de uns arrumos agrícolas, com 45 

m2, que pretende levar a efeito  na localidade e Freguesia de Baldos, a que se refere o 

Proçº. nº. 161.03; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- MANUEL BATISTA GOMES, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área de 

45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Fietal", na localidade e 

Freguesia de Paçô, a que se refere o Proçº. nº. 165.03; -------------------------------------------- 

- MANUEL SANTOS PINTO, para construção de uma casa de banho, na sua casa de 

habitação, sita na localidade de Fornos, Freguesia de Moimenta da Beira, a que se 

refere o Proçº. nº. 179.03; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- ARMANDO SANTANA FERREIRA AGUIAR, para construção de uns arrumos 
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agrícolas, com a área de 45m2, sita no lugar denominado "Pedra Dante", na localidade e 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 186.03; ------------------------------------------ 

- MANUEL JOAQUIM MUXAGATA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado" Rigueira" na localidade 

e Freguesia de Alvite, a que se refere o Proçº. nº. 191.03; ----------------------------------------- 

- SILVESTRE DE JESUS ALMEIDA, para construção de um telhado na sua casa de 

habitação, sita na localidade de "Espinheiro", na Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proçº. nº. 192.03; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- JOSÉ FERNANDES DE JESUS AGUIAR, para construção de um muro de vedação, 

com 20 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Alto da Portela", na 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº. nº. 193.03; ------------------------------------------ 

- JOSÉ FERNANDES DE JESUS AGUIAR, para acabamentos da sua casa de 

habitação, sita no lugar denominado "Alto da Portela", na Freguesia de Leomil, a que se 

refere o Proçº. nº. 194.03; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- ALVARO MORAIS MONTEIRO, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área 

de 45m2, que pretende levar a efeito na Rua do Muro, na localidade e Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proçº. nº. 195.03; -------------------------------------------------------------- 

- JOSÉ ALBERTO PINTO BASTOS, para construção de um muro de vedação com 16 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Tapada", na localidade de 

Granja de Paiva, Freguesia de Caria, a que se refere o Proçº. nº. 197.03; -------------------- 

- SÓNIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, para pintura da sua casa de habitação, sita 
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na Rua da Lapa Alta, na localidade e Freguesia de Caria, a que se refere o Proçº. nº. 

198.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- CARLOS LOURENÇO CAIADO, para construção de uns arrumos com 30 m2, que 

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

Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 200.03; ------------------------------------------------------------ 

- JOÃO FERNANDO AMADO ANTUNES, para construção de uns arrumos agrícolas, 

com a área de 4 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Castanheiro 

Velho", na localidade e Freguesia de Peravelha, a que se refere o Proçº. nº. 201.03; ------ 

- JOÃO DA SILVA CORREIA, para rebocos e pinturas da sua casa de habitação, sita no 

Largo da Tulha, na localidade e Freguesia de Alvite, a que se refere o Proçº. nº. 208.03;- 

- SIDÓNIO RIBEIRO FERNANDES, para acabamentos da sua casa de habitação, sita 

na localidade e Freguesia de Alvite, a que se refere o Proçº. nº. 210.03; ---------------------- 

- ACÁCIO FILIPE DOS SANTOS FONSECA, para rebocos de um muro, que pretende 

levar a efeito na Av. Calouste Gulbenkien, nesta Vila, a que se refere o Procº. 211.03;----  

- GILDA FERREIRA DA COSTA, para reparação de um telhado da sua casa de 

habitação, sita na Rua da Quelha, na localidade e Freguesia de Castelo, a que se refere 

o Procº. nº .209.03. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetidos os assuntos 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 
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respectivas licenças. =================================================== 

190 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” Com 

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

========== Oriundo do Senhor  ACÁCIO FILIPE DOS SANTOS FONSECA, 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 

na Rua Calouste Gulbenkien,  nesta Vila, a que se refere o Proçº. nº. 92.03. ---------------- 

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

prestou a informação nº. 242/FISC, datada de 23 de Abril, último, do seguinte teor:--------

----- " Os Serviços de Fiscalização mantêm o teor da Informação nº. 130/FISC., datada 

de 13/03/03, relativa ao processo supra citado "Não lhe deve ser concedida a respectiva 

licença, dado que, a obra que o requerente já realizou, e não obstante esta estar com a 

laje do tecto à cota da estrada e do caminho, não respeita a distância de 10 metros 

relativamente à faixa de rodagem, pois a construção foi executada à face do caminho 

público e do arruamento Calouste Gulbenkien. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: Para uma melhor avaliação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

solicitar a junção dos documentos a que se refere o alargamento do arruamento. ===== 

191 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” Com 

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

========== Oriundo do Senhor ALVARO MORAIS MONTEIRO, presente à reunião um 
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processo designado de "simples com condicionantes", relativamente  à construção de 

um muro de vedação, com 17 metros, que pretende levar a efeito na Rua do Muro, 

Freguesia de Alvite, a que se refere o Proçº. nº. 196.03. ------------------------------------------- 

----- Oriundo do Senhor JOSÉ ANTÓNIO DE JESUS SILVA, presente à reunião um 

processo designado “simples com condicionantes” relativamente à reconstrução de um 

muro de vedação, com 33 metros, sito na localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proçº. nº. 204.03. --------------------------------------------------------   

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

mesma prestou as informações  nº.s 237 e 238/FISC, datadas de 23 de Abril, último, do 

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

----------------- "Não há  inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, no 

entanto, o requerente deve previamente solicitar o alinhamento". ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos, devendo, 

previamente, os requerentes solicitarem o respectivo alinhamento. ================ 

192 - 360/338/576.94 - OBRAS PARTICULARES -  Alteração de uma moradia - 

Pedido de prorrogação de prazo para entrega do documento de legitimidade ===== 

=========== Oriundo do Advogado JOÃO BERNARDO TOMÁS, representante da 

Senhora HERMÍNIA TEIXEIRA DA FONSECA, residente na Rua Seis, Lote 20, Vale 

Grande, 1675- Pontinha, presente à reunião um novo pedido de prazo para entrega do 

documento de legitimidade, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, apontando as razões porque não entregou dentro do prazo 
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de 90 dias que lhe foi concedido. -------------------------------------------------------------------------- 

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

noventa dias para a entrega do documento de legitimidade. ====================== 

193 - 360/338/122.97 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de um edifício de habitação colectiva e comércio (alteração) - 

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 OLÍMPIO 

FERNANDO CALADO GUEDES, relativamente à construção de um edifício de habitação 

colectiva e comércio, que pretende levar a efeito na Av. João Lima Gomes, 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 da pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 16-

LS/DPOM/2003, datada de 29 de Abril, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que não é visível qualquer aproveitamento do sótão e 

que foi respeitada a altura da cércea relativamente as construções adjacentes, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de alterações. ============= 
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194 - 360/338/535.98 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Adaptação de um rés do chão em estabelecimento bancário ==================  

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

em 24 de Fevereiro, último, exarada a folhas 373, ponto 173, do livro de actas nº. 107, 

em que foi deliberado, conceder um prazo de trinta dias, para que a requerente proceda 

ao pedido de reaprovação do projecto de arquitectura, relativamente à adaptação de um 

rés do chão em estabelecimento bancário, que a CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA 

MÚTUO DE ARMAMAR E MOIMENTA DA BEIRA, pretende levar a efeito no Largo da 

Tulha, Freguesia de Alvite, novamente presente à reunião um requerimento, que nesta 

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

um prazo para dar seguimento à deliberação de Câmara. ----------------------------------------- 

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

prazo de noventa dias, para a regularização do processo. ======================= 

195 - 360/338/184.00 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Alteração ao projecto de arquitectura inicial =============================== 

========== Oriundo da Senhora ANA CRISTINA DE JESUS SANTOS, presente à 

reunião a alteração da versão original do projecto de arquitectura, relativamente à 

ampliação de um edifício destinado a habitação, sita na localidade de Toitam, Freguesia 

de Arcozelos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 214/DPOM/2003, 
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datada de 22 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

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

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

devendo a requerente entregar os projectos das especialidades. ================== 

196 - 360/338/329.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades -

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar  ao Senhor JOSÉ JOAQUIM 

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

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

localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos, 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: ----------------

----- " 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 das 

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

197 - 360/338/269.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades - 

Construção de uma habitação unifamiliar -  Elementos em falta ================ 
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========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

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

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

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

lugar denominado "Areal, na localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião os 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 213DPOM/2003, 

datada de 22 de abril, último, 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 das 

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

198 - 360/338/448.01 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

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

em 02 de Dezembro de 2002, exarada a folhas 146, ponto 113, do livro de actas nº. 106, 

em que foi deliberado dar conhecimento ao requerente do conteúdo da informação 

técnica, ao qual devia aduzir esclarecimentos objectivos sobre a alteração da mancha de 

implantação e incumprimento do afastamento frontal e de tardoz, presente à reunião os 

esclarecimentos da Firma URBE 96, Urbanizações, Construções e Projectos da Nave, 

Ldª., que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 
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integrante, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a 

efeito no lote nº. 18 do loteamento a que se refere o alvará nº. 02/98, sito no lugar 

denominado "Andinhos" ou "Sarzeda" , nesta Vila. --------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.12-

LS/DPOM/2003, datada de 24 de Abril, último, que nesta acta se considera 

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

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

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

arquitectura, com base nos fundamentos de casos semelhantes existentes no mesmo 

loteamento.========================================================== 

199 - 360/338/516.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de uma casa de habitação - Resposta à audiência do interessado == 

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

em 24 de Fevereiro, último, exarada a folhas 174, ponto 174, do livro de actas nº. 107, 

em que foi deliberado, proceder à audiência do Senhor AMÉRICO AFONSO MORGADO 

SILVA ALMEIDA, presente à reunião a resposta, por escrito, do seguinte teor: --------------

---- " (...) vem por este meio e em referência ao seu processo nº. 516/01, apresentar 

peças desenhadas de forma a esclarecer o desaparecimento das escadas de acesso ao 

vão do telhado, já que este não tem qualquer tipo de aproveitamento". ------------------------ 

------ Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: ----------------

----- "Com os elementos entregues , informa-se favoravelmente a pretensão".---------------- 

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

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

200 - 360/338/606.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Ampliação de uma casa de 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 JOAQUIM 

ANTÓNIO DA COSTA COELHO,  presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta 

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

relativamente à ampliação de uma casa de habitação, sita na Rua D. Afonso Henriques, 

nº. 16, nesta Vila. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----" Mantém-se todo o teor da informação nº. 153/DPOM/2002, datada de 26/02/02". --- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma ampliação na vertical em 

construção já edificada, e atendendo ainda ao aumento da área do lote por anexação de 

terrenos adjacentes, embora não estando documentados, garantem na prática o 

cumprimento de índices preconizados no Regulamento do Plano Director Municipal, pelo 

que a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ======== 

201 - 360/338/616.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades -
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Construção de uma habitação ==========================================  

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

em 10 de Março, último, exarada a folhas 226, ponto 233, do livro de actas nº. 107, em 

que foi deliberado, aprovar os projectos de especialidades apresentados, na condição do 

Senhor MIGUEL MELITA DUARTE, entregar, também, os projectos de águas pluviais e 

de arranjos exteriores, sem os quais não poderia ser emitida a respectiva licença de 

construção, relativamente a uma habitação, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Lameira Grande" ou "Pontinha", na localidade e Freguesia de Sarzedo, 

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

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

a isenção da apresentação dos projectos de águas pluviais e arranjos exteriores.----------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a particularidade da realidade existente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos das especialidades, isentando o 

requerente da apresentação dos projectos de Águas Pluviais e de Arranjos Exteriores, e 

emitir a respectiva licença. =============================================== 

202 - 360/338/29.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Construção de uma moradia unifamiliar - Elementos em falta  ================= 

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

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

DOS SANTOS, os elementos em falta, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cova do Barro", na 
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localidade de Vila da Rua, presente à reunião o processo acompanhado dos elementos 

em falta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mesma prestou a informação nº. 32/DPOM/2003, datada de 11 de Março, último, que 

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

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

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

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

203 - 360/338/99.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Ampliação de um edifício destinado a habitação ============================  

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

em 13 de Janeiro, último, exarada a folhas 22, ponto 026, do livro de actas nº. 107, em 

que foi deliberado, solicitar ao requerente adequada alteração ao projecto, bem como o 

estudo do enquadramento da envolvente, relativamente à ampliação de um edifício 

destinado a habitação, que o Senhor MANUEL DIAS, pretende levar a efeito no lugar 

denominado “Fonte”, Freguesia de Alvite, novamente presente à reunião o referido 

projecto, acompanhado dos elementos solicitados, que nesta acta se considera 

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

descritas, solicita o deferimento da pretensão. -------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação, exarada no 
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requerimento apresentado pelo requerente. ------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara se disponibilize para reapreciar o projecto, não o 

poderá fazer sem conhecer em concreto o desenvolvimentod a cércea e o número de 

pisos, tendo como referência a habitação adjacente do lado direito e o alinhamento 

frontal, pelo que deliberou, por unanimidade, solicitar esses elementos para uma melhor 

análise. ============================================================= 

204 - 360/338/120.02 - OBRAS PARTICULARES - Projectos das especialidades- 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu  solicitar ao Senhor ALBERTO FERREIRA 

AMARO, para efectuar as alterações ao projecto da rede de esgotos, relativamente à 

construção de uma habitação unifamiliar, presente à reunião um requerimento que nesta 

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

pelas razões ali descritas, justifica o porquê da elaboração do projecto de esgotos.-------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 208/DPOM/2003, 

datada de 16 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a particularidade do piso cave, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar os projectos das especialidades, nas condições propostas, e 

emitir a respectiva licença. ============================================== 
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205 - 360/338/541.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Construção de um posto de recolha de leite - 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 ANÍBAL 

REBELO PEREIRA, relativamente à construção de um posto de recolha de leite, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Ceara", na Freguesia de Peravelha, 

presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, solicitando a aprovação. ------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 15-

LS/DPOM/2003, datada de 29 de Abril, último, que nesta acta se considera 

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

com condicionantes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

arquitectura, desde que sejam acauteladas as condições impostas no parecer da 

DRATM – Direcção Regional da Agricultura de Trás-os-Montes. ================== 

206 - 360/338/1.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Construção de uma moradia unifamiliar - Resposta à audiência do interessado == 

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

JORGE DE JEUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor ANTÓNIO 

RODRIGUES DA SILVA, presente à reunião o projecto de arquitectura acompanhado da 
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resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lote nº. 9 do loteamento a que se refere o alvará nº. 3/99 sito 

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

Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 210/DPOM/2003, 

datada de 17 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável, desde que o requerente 

entregue o documento de legitimidade até ao levantamento da licença. ----------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente entregar o documento de legitimidade juntamente 

com os projectos de especialidades. ======================================= 

207 - 360/338/2.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Construção de uma moradia unifamiliar - Resposta à audiência do interessado == 

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

JORGE DE JEUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor ANTÓNIO 

RODRIGUES DA SILVA, presente à reunião o projecto de arquitectura acompanhado da 

resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e  dela fica a 

fazer parte integrante, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lote nº. 11 do loteamento a que se refere o alvará nº. 3/99 sito 

no lugar denominado "Rebolal", na Freguesia de Arcozelos. --------------------------------------
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----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 209/DPOM/2003, 

datada de 17 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável, desde que o requerente 

entregue o documento de legitimidade até ao levantamento da licença. ----------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente entregar o documento de legitimidade juntamente 

com os projectos de especialidades. ======================================= 

208 - 360/338/3.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Construção de uma moradia unifamiliar - Resposta à audiência do interessado === 

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

JORGE DE JEUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor ANTÓNIO 

RODRIGUES DA SILVA, presente à reunião o projecto de arquitectura acompanhado da 

resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e  dela fica a 

fazer parte integrante, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lote nº.10 do loteamento a que se refere o alvará nº. 3/99, sito 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 211/DPOM/2003, 

datada de 17 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável, desde que o requerente 
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entregue o documento de legitimidade até ao levantamento da licença. ----------------------- 

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

arquitectura, devendo, o requerente,  entregar o documento de legitimidade juntamente 

com os projecto de especialidades. ======================================== 

209 - 360/338/12.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Ampliação de uma casa de habitação ==================================== 

========== Oriundo do Senhor NARCISO DE FIGUEIREDO ALBUQUERQE, residente 

no Bairro do Andinhos, nesta Vila , presente à reunião um projecto de arquitectura, 

relativamente ampliação (legalização) de uma habitação unifamiliar, que pretende levar 

a efeito num prédio existente no lote nº. 8 do loteamento a que se refere o alvará nº. 

02/96, sito no lugar denominado "Chão das Vinhas ou Rebolal", na Freguesia de 

Arcozelos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 202/DPOM/2003, 

datada de 15 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

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

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

arquitectura, devendo, o requerente  entregar o documento de legitimidade juntamente 

com os projectos de especialidades. ======================================= 

210 - 360/338/36.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Construção de uma habitação unifamiliar - Resposta à audiência do interessado = 
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========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

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

ALBERTO VIEIRA TINOCO, presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta acta 

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

construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote nº. 9, do 

loteamento a que se refere o alvará nº. 04/99, sito no lugar denominado "Tapada", nesta 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 207/DPOM/2003, 

datada de 16 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

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

desfavorável.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

alteração ao projecto, de modo a cumprir o Regulamento do Loteamento, sob pena de 

indeferimento do processo em análise. ===================================== 

211 - 360/338/53.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Construção de um armazém - 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 SIDÓNIO 

PEREIRA LOPES RIBEIRO, relativamente à construção de um armazém, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado "Caldeirão", na localidade de Porto da Nave, 
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Freguesia de Alvite, 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. --------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 212/DPOM/2003, 

datada de 17 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

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

desfavorável.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a parcela proposta para construção se insere 

praticamente no aglomerado urbano, servido muito próximo das principais 

infraestruturas, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente a 

confirmação de uma parcela com uma área mínima de 3.000 m2, bem como uma nova 

implantação que garanta o afastamento regulamentar para o caminho público. ======= 

212 - 360/338/83.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Construção de um armazém agrícola - 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 LUIS 

MAUEL MARTINS ALVES, relativamente à construção de um armazém agrícola, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Vale do Covo", na localidade de Vila Chã, 

Freguesia de Caria, presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas 
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razões ali descritas, solicita a aprovação. --------------------------------------------------------------- 

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

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

----- “Mantém-se todo o teor da informação nº. 119/DPOM/2003, de 26/02/03, com a 

excepção do seu penúltimo parágrafo”.------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a parcela se insere no limite do aglomerado urbano, 

servido pelas principais infraestruturas, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

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

213 - 360/338/115.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Construção 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 do Senhor PAULO 

JORGE DA COSTA DIAS, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Sertã ou Senhora dos Caminhos”, na 

localidade de Vila Chã, Freguesia de Caria, 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. ------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 215/DPOM/2003, 

datada de 22 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, emite parecer 
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desfavorável.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente entregar o documento de legitimidade que comprove 

que a área da parcela é superior a 5.000 m2. ================================= 

214 - 360/338/173.03 - OBRAS PARTICULARES - Construção de um armazém para 

instalação de avicultura - Pedido de certidão de localização ================== 

========== Oriundo da Senhora ANA CRISTINA TEIXEIRA DIAS SEMITELA, 

residente na localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião um pedido de certidão 

de localização, relativamente à construção de um armazém destinado à instalação de 

uma avicultura num prédio existente, sita no lugar denominado "Agueira", Freguesia de 

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

integrante, solicitando a declaração para juntar aos processos da entidade DRATM – 

Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes. ----------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.10-

LS/DPOM/2003, datada de 24 de Abril, último, que nesta acta se considera 

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

descritas, emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

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

conformidade com a informação técnica. ==================================== 

215 - 360/338/174.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 
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Reconstrução de um edifício destinado a arrumos ========================== 

========== No seguimento do despacho do Senhor Presidente, em que decidiu 

solicitar elementos em falta, relativamente à reconstrução de um edifício destinado a 

arrumos, que o Senhor LUIS PEREIRA DA SILVA PAIVA, pretende levar a efeito na Rua 

do Forno de Cima, Freguesia de Sarzedo, presente à reunião o respectivo projecto, 

acompanhado dos elementos solicitados. -------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação a seguinte 

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

----- “Com os elementos agora entregues informa-se favoravelmente à pretensão”.--------- 

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

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

216 - 110/114/000 - 360/347/01.99 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - 

Recurso contencioso de anulação nº. 213/2003 - José da Ferreira ============== 

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

reunião  a citação referente ao Recurso Contencioso de Anulação nº. 213/03, que nesta 

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

relativamente ao loteamento urbano pertencente ao Senhor JOSÉ DA FERREIRA, 

residente na Praceta Fernão Mergulhão, nº.1 , nesta Vila. -----------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador 

ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, remeter ao Tribunal Administrativo do Circulo de 
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Coimbra a contestação proposta, cuja cópia e respectiva argumentação se dá aqui como 

integralmente reproduzida, ficando a fazer parte integrante desta acta. ============= 

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

========== Dado que o assunto que se segue diz directamente respeito a um familiar 

do Senhor Presidente da Câmara, este informou ao restante Executivo que se iria retirar 

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

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

217 - 360/343/000 - VISTORIAS SANITÁRIAS =============================== 

========== No seguimento do Despacho do Senhor Presidente, em que decidiu 

solicitar à Fiscalização Municipal para, em articulação com o Gabinete Jurídico, 

procederem ao enquadramento legal  da situação a que se refere a carta enviada a 

estes Serviços pela Senhora MARIA DA GRAÇA SOARES, e na qual reclama pelo facto 

de o senhorio da casa em que habita, sita na Fonte de São João, nesta Vila, não 

proceder a obras de beneficiação da mesma, dado que ameaça ruina, presente à 

reunião o respectivo assunto.  ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o 

parecer nº. 09/03, datado de 23 de Abril, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual é feito o 

enquadramento legal da situação. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o senhorio da referida 

habitação para iniciar a obra de recuperação dentro do  prazo de 30 (trinta) dias, 
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devendo concluí-las até 90 (noventa) dias após o inicio das mesmas. Caso não sejam 

respeitados os prazos, a Câmara Municipal, de imediato, procede à tomada  da posse 

administrativa e execução das obras em causa, de acordo com o parecer jurídico. ===== 

218 - 360/347/4.92 - LOTEAMENTO URBANO PARTICULAR  =================== 

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

em 20 de Dezembro, último, exarada a folhas 272, ponto 236, do livro de actas nº. 106, 

em que foi deliberado, entre outros, o pagamento de uma indemnização de € 25,00 

(vinte e cinco) euros, relativamente a um pedido de reposição de área em falta no seu 

lote, novamente presente à reunião um requerimento, do Senhor ADRIANO CARDOSO 

ALMEIDA, datado de 07 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que não pretende nenhuma 

indemnização, mas sim a respectiva área que lhe falta.--------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Atendendo à indisponibilidade do requerente para aceitar a proposta 

da Câmara Municipal, ou qualquer outra que implique uma indemnização pelo terreno 

que inadvertidamente lhe foi suprimido, a Câmara deliberou, por unanimidade, permitir 

que o requerente reponha a situação prevista no loteamento, tomando a seu cargo e por 

sua conta todos os trabalhos a que houver lugar, nomeadamente a ligação de águas e 

saneamento básico, implantação de lancis e pavimentação de passeios. Estes trabalhos 

devem ser feitos com as características e materiais semelhantes aos já utilizados no 

loteamento. ========================================================== 

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

reunião, tendo reassumindo a presidência da mesma. ========================== 

219 - 360/347/10.98 – LOTEAMENTO URBANO PARTICULAR ================== 

========== Oriundo da Firma 2 MPAC, com Sede na Rua  Sá Carneiro, n.º 83, nesta 

Vila, presente a reunião um pedido de alteração ao loteamento, sita no lugar 

denominado de “Nozedo”, na Freguesia de Leomil. -------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 222/DPOM/2003, 

datada de 02 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 a alteração ao 

loteamento de acordo com a informação técnica. ============================== 

220 - 380/995/000 – Construção de um  muro =============================== 

========== No seguimento do despacho do Senhor Presidente, em que decidiu 

solicitar à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, para fazer 

uma avaliação da situação nos seguintes aspectos, componente estético, e 

enquadramento legal, relativamente à construção de um muro que o Senhor OSVALDO 

GOMES SOARES, pretende levar a efeito na localidade de Alto de Fornos, nesta Vila. --- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO  a mesma prestou a informação nº. S1/DPOM/2003, 

datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 
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dela fica a fazer parte integrante, solicitando um projecto de arranjos exteriores. ----------- 

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

projecto de arranjos exteriores. =========================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

221 – 020/011/000 – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL “VALENTES DA 

BEIRA” – Atletismo – II Milha Urbana de Leomil – Ratificação ================= 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, e no seguimento do solicitado  

pela Associação em epígrafe, através de um ofício sem número e datado de 19 de 

Março, último, presente à reunião, para RATIFICAÇÃO, de acordo com o disposto no n.º 

1 do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro,  o respectivo processo 

acompanhado da Licença Municipal n.º 1, concedida ao abrigo da alínea f), do artigo 1.º, 

do mesmo Decreto-Lei .-------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão do Senhor 

Presidente da Câmara. ================================================= 

222 – 370/386/000 – BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – Definição dos limites do 

lote n.º 43 =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO MANUEL CORREIA MELITA, residente no 

Bairro da Barragem do Vilar, lote n.º 43, deste Concelho, e na sequência de diversa 

correspondência havida e do CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA, datado 

de 22 de Fevereiro, do ano de 2001, presente à reunião uma carta, sem data, registada 
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nesta Câmara Municipal em 24 de Abril, último, sob o n.º2881, propondo como resolução 

do problema existente, e de acordo com a planta anexa, o alinhamento do lote do lado 

confinante com o lote n.º 44 ser feito de acordo com os limites do anexo em questão.----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta do 

requerente, devendo o Gabinete de Desenho diligenciar adequada alteração à planta do 

loteamento. Desta  decisão deve ser dado conhecimento ao interessado. =========== 

223 – 620/622/000 – FESTAS ANUAIS CONCELHIAS – FESTAS DE S. JOÃO/2002 – 

Desfilarte – Pedido de liquidação de dívida ================================ 

========== Oriundo da Firma DESFILARTE, Criação e Montagem de Carros 

Alegóricos e Iluminações Festivas, Ld.ª, com sede em Felgueiras, presente à reunião 

uma carta datada de 22 de Abril, último, acompanhado do respectivo processo, 

solicitando a intervenção desta Câmara Municipal junto da D. DINORA SOBRAL, como 

representante das Festas de S. João/2002, para que liquide a dívida em falta no valor de 

€ 5.000,00 (cinco mil euros).-------------------------------------------------------------------------------- 

----- A este propósito, os Serviços da Secção da DASC informam da existência de um 

ofício do Dr. JACINTO GOMES, advogado da Firma “PIROTECNIA FONSECA”, de 

Britiande, a reclamar o pagamento da dívida de € 9.500,00 (nove mil e quinhentos 

euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Secção da Contabilidade, a mesma prestou a seguinte 

informação: ”Em reunião de Câmara foi deliberado atribuir  o subsídio 44.891,81 

(quarenta e quatro mil oitocentos e noventa e um euros e oitenta e um cêntimos), em 2 
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de Março/2002. Já foi pago a importância de 37.409,85 (trinta e sete mil, quatrocentos e 

nove euros e oitenta e cinco cêntimos), resta 7.481,96 (sete mil, quatrocentos e oitenta e 

um euros e noventa e seis cêntimos)”. -------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando que está também em causa a imagem da Câmara 

Municipal face aos desenvolvimentos conhecidos, a mesma deliberou, por unanimidade, 

convocar para a próxima reunião de Câmara a Senhora Directora do Rancho Folclórico 

da Casa do Povo de Moimenta da Beira para, presencialmente, explicar a situação 

criada, na tentativa de resolver parte dos problemas com o crédito que a Câmara ainda 

detêm em seu poder. =================================================== 

224 – 710/714/000 – INSTRUÇÃO – Conselho Municipal de Educação – 

Reordenamento da Rede Educativa  - Criação de Agrupamentos de Escolas –

Reunião ============================================================ 

========== Oriundo do Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, 

presente à reunião uma informação datada de 04 de Abril, último, que nesta acta se 

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

os pontos em destaque da reunião realizada no mesmo dia, bem como a opinião dos 

seus intervenientes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, aguardando as conclusões da reunião 

realizada com os docentes do Conselho Municipal de Educação. ================== 

225 – 720/719/000 – COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF – Emergência – 

Crianças do Iraque =================================================== 
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========== Oriundo do Comité em epígrafe, presente à reunião um ofício, sem número 

e sem data, registado nesta Câmara Municipal em 09 de Abril, último, sob o número 

2574, informando que a UNICEF tudo está a fazer para ajudar as crianças do Iraque, 

pelo que solicita a atribuição de um subsídio.---------------------------------------------------------- 

----- Informam ainda que: ------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

-------- € 100 (cem euros) permitem fornecer bolachas de alto teor proteico para suprir as 

necessidades de 30 crianças mal nutridas durante um mês;--------------------------------------- 

-------- € 75 (setenta e cinco euros) é o custo de um estojo básico de enfermagem;--------- 

-------- € 50 (cinquenta euros) permitem distribuir 1.000 pastilhas para purificar a água 

(1litro/pastilha);-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- € 24 (vinte e quatro euros) é o custo de  uma ração mensal de alimentos, que 

fornece 2.215 calorias por dia. -----------------------------------------------------------------------------

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

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

orgânico-económica 04/04.07.01, onde, em 29 de Abril, último, existe um saldo 

disponível de € 4.736,34 (quatro mil, setecentos e trinta e seis euros, e trinta e quatro 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Comité Português 

para a UNICEF, a verba de € 100,00 (cem euros).=============================  

226 - 720/722/000 –  MERCADO SOCIAL DE EMPREGO – PROGRAMA DE 

ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – Iniciativa Local de Emprego (ILE’s) 
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seguinte ============================================================ 

========== Oriundo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Centro de 

Emprego de Lamego presente à reunião o ofício 436/DN-ELA, datado de 17 de Abril, 

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

URBANA MARIA DE SOUSA LOUREIRO.-------------------------------------------------------------- 

----- 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), face à relevância sócio-económica do 

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

227 – 710/714/700 – INSTRUÇÃO – Efore-Beiras, Ld.ª- Câmara Municipal/IFEC ==== 

========== Oriundo do Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, 

presente à reunião uma INFORMAÇÃO, datada de 15 de Abril, último, acompanhada de 

um conjunto de documentos relativos à gestão da Efore-Beiras, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, e que pelos 

motivos ali expostos, informa sobre a Gestão da Efore-Beiras.------------------------------------ 

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

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

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

19H25 .============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

  

 

 

 


