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

DOIS MIL E SEIS ===================================================== 

ACTA Nº. 15/06  

========== Aos cinco dias do mês de Julho do ano de dois mil e seis, nesta Vila de 

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

Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 21 de 

Novembro de 2005, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, 

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA,  

ANTÓNIO HUMBERTO 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 02 de Novembro de 2005, 

exarada a folhas 6, ponto 005, do livro de actas 123, 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 09H30. ===================================== 

01 -  ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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184 – 020/023/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Reunião do Conselho Geral da ANMP ==================================== 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

Fax com a referência, 88/2006-AG, datado de 21 de Junho, último, a enviar a Resolução 

aprovada na reunião do Conselho Geral da ANMP, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde é feito o ponto da 

situação sobre as conversações com o Governo em relação aos principais temas da 

actualidade autárquica. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

concordar com as conclusões do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses sobre esta matéria. ==========================================  

02.02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

185 – 110/197/000 – LEGISLAÇÃO ======================================= 

========== Presente à reunião o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, que 

estabelece as medidas e as acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de 

Defesa da Floresta contra Incêndios, que ontem entrou em vigor. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que subsistem dúvidas na interpretação de algumas normas do 

referido diploma legal, designadamente sobre o artigo 29º., a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar à Guarda Nacional Republicana e à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários, de Moimenta da Beira, que se pronunciem sobre as questões 

inerentes ao licenciamento de foguetes e outras formas de fogo, bem como à tipologia 
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ou conceito de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos ali indicados, tendo em 

conta a necessidade de autorização prévia por parte da Câmara Municipal. ========== 

186 – 120/131/000 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

Decreto Regulamentar nº. 4/2006, de 07 de Março, Pessoal não Docente dos 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar dependente das Autarquias Locais 

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

Circular nº. 83/2006-SA, datada de 14 de Junho, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, na qual informa que o 

referido Decreto Regulamentar nº. 4/2006, de 7 de Março, veio adaptar o Sistema 

Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública (SIADAP) ao pessoal 

não docente dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos 

básicos e secundário, incluído o pessoal não docente pertencente aos quadros das 

autarquias locais que presta serviço nos estabelecimentos de educação pré-escolar. ---- 

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

concordar com a posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre esta 

matéria, expressa essencialmente no penúltimo parágrafo da referida Circular, devendo 

ser dado conhecimento da mesma ao Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da 

Beira. ============================================================== 

187 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS - Horário de Funcionamento de 

Estabelecimentos Comerciais =========================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no nº. 1, do artº. 7., do Regulamento 
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de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presente à reunião a 

seguinte comunicação: ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- LUIS PEDRO BERNARDO OLIVEIRA, com estabelecimento comercial de “PEÇAS 

AUTO", sito  na Avenida Calouste Gulbenkian, nesta Vila, dando conta que pretende 

praticar o seguinte horário: ----------------------------------------------------------------------------------

----- "De Segunda a Domingo das 09H00 às 19H00, com interrupção para almoço das 

13H00 às 14H00 e sem encerramento semanal”.-----------------------------------------------------  

----- O referido processo vem acompanhado da informação nº. 337, da Fiscalização 

Municipal, segundo a qual o horário pretendido está de acordo com o respectivo 

Regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o horário proposto. === 

188 – 380/382/000 – TOPONÍMIA – Atribuição de designação a uma Rua de 

Moimenta da Beira ==================================================== 

========== Proveniente do Senhor JOSÉ LUÍS MERGULHÃO, residente na Rua do 

Val, nº. 3, em Paradinha, deste Município, presente à reunião uma carta datada de 12 de 

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

parte integrante, segundo a qual,  e pelas razões nela descritas, solicita que à actual 

Rua do Pelourinho, que anteriormente se designava “Teófilo Braga”,  seja dado o nome 

de “Vasco Baptista Mergulhão”. --------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, 

apresentou uma proposta, datada de 27 de Junho, último, do seguinte teor: -----------------
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----- “ A família Mergulhão, por intermédio do Sr. José Luís Mergulhão, residente em 

Paradinha – M. da Beira, veio manifestar à Câmara Municipal a sua vontade de que a 

uma rua de Moimenta da Beira, concretamente a actual rua do Pelourinho, antiga Teófilo 

Braga, fosse atribuída designação de “Rua Vasco Baptista (Mergulhão)”. Como 

fundamentos, referem que Vasco Mergulhão, irmão de D. Fernão Mergulhão, nasceu 

em M. da Beira, em 1550, tendo entrado para a Companhia de Jesus, em 6 de Maio de 

1563. Depois de ter frequentado o curso de Filosofia, entre 1566 e 1570, mudou o nome 

de Mergulhão para Baptista. Em 1571 foi para o Funchal, sendo um dos primeiros 

Mestres do Colégio dos Jesuítas, naquela cidade. De 1576 a 1578, leccionou em 

Coimbra, tendo sido colaborador próximo do teólogo Luís Molina, pai da Escola 

Teológica, conhecida por Molinismo. Vasco Baptista tem livros inéditos, alguns 

incompletos, que se encontram na Biblioteca de Évora. Faleceu em Coimbra, em 21 de 

Setembro de 1596. Segundo o historiador Dr. Manuel Gonçalves da Costa, o Jesuíta 

Vasco Baptista teria sido, no século XVI, uma figura notável, de primeiro plano, de 

Moimenta da Beira. A escolha terá recaído nesta rua, porque ali existiu uma Casa dos 

Mergulhões, com lagares e armazéns, e terá sido a via pisada por Vasco Mergulhão, 

antes de entrar para a Companhia de Jesus. Foi solicitado parecer à Junta de Freguesia 

de Moimenta da Beira, sobre o assunto em questão, a que respondeu remetendo o 

assunto para a Câmara Municipal, por não possuir elementos ou dados que suportem 

qualquer decisão. Dos elementos que reuni, sou de Parecer que o pedido deverá ser 

atendido, no entanto, o facto de a última alteração ter ocorrido muito recentemente, 
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poderá causar algum incómodo para os residentes, uma vez que isso implica uma série 

de alterações em documentos de identificação, de prestação de serviços e noutros”.  ---- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a actual Rua do Pelourinho contém um forte 

significado e simbolismo ligado às origens de Moimenta da Beira, nomeadamente nas 

referências à existência do “Pelourinho” e à “Casa de Moimenta”, e tendo em conta a 

competência que lhe é conferida pela alínea v), do nº. 1, do artº. 64º., da Lei nº. 169/99, 

de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, que, em homenagem ao 

jesuíta VASCO BAPTISTA (MERGULHÃO), fosse atribuído o seu nome à actual Rua da 

Capela de Nossa Senhora do Amparo, passando esta última designação a ser dada à 

Travessa que liga a referida Capela à Rua do Pelourinho. ======================= 

189 – 380/374/000 -  PEDREIRA GRANITOS “IRMÃOS SOARES”, SITA EM MONTE 

COITADO, FREGUESIA DE CARIA ======================================= 

========== Oriundo da Senhora JACINTA DE JESUS SILVA DE ALMEIDA, residente 

na Estrada Nacional nº. 21, Freguesia de Caria, deste Município, presente à reunião 

uma carta datada de 15 de Junho, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando que lamenta que a exploração 

daquela pedreira continue a degradar o meio ambiente, não respeitando as normas. ----- 

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

à requerente a última deliberação tomada sobre esta matéria. ====================   

190 – 610/999/000 – ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE GADO BEIRA TÁVORA – 

Alteração de Corpos Directivos ========================================= 
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========== Proveniente da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião  

o ofício nº. 2006/115, datado de 12 de Junho, último, a comunicar a alteração dos corpos 

directivos para o próximo triénio. -------------------------------------------------------------------------- 

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

02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

191 – 210/206/100 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Consolidação da Malha Viária Intermunicipal (Soutosa, Vila Cova e 

C.M. entre Sanfins e Pinheiro) – Pedido de Transferência de Verba ============= 

========== Oriundo da Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora, 

presente à reunião o ofício n.º 68, datado de 12 de Junho, último, informando que foi 

aprovado, em reunião do Conselho de Administração, o Auto de Medição de Trabalhos 

nº 6, da obra em epígrafe, no montante de € 61.489,56 (sessenta e um mil, quatrocentos 

e oitenta e nove euros e cinquenta e seis cêntimos), pelo que solicita a transferência de 

50% da referida verba, para liquidação do referido auto de trabalhos. ------------------------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual, este encargo reúne as condições previstas na alínea d) 

do ponto 2.3.4.2. da execução orçamental, nos termos das condições técnicas previstas 

no art.º 3.º do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental 

orgânica-económica 0302/08050104, onde existe, em 19 de Junho, último, uma dotação 

orçamental disponível, nesta data, no valor de € 240.742,47 (duzentos e quarenta mil, 
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setecentos e quarenta e dois euros e quarenta e sete cêntimos), estando previsto no 

Plano de Actividades Municipais no Objectivo 3.3.1, Código 0203 e n.º 34/2004 com 

dotação de € 163.742,47 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e dois 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Associação 

Regional dos Municípios do Vale do Távora o montante de € 30.744,78 (trinta mil, 

setecentos e quarenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos), correspondente a 50% 

do valor do referido auto de medição de trabalhos. ============================ 

192 – 210/206/100 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Consolidação da Malha Viária Intermunicipal (Segões E.M. 581-1) – 

Pedido de Transferência de Verba ======================================= 

========== Oriundo da Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora, 

presente à reunião o ofício n.º 69, datado de 12 de Junho, último, informando que foi 

aprovado, em reunião do Conselho de Administração, o Auto de Medição de Trabalhos 

nº 10, da obra em epígrafe, no montante de € 22.305,61 (vinte e dois mil, trezentos e 

cinco euros e sessenta e um cêntimos), pelo que solicita a transferência de 50% da 

referida verba, para liquidação do referido auto. ------------------------------------------------------ 

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

FINANCEIRA, segundo a qual, este encargo reúne as condições previstas na alínea d), 

do ponto 2.3.4.2. da execução orçamental, nos termos das condições técnicas previstas 

no art.º 3.º do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental 
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orgânica-económica 0302/08050104, onde existia em 19 de Junho último, uma dotação 

orçamental disponível, nesta data no valor de € 240.742,47 (duzentos e quarenta mil, 

setecentos e quarenta e  dois euros e quarenta e sete cêntimos), estando previsto no 

Plano de Actividades Municipais no Objectivo 3.3.1, Código 0203 e n.º 34/2004 com 

dotação de € 163.742,47 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e dois 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Associação 

Regional dos Municípios do Vale do Távora o montante de € 11.152,81 (onze mil, cento 

e cinquenta e dois euros e oitenta e um cêntimos), correspondente a 50% do valor do 

referido auto de medição de trabalhos. ===================================== 

193 – 210/206/100 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA – Consolidação da Malha Viária Intermunicipal (E.M. 518 entre Cabaços e 

o limite do Concelho de Tabuaço) – Pedido de Transferência de Verba ========== 

========== Oriundo da Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora, 

presente à reunião o ofício n.º 70, datado de 12 de Junho, último, informando que foi 

aprovado, em reunião do Conselho de Administração, o Auto de Medição de Trabalhos 

nº 6, da obra em epígrafe, no montante de € 39.803,40 (trinta e nove mil, oitocentos e 

três euros e quarenta cêntimos), pelo que solicita a transferência de 50% da referida 

verba. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual, este encargo reúne as condições previstas na alínea d), 



 FlFlFlFl.205 
______________ 

 
                                                           06.07.05 

 
Liv º .  125L iv º .  125L iv º .  125L iv º .  125     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

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

                                                                   

 

do ponto 2.3.4.2. da execução orçamental, nos termos das condições técnicas previstas 

no art.º 3.º do D.L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental 

orgânica-económica 0302/08050104, onde existia em 19 de Junho último, uma dotação 

orçamental disponível, nesta data no valor de € 240.742,47 (duzentos e quarenta mil, 

setecentos e quarenta e  dois euros e quarenta e sete cêntimos), estando previsto no 

Plano de Actividades Municipais no Objectivo 3.3.1, Código 0203 e n.º 34/2004 com 

dotação de € 163.742,47 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e dois 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Associação 

Regional dos Municípios do Vale do Távora o montante de € 19.901,70 (dezanove mil, 

novecentos e um euros e setenta cêntimos), correspondente a 50% do valor do referido 

auto de medição de trabalhos. =========================================== 

194 – 210/207/000, 710/999/000  – CONFRARIA AQUILINIANA – Pedido de Subsídio 

– Lista para os Órgãos Sociais da Confraria ===============================  

========== Oriundo da Confraria Aquiliniana, presentes à reunião dois ofícios, sem 

referência e datados de 29 de Maio e 19 de Junho, últimos, acompanhado da Lista para 

os Órgãos Sociais 2006/2009, solicitando a atribuição de um subsídio de € 250,00 

(duzentos e cinquenta euros), para edição de uma brochura com o título “Tornas para 

um escritor”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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



 FlFlFlFl.206 
______________ 

 
                                                           06.07.05 

 
Liv º .  125L iv º .  125L iv º .  125L iv º .  125     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

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

                                                                   

 

orgânico – económica 04/020115, onde, em 26 de Junho, último, existia um saldo 

disponível de € 25,76 (vinte e cinco euros e setenta e seis cêntimos).-------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

comparticipar a edição da brochura proposta, devendo ser criado, para o efeito, o 

respectivo enquadramento orçamental. ----------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, concordar com a lista para os 

órgãos sociais proposta e com o valor de € 1.000 ( mil euros), proposto para a quota do 

ano de 2007. ======================================================== 

195 – 210/207/00 -  INTERNATIONAL FRIENDSHIP LEAGUE – Acordo de 

Cooperação ========================================================= 

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

29 de Março, último, exarada a folhas 222, ponto 213, do livro de actas nº 124, em que 

foi deliberado incumbir o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, de obter mais informações sobre as condições e custos directos envolvidos,  

bem como sobre a legitimidade institucional daquela organização, presente à reunião 

uma Informação do referido Vereador, datada de 05 de Junho, último, do seguinte teor:--

----- “Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, relativamente ao assunto 

referido em epígrafe, em que me incumbiu de obter mais informações sobre as 

condições e custos envolvidos, no âmbito do Acordo de Colaboração proposto, bem 

como sobre a legitimidade institucional daquela Organização, venho informar:-------------- 

----- “1. Quanto a condições e custos, a IFL compromete-se a proporcionar aos jovens 
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do concelho o acesso a actividades noutros países (estágios, empregos, cursos de 

verão, juventude em família, férias para estudantes), ficando os jovens isentos do 

pagamento de quota ou jóia de inscrição à IFL, caso a Autarquia assine o Acordo e 

assuma o encargo de uma subvenção, “um pequeno contributo pecuniário”, destinado a 

fazer face às despesas com o material informativo a divulgar por intermédio da 

Autarquia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Relativamente à legitimidade institucional daquela Organização, foram recolhidas 

informações que asseguram o estatuto legal da referida Instituição e reconhecem a sua 

credibilidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Informo ainda que se trata de um primeiro contacto da IFL, no âmbito da sua 

política de descentralização, e que se desconhece qualquer participação de jovens 

deste Município, em programas promovidos pela IFL.”---------------------------------------------- 

----- 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 26 de Junho, último, existia um saldo 

disponível de € 4.115,11 (quatro mil, cento e quinze euros e onze cêntimos).---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aderir a este projecto, 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a assinar o Acordo de Colaboração, 

atribuindo um subsídio no montante de € 200,00 (duzentos euros). ================ 

196 – 210/207/000 – TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS - Povoado do Muro em 

Peravelha – Pedido de subsídio ========================================= 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

21 de Junho, exarada a folhas 167, ponto 156, deste livro de actas, em que foi 

deliberado incumbir o Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS 

COSTA, de recolher mais elementos que possam sustentar uma futura decisão, 

presente à reunião novamente o processo. ------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Após os esclarecimentos prestados pelo referido Vereador, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro de Estudos Pré-Histórica da Beira Alta 

um subsídio no montante de € 3.750,00 ( três mil, setecentos e cinquenta euros), 

devendo, no final da intervenção, ser apresentado um Relatório pormenorizado, 

indicando em que condições pode este Município ter uma participação activa no quadro 

de uma acção mais vasta e integrada, susceptível de consubstanciar uma futura 

candidatura a apresentar ao próximo quadro comunitário. ======================= 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

197 – 130/151/200 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Novo 

Concurso Público para atribuição/concessão de onze lojas – Acta de abertura e 

análise de Propostas ================================================= 

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

10 de Maio, último, exarada a folhas 34, ponto 34, do livro de actas nº 125, em que foi 

deliberado promover novo concurso de oferta pública, presente à reunião a respectiva 

Acta da Comissão de Abertura e Análise de Propostas, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, submetendo à consideração 
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superior a adjudicação, da Loja n.º 3, ao SETAA – Sindicato da Agricultura e Florestas, 

e da Loja n.º 2, ao Senhor MÁRIO ALBERTO CARDOSO DA SILVA, ambas pelo 

mesmo valor mensal de € 45,00 (quarenta e cinco euros).----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para efeitos do 

disposto no nº. 6, do Regulamento do Mercado Municipal, homologar a referida acta da 

Comissão de Abertura e Análise de Propostas, devendo ser notificados os 

adjudicatários para assinarem os respectivos contratos de arrendamento. =========== 

198 – 130/151/200, 380/374/000 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA 

– LOTE 24 – Funcionamento ilegal de uma garagem de oficina e bate-chapas ==== 

========== Oriundo do Assistente Administrativo, NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, 

e na sequência do ofício n.º 8676/06/SE, datado de 12 de Junho, último, do Ministério 

do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, presente à 

reunião a Informação NA/29/2006, datada de 26 de Junho, último, do seguinte teor:-------

----- “Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me prestar a seguinte informação:  

----- O Senhor Luís Pedro Loureiro é, actualmente, proprietário de uma garagem de 

oficina e bate chapas que, actualmente, se encontra a laborar no lugar de Arrabalde, na 

Vila de Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acontece que a referida oficina está situada no meio da população de Arrabalde, na 

Vila de Moimenta da Beira e não está munida da respectiva autorização de utilização, 

passada pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira. ------------------------------------------- 

----- Consigna-se que este modus operandi foi objecto de inúmeras queixas, 
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nomeadamente da Linha S.O.S. Ambiente, dos moradores do lugar de Arrabalde e por 

fim da Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território, que culminaram 

no Auto de Notícia de Contra-Ordenação n.º 24/2005, situação que ainda se mantém em 

vigor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- Por estes motivos, foi comunicado ao Senhor Luís Pedro Loureiro, pelos Serviços 

de Fiscalização Municipal, a obrigatoriedade de encerrar o referido estabelecimento, em 

virtude de estar a laborar ilegalmente. ------------------------------------------------------------------- 

----- Ainda assim, existem alguns pormenores que merecem reflexão. A saber; ------------- 

----- 1.º - A Empresa do Senhor Luís Pedro Loureiro tem 3 funcionários a seu cargo o 

que, subsequentemente, corresponde ao equilíbrio social de três famílias (cuja posição 

urge salvaguardar), na medida em que dependem do seu vencimento para sobreviver. -- 

----- 2.º - Como é consabido, uma das preocupações do Executivo Camarário passa pela 

centralização no Parque Industrial de Moimenta da Beira, de todo tipo de actividade 

industrial. Ou seja; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Essa preocupação está direccionada para o redimensionamento do ordenamento 

do espaço municipal que, “no caso sub júdice”, se traduz na saída da garagem do 

aglomerado populacional (com o consequente ordenamento de todo aquele espaço) e 

pela sua implantação no Parque Industrial de Moimenta da Beira. ------------------------------ 

----- 3.º - Actualmente, existe um lote no Parque Industrial de Moimenta da Beira (Lote 

n.º 24, propriedade do Senhor Manuel de Jesus Fernandes), sobre o qual impende o 

direito de reversão para a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, restituindo ao 
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proprietário a quantia paga pela aquisição do referido lote ( € 4.608,89, acrescido dos 

emolumentos pagos que ascendem a cerca de € 984,08), devendo ser celebrada 

escritura de compra e venda com vista ao posterior registo do referido lote, em nome 

desta Câmara, na Conservatória do Registo Predial de Moimenta da Beira – cfr. 

deliberações camarárias de 24 de Maio de 2006 e de 9 de Novembro de 2005, e 

Parecer Jurídico n.º 13.06, e Inf. NA/21/2006. -------------------------------------------------------- 

----- Por tudo o que acima se expendeu, sobretudo nos pontos 1.º e 2.º e desde que, 

superiormente, seja entendido o recurso à figura da analogia, por aplicação ao caso 

concreto da deliberação do Executivo Camarário, de 2 de Novembro de 2004, 

relativamente ao lote 31 do Parque Industrial (actualmente propriedade da Firma 

Polimagra, Granitos e Mármores Polidos Lda), ficaria suspenso  o direito de reversão, 

permitindo a transferência do referido lote, entre o Senhor Luís Pedro Loureiro e o, 

ainda, proprietário do Lote 24 do Parque Industrial de Moimenta da Beira.-------------------- 

----- Neste quadro, o ónus do pagamento das quantias já prestadas e o posterior registo 

na Conservatória do Registo Predial de Moimenta da Beira, ficariam a cargo do Senhor 

Luís Pedro Loureiro, revogando a Câmara Municipal, se assim o entender, a sua 

deliberação de 24 de Maio de 2006”. -------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Vice-Presidente da Câmara Municipal, LUÍS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA, o mesmo prestou a seguinte informação:----------------------------------

----- “Tendo em conta os antecedentes e a especificidade deste assunto, bem como o 

teor do ofício da Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território, com a 
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referência REC 2088/04, E/7948/05, E/3990/05 e S/13378/04, datado de 12 de Junho de 

2006, sob o número 8776/06 SE, considero pertinente e, eventualmente exequível, esta 

informação/proposta, pelo que sou de parecer que a mesma deve ser submetida à 

apreciação do Senhor Presidente e da Câmara Municipal”.---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Na sequência de deliberações anteriores, em que a Câmara decidiu 

exercer o direito de reversão, restituindo ao Senhor JOAQUIM MARIA OLIVEIRA, na 

qualidade de procurador do actual proprietário do lote nº. 24, do Parque Industrial, a 

quantia de € 4.608,89 (quatro mil, seiscentos e oito euros e oitenta e nove cêntimos), 

correspondente ao valor da venda do referido lote, conforme escritura nº. 11/03, 

celebrada pelo Notário Privativo da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, bem como 

as despesas de legalização que ascendem a cerca de € 984, 08 (novecentos e oitenta e 

quatro euros e oito cêntimos), e tendo em conta a excepcionalidade do caso agora 

apresentado, relativamente à empresa do Senhor LUÍS PEDRO LOUREIRO, 

fundamentado especialmente na manutenção de três postos de trabalho e no imperativo 

de reordenar e requalificar a zona onde se insere a oficina referenciada, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação anterior, a que se refere o ponto 

062, exarado a folhas 63 a 65, deste livro de actas, não exercendo o direito de reversão, 

mas autorizando a transferência do referido lote para o Senhor Luís Pedro Loureiro, de 

acordo com o previsto no nº. 2, do Capítulo VIII, e Capítulo IX, do Regulamento do 

Parque Industrial, desde que este acto decorra nos precisos termos e condições em que 

o actual proprietário do lote, Senhor MANUEL DE JESUS FERNANDES, propôs à 
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Câmara a retoma do lote em questão. ------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, dar conhecimento desta decisão às  

partes envolvidas nesta transferência, tendo em conta o interesse manifestado por 

ambos na resolução deste assunto. ======================================= 

“Tesouraria” 

199  -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 04, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 641.827,41, 

(seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e sete euros e quarenta e um 

cêntimos), assim  discriminado: --------------------------------------------------------------------------- 

                                      a) Dotações Orçamentais ..................................... €  515.028,57   

                                      b) Dotações Não Orçamentais.............................. €  126.798,84 

                                                                               TOTAL  ........................ €  641.827,41 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

200 - 310/302/410 - DRENAGEM FINAL DA REDE DE ÁGUAS PLUVAIS DE 

MOIMENTA DA BEIRA - Cedência de passagem de canal para águas pluviais ===== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO MELITA TEIXEIRA, presente à reunião uma 

carta, datada de 26 de Junho, último, registado nesta Câmara sob o n.º 4759, no mesmo 

dia, com o seguinte teor:-------------------------------------------------------------------------------------



 FlFlFlFl.214 
______________ 

 
                                                           06.07.05 

 
Liv º .  125L iv º .  125L iv º .  125L iv º .  125     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

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

                                                                   

 

----- “No seguimento dos contactos havidos, e relativamente à passagem de um canal 

para águas pluviais no prédio de minha propriedade, sito no lugar de Bacelos ou 

Regada, venho solicitar a confirmação escrita do acordado, ou seja: --------------------------- 

----- 1. Aceitação por parte dessa Ex.ma Câmara dos pontos da minha última proposta, 

no que diz respeito às árvores, reparações de áreas estragadas, etc; -------------------------- 

----- 2. Aprovar a viabilidade de loteamento para seis moradias, cuja planta síntese se 

anexa, ficando a cargo dessa Ex.ma Câmara a execução de todas as infra-estruturas 

públicas (arruamentos, passeios, rede de águas, esgotos e águas pluviais e 

electricidade), sendo que as mesmas serão executadas a curto prazo e em conjunto das 

que o loteamento obrigar (telefones, gás) e a meu cargo; ------------------------------------------ 

----- 3. Contabilizar a área a ocupar pelo canal como área a ceder ao domínio público. --- 

----- 4. Autorizar a desanexação da parcela de terreno sobrante da parte de trás do 

loteamento, com cerca de 1.200 m2, garantindo o acesso para o mesmo, de acordo com 

a planta apresentada”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o Chefe da D.E.P.E., Dr. LUÍS MANUEL FILIPE DA 

SILVA, prestou a informação n.º 28-LS/DPOM/2006, datada de 29 de Junho último, que 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a análise técnica efectuada, em consonância com o 

interesse público, implícito na instalação do referido canal de drenagem, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar esta proposta nas seguintes condições: ---------------- 

----- 1. Viabilizar a operação de loteamento proposta; ----------------------------------------------- 
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----- 2. Aceitar, como cedência ao domínio público, destinada a espaços verdes e a 

equipamentos, as áreas ocupadas pelo referido canal de drenagem e as áreas que se 

localizam na parte frontal do referido loteamento proposto, destinadas a 

estacionamentos e ao alargamento do arruamento existente; ------------------------------------ 

----- 3. Proceder ao  alinhamento de extremas, garantindo ao proprietário um acesso à 

parcela sobrante; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Realizar as infraestruturas públicas no prazo de dois anos, em conjunto com as 

infraestruturas do bairro de habitação social, dada a sua interligação e interdependência. 

INTERRUPÇÃO PARA ALMOÇO ======================================== 

========== Quando eram 13H00, o Senhor Presidente da Câmara interrompeu a 

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

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

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

========== Quando eram 15H00, pelo Senhor Presidente da Câmara, foi reaberta a 

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

03.02 - Divisão de Estudos e planeamento Estratégico 

"Serviços Técnicos de Fomento" 

201 - 340/996/000 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOMENTO - Pedido de emissão de 

parecer - Programa AGRO - Medida 3 - Desenvolvimento Sustentável da Floresta = 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DE ALBUQUERQUE, presente à reunião 

um requerimento, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------------
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----- "Com o intuito de elaborar um projecto de investimento florestal ao abrigo dos 

fundos comunitários do Programa AGRO, Medida 3 - Desenvolvimento Sustentável das 

Florestas, vimos por este meio pedir a V. Ex.ª que se digne emitir um esclarecimento 

sobre o enquadramento da respectiva área no PDM, parecer este pedido pelo IFADAP. - 

----- Junto se envia a localização da área implementada na carta militar à escala 1/25000 

e os dados referentes ao proponente para o qual deve enviar a informação solicitada". --- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 31-

LS/DPOM/2006, datada de 18 de Junho, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, informa que as parcelas apresentadas surgem em áreas consideradas em : 

"Área de Salvaguarda", "Espaços Não-Urbanos" e "Espaços Florestais". --------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara  deliberou, por unanimidade, emitir parecer de acordo com a 

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

03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

202 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - Conhecimento ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada na primeira reunião deste 

Executivo, realizada em 2 de Novembro de 2005, exarada a folhas 3, ponto 004, do livro 

de actas n.º 123, e em cumprimento do disposto no n.º3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, 
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de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a seguir 

se identificam "PROCESSOS SIMPLES", "PROCESSOS SIMPLES COM 

CONDICIONANTES", "PROJECTO DE ARQUITECTURA", "PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES" e "PROJECTOS DE ESPECIALIDADES" 

que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no 

Despacho do Senhor Presidente, datado de 03 do referido mês de Novembro, foram 

objecto de decisão: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES: =============================================== 

----- CARLOS DE SOUSA LOPES COROAS, para  prorrogação por mais um ano, do 

alvará de construção n.º 402.03, a que se refere o Proc.º n.º 402.03; -------------------------- 

----- RITA DE JESUS, para  prorrogação por mais um ano, do alvará de construção n.º 

402.03, a que se refere o Proc.º n.º 554.04; ------------------------------------------------------------ 

----- JOSÉ FERNANDO LOPES CERVEIRA, para construção de arrumos agrícolas, com 

a área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Covelo", Freguesia 

de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 136.06. ----------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES COM CONDICIONANTES: =========================== 

----- MARIA CÂNDIDA CAIADO SOARES, para construção de um muro de vedação com 

6 metros, que pretende levar a efeito na Rua do Calvário, na localidade de Vide, 

Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 177.06, devendo a requerente solicitar à 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL o alinhamento do referido muro, de acordo com a 

informação técnica n.º 69-OS/DPOM/2006, datada de 19 de Junho, último. ------------------ 
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PROJECTOS DE ARQUITECTURA: ======================================= 

----- ALBERTO MANUEL ALMEIDA LOPES, para reconstrução de uma habitação 

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

Peva, a que se refere o Proc.º n.º 56.06; ---------------------------------------------------------------- 

----- ROGÉRIO ANTÓNIO LOPES PAULO, para reconstrução de um edifício destinado a 

garagem e arrumos, que pretende levar a efeito na Rua das Presas, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 71.06; ---------------------------------------------

----- AGOSTINHO SANTOS, para construção de armazém,  que pretende levar a efeito 

no lugar denominado " Tapada do Podre", na localidade de Porto da Nave, Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 180.06; -------------------------------------------------------------- 

----- HUGO CESAR FRIAS NOGUEIRA DE SOUSA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 20, no loteamento a que se refere o 

alvará n.º 04/99, sito no lugar denominado "Tapada", Freguesia de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º 214.06. ------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES: ================== 

----- MARIA RIBEIRO, para alteração de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a 

efeito na localidade de Carapito, Freguesia de Peravelha, a que se refere o Proc.º n.º 

293.05,  e conceder um prazo de 90 (noventa) dias para apresentar o documento de 

legitimidade, sob pena de, não o fazendo, não ser emitida a licença de utilização; ---------

------------ SIDÓNIO DA SILVA PEREIRA, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Neta ou Paleme", Freguesia de Alvite, 
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a que se refere o Proc.º n.º 437.05, devendo o requerente entregar o documento de 

legitimidade, aquando da entrega dos projectos de especialidades, conforme o 

prometido; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ CARLOS LEMOS PINHEIRO, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Costa", na localidade de Vila Cova, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 188-SV/DPOM/2006, datada de 22 de 

Junho último, devendo o requerente apresentar nova Certidão de Registo Predial, 

devidamente rectificada, com a área que afirma possuir. ------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES: ===================================== 

----- MANUEL JESUS HORTENSO, para ampliação de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito na Rua da Cal, na Vila de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 

399.05; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- GERMANO DE JESUS RODRIGUES, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no Lugar da Capela, na localidade de Beira 

Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 19.06; ------------------------------- 

----- MANUEL COSTA DIONÍSIO, para construção de um armazém destinado a arrumos 

agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cal", na Freguesia de Paçô, 

a que se refere o Proc.º n.º 46.06; ------------------------------------------------------------------------  

----- JOAQUIM DOS SANTOS, para reconstrução de uma habitação, que pretende levar 

a efeito na Rua do Cortinhal ou Amargura, na localidade e Freguesia de Nagosa, a que 

se refere o Proc. n.º 83.06; ---------------------------------------------------------------------------------- 
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----- GRANITOS - IRMÃOS SOARES, Ld.ª, para construção de uma habitação, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Juaneta", Freguesia de Caria, a que se 

refere o Proc.º n.º 86.06. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

========== O Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, 

ausentou-se da reunião por se encontrar impedido de participar nos termos da alínea g), 

do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 

90.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude do assunto a que se refere o 

ponto seguinte estar relacionado com o Recurso da decisão de indeferimento por si 

proferida, no âmbito da competência delegada a que se refere o ponto 202, desta acta. = 

203 – 360/337/17.05 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de Informação Prévia ==== 

========== Oriundo do Senhor GILBERTO JOÃO REINA HORTÊNCIO, presente à 

reunião uma reclamação, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, relativa ao indeferimento do pedido de informação prévia 

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

denominado "Fontainhas", Freguesia de Alvite.-------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n. º33-

LS/DPOM/2006, datada de 14 de Junho, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante  em que, pelos motivos alí 



 FlFlFlFl.221 
______________ 

 
                                                           06.07.05 

 
Liv º .  125L iv º .  125L iv º .  125L iv º .  125     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

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

                                                                   

 

descritos, mantém o parecer desfavorável. ------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dando resposta ao recurso apresentado e tendo em conta que a área 

de implantação proposta se insere na mancha da expansão urbanística preconizada no 

Plano de Urbanização de Alvite, em elaboração, e dado que o acesso público para a 

parcela em causa já se encontra dotado de algumas infraestruturas, a Câmara deliberou, 

por maioria, com a abstenção do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, LUIS 

CARLOS PEREIRA DA SILVA, viabilizar a construção proposta, devendo, nesta fase, o 

promotor assegurar a melhor solução para o tratamento das águas residuais. ======== 

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

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

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

204 – 360/338/152.01 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de um armazém agrícola - Legalização ========================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor AFONSO RODRIGUES 

DA SILVA uma declaração em como assume a responsabilidade pela construção de 

todas as infraestruturas necessárias ao uso que vier dar à construção, nomeadamente, 

água, luz e tratamentos de águas residuais, relativamente à legalização da construção 

de um armazém agrícola, sito no lugar denominado "Salgueiro", Freguesia de Alvite, 

presentes à reunião os projectos de especialidades, acompanhados da referida 

declaração . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 191-

SV/DPOM/2006, datada de 23 de Maio, último, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

205 – 360/338/264.01 – OBRAS PARTICULARES – Reapreciação e reaprovação do 

projecto de arquitectura - Apreciação dos projectos de especialidades - 

Reconstrução e ampliação de uma casa de habitação ======================= 

========== Oriundo dos Senhores LEONEL DE MATOS MARTINS e JAIME RIBEIRO 

TEIXEIRA, presente à reunião um pedido de reaprovação do projecto de arquitectura e 

apreciação dos projectos de especialidades, relativamente à reconstrução e ampliação 

de uma casa de habitação, sita na Rua Nova, na Vila de Leomil. -------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 70-

OS/DPOM/2006, datada de 19 de Junho, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável.  ----------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, aprovar os projectos de especialidades e emitir a respectiva licença. ===== 

206 – 360/338/504.01 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 
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Alteração ao projecto inicial de uma habitação unifamiliar ==================== 

========== Oriundos do Senhor CARMINO LOPES DA SILVA, presentes à reunião os 

projectos de especialidades relativos à alteração ao projecto inicial de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no  lugar denominado "Vales", na localidade de 

Carapito, Freguesia de Peravelha. ------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 110-

RJ/DPOM/2006, datada de 20 de Junho, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável com condicionantes, referidas nos n.ºs 1, 2 e 3 da 

referida informação técnica.  -------------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades relativos à alteração do projecto inicial, devendo o requerente entregar os 

documentos em falta referidos nos n.ºs 1,2 e 3 da citada informação técnica. ========= 

207 – 360/338/274.02 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de reaprovação dos 

projectos de arquitectura e especialidades - Alteração e ampliação de uma 

moradia unifamiliar =================================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES PIMENTA AUGUSTO, 

presente à reunião um requerimento em que requer a reaprovação das alterações aos 

projectos de arquitectura e especialidades relativos à alteração e ampliação de uma 

moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito na Avenida 5 de Outubro, na Vila de 
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Leomil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 79-

OS/DPOM/2006, datada de 29 de Junho, último,  em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

208 – 360/338/183.03 – OBRAS PARTICULARES – Reapreciação dos projectos de 

arquitectura e especialidades - Reconstrução e ampliação de uma casa de 

habitação =========================================================== 

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

pedido de reapreciação/reaprovação dos projectos de arquitectura e especialidades, 

relativamente à legalização da reconstrução e ampliação de uma casa de habitação, sita 

no lugar denominado "Comborço", Freguesia de Caria. -------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 173-

SV/DPOM/2000, datada de 22 de Junho, último,  em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

209 – 360/338/330.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura  - 
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Legalização de um armazém agrícola ===================================== 

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

09 de Novembro de 2005, exarada a folhas 66, ponto 70, do livro de actas n.º 123, em 

que foi deliberado solicitar ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvite para se 

pronunciar sobre a eventual cedência de terreno, pelo Senhor VICTOR MANUEL 

RIBEIRO CORREIA, destinado ao alargamento do referido caminho público, 

relativamente à legalização da construção de um armazém agrícola, sito no lugar 

denominado  "Vila Chousa", Freguesia de Alvite, presente à reunião o processo 

acompanhado da  certidão emitida pelo Presidente da referida Junta de Freguesia. ------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 174-

SV/DPOM/2006, datada de 14 de Junho, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer desfavorável. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo por base a informação atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, indeferir o  pedido. ========================================== 

210 – 360/338/538.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura e 

especialidades - Reapreciação da construção de um edifício social ============ 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA GRANJA DO 

PAIVA, presente à reunião o pedido de reapreciação dos projectos de arquitectura e 

especialidades relativos à construção de um edifício social, que pretende levar a efeito 
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no lugar denominado "Moita", na localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria. ----- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 176 - 

SV/DPOM/2006, datada de 16 de Junho, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável, devendo a requerente executar as rampas com uma 

inclinação de 6%. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura e  de especialidades e emitir a respectiva licença, devendo o requerente 

executar as rampas com uma inclinação de 6%. ==============================  

211 – 360/338/643.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar  - Telas Finais =================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ANTÓNIO BASTOS DOS SANTOS FERREIRA, 

presentes à reunião as alterações ao projecto de arquitectura relativas à reconstrução de 

uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua Torta, na localidade e 

Freguesia de Cabaços. --------------------------------------------------------------------------------------   

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 108 -

RJ/DPOM/2006, datada de 14 de Junho, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer favorável. ----------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao 

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

212 – 360/338/387.04 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

construção de uma habitação unifamiliar - Telas Finais ====================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA MANUELA MATIAS DOMINGUES FRIAS, 

presentes à reunião as telas finais relativas à construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Outeiro do Sino", Freguesia de 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 97 - 

RJ/DPOM/2006, datada de 19 de Junho, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos alí 

descritos, aponta para o deferimento. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao 

projecto de arquitectura, devendo a requerente entregar os projectos de estabilidade e 

de redes prediais de água e esgotos, bem como  o Termo de Responsabilidade do autor 

do referido projecto de arquitectura. ======================================== 

213 – 360/338/154.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar os elementos em falta ao 
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Senhor ARNALDO MALAIA, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Desseberes", Freguesia de Alvite, 

presente à reunião o processo acompanhado dos elementos em falta. ------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 112-

RJ/DPOM/2006, datada de 22 de Junho, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí 

descritos, emite parecer desfavorável. ------------------------------------------------------------------- 

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

última vez,  um prazo de  30 (trinta) dias úteis para fazer a entrega dos elementos em 

falta e identificados  na referida informação. ================================== 

214 - 360/338/207.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

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

01 de Março, último, exarada a folhas 135, ponto 125, do livro de actas n.º 124, em que 

foi deliberado aprovar o projecto de arquitectura, na condição do Senhor JOÃO 

CORREIA BATISTA entregar os elementos referidos na informação técnica n.º 42 - 

RJ/DPOM/2006, datada de 09 de Fevereiro, último, aquando da entrega dos projectos 

de especialidades,  presentes à reunião os projectos de especialidades, acompanhados 

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

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 104-

RJ/DPOM/2006, datada de 13 de Junho, último, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

215 – 360/347/05.05 – LOTEAMENTOS PARTICULARES – Operação de loteamento - 

Acordo de cedência de lotes entre a Junta de Freguesia de Moimenta da Beira e a 

empresa Laticínios do Paiva ============================================ 

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

07 de Junho, último, exarada a folhas 149, ponto 137, do livro de actas n.º 125, em que 

foi deliberado incumbir o Senhor Presidente da Câmara de promover adequadas 

negociações que possam compensar algumas irregularidades processuais, junto da 

Empresa LACTICÍNIOS DO PAIVA, S. A, relativamente ao projecto de operação de 

loteamento, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Fragas da Forca", nesta 

Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o processo acompanhado de um acordo 

de cedência de lotes entre a Junta de Freguesia de Moimenta da Beira e a referida 

empresa Lacticínios do Paiva, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação técnica nº. 29-LS/DPOM, datada de 05 de 

Junho, último, do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

e os termos do acordo de negociação entre a Junta de Freguesia de Moimenta da Beira 
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e a Empresa LACTICÍNIOS DO PAIVA, na qualidade de promotora da operação do 

loteamento proposta, a Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------- 

----- 1. Que a proposta de loteamento apresentada pelo referido promotor seja 

formalizada como um projecto de alterações ao lote n.º 1, a que se refere o alvará de 

loteamento n.º 4/82; -------------------------------------------------------------------------------------------

----- 2. Que, por força desta solução urbanística, o promotor seja plenamente 

responsável pela construção da rotunda que intercepta a Estrada Municipal nº. 519; ------ 

----- 3. Que, usufruindo de algumas infraestruturas já realizadas pela Câmara Municipal, 

o promotor seja também plenamente responsável pela execução de todas as faixas de 

rodagem e passeios que servem a urbanização proposta; ----------------------------------------- 

----- 4. Que, de igual modo, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 102º., do 

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, o promotor possa 

compensar, em termos pecuniários, a área de 494 m2, não cedida para "equipamentos 

de utilização colectiva"; -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5. Que, com base na Portaria n.º 1136/2001, sejam aceites os trinta e seis lugares 

propostos para estacionamento no espaço público. -------------------------------------------------- 

----- 6. Que, em conclusão, e desde que o requerente cumpra todas as condições e 

formalidades, atrás referidas, seja informado o referido promotor de que a Câmara se 

disponibiliza para aprovar esta operação de loteamento, podendo ser diligenciada a 

apresentação dos respectivos projectos de especialidades, nos termos legais. ======== 

216 – 360/347/04.06 – LOTEAMENTOS PARTICULARES – Pedido de destaque de 
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parcela ============================================================= 

========== Oriundo da Senhora BENVINDA MARIA MORAIS BERNARDINO 

FIGUEIREDO, presente à reunião um pedido de destaque de parcela com a área de 

1.080,0m2,  de um  prédio com a área total de 2.340, 0m2, sito no lugar denominado 

"Areal", na localidade e Freguesia de Alvite. ----------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 4 - 

LS/DPOM/2006, datada de 14 de Junho, último,  em que, pelos motivos alí descritos, 

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

DELIBERAÇÃO:A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o destaque da referida 

parcela, dado que reúne as condições previstas nas alíneas a) e b), do n.º 4., do art.º 6.º, 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 

de 04 de Junho, devendo ser emitida a certidão em conformidade. ================ 

217 – 360/991/74.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer - 

Constituição de Compropriedade ======================================== 

========== Oriundo do Senhor FRANCISCO AUGUSTO AMARAL MARTINS, presente 

à reunião um pedido de parecer, nos termos do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de 

Agosto, que alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal - AUGI. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO,  a mesma prestou a informação n.º 34 - 
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LS/DPOM/2006, datada de 31 de Maio, último,  em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

conformidade. ======================================================== 

218 – 360/992/000 – OBRAS PARTICULARES – Valor da compensação nos edifícios 

com impacte semelhante a um loteamento - Alteração ao artigo 20.º do 

Regulamento Municipal  de Urbanização, Edificação e Taxas ================== 

========== Oriundo da Assistente Administrativa Principal, ANA CRISTINA AGUIAR 

BONDOSO FONSECA, presente à reunião a informação sem número e sem data, que 

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

informando que não tem sido aplicado o art.º 102.º, do Regulamento Municipal de 

Urbanização, Edificação e Taxas, bem como sugere que haja uma revisão no sentido de 

ser feita a descriminação das características de um edifício com impacte semelhante a 

um loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, acrescentar  uma alínea d), ao 

artigo 20 .º,  do referido Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, 

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

----- “d) Todas as edificações contíguas e funcionalmente ligadas entre si que tenham 

cinco ou mais fogos no seu conjunto ou individualmente, ou cuja área, correspondente a 

zonas não habitacionais, seja superior a 750m2 de área bruta de construção”. -------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, identificar e avaliar as situações 
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que não foram analisadas à luz do art.º 20.º , conjugado com o art.º 102.º , do 

Regulamento em vigor. ================================================= 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

219 – 710/713/000 – CULTURA E DESPORTO POPULARES =================== 

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

com o número 354, datada de 28 de Junho, último, informando que não há 

inconveniente na vedação do recinto das festas de S. Pedro, no lugar do Arrabalde,  

solicitada pela  Casa do Benfica do Município de Moimenta da Beira.--------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de 

deferimento que autorizou a vedação solicitada. ============================== 

220 – 710/714/300  - INSTRUÇÃO – ENSINO PRÉ PRIMÁRIO =================== 

========== Oriundo da DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE, 

presente à reunião o ofício com a referência DSP/Inglês-35128, datado de 09 de Junho, 

último, dando conta da criação do Programa de Generalização do Inglês, música e 

desporto, a implementar no próximo ano lectivo, pelo que denunciam o programa 

actualmente em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

221 – 710/714/300 – ENSINO PRÉ E PRIMÁRIO – PROGRAMA DE EXPANSÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – Acordo de Cooperação da 

Educação Pré-Escolar ================================================= 
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========== Oriundo da DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE, 

presente à reunião o anexo ao Acordo de Cooperação da Educação Pré–Escolar  

“Programa  de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré–Escolar”, com o número 

de salas e de crianças, por Jardim de Infância, a vigorar no ano lectivo 2005/2006. -------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido Acordo de 

Colaboração. =========================================================    

222 – 710/714/400 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – TRANSPORTES ESCOLARES 

========== Oriundo das empresas E.A.V.T. -  Empresa Automobilística de Viação e 

Turismo, Lda, e Viação Beira Douro, Lda, presentes à reunião os ofícios n.º 

148/CS/2006 e 149/CS/2006, datados de 19 de Junho, último, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, anexando as 

propostas de protocolo para a realização dos transportes escolares no ano lectivo 

2006/2007, não se prevendo a existência de qualquer circuito especial.-------------- 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, a mesma 

elaborou um mapa com a previsão de custos para o referido ano lectivo, que nesta acta 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos Protocolos 

nos termos propostos, autorizando o Senhor Presidente da Câmara a proceder à sua 

assinatura. ========================================================== 

223 – 710/726/000 – PISCINA MUNICIPAL – ASSOCIAÇÃO CULTURAL  

RECREATIVA E DESPORTIVA DO VILAR – Vigilância Balnear – Manutenção física 
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e técnica =========================================================== 

========== Oriundo da Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Vilar, presente 

à reunião o oficio n.º 17/06/V, datado de 21 de Junho, último, solicitando a 

disponibilidade da frequência gratuita da Piscina Municipal por parte dos vigilantes 

balneares, na sequência do plano de treino para o exercício das respectivas funções, já 

em curso, a partir do dia 26 de Junho, último, prolongando-se até ao final do corrente 

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

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:----------------------------------------------------------------------------- 

-----  “Relativamente ao pedido apresentado pela Associação Cultural Recreativa e 

Desportiva do Vilar, solicitando a utilização gratuita da Piscina Municipal, cabe-nos 

informar que, de acordo com o preceituado no Protocolo de Cooperação Técnica e 

Financeira, estabelecido entre a referida Associação e a Câmara Municipal, no âmbito 

da vigilância Balnear e nos termos do n.º II da clausula 2.ª, ”Apoiar técnica e 

logisticamente intervenções e/ou acções a desenvolver pela Associação, no âmbito do 

presente Protocolo e que justifiquem este tipo de colaboração”.----------------------------------

----- No entanto, atente-se ao facto, de que o Regulamento de funcionamento da Piscina 

Municipal é omisso, quanto à isenção do pagamento de taxas, caberá assim, à Câmara 

decidir, sobre o mesmo, de acordo com o artigo 30º., do referido Regulamento.”------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de um projecto cofinanciado pela Câmara e 

que se pretende garantir um serviço público mais qualificado, a mesma deliberou, por 
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unanimidade, isentar o pagamento das referidas taxas. ========================= 

224 – 720/722/000 – MERCADO SOCIAL DE EMPREGO – PROGRAMA DE 

ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – Iniciativa Local de emprego (ILE’s) ======= 

========== Oriundo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Centro de 

Emprego de Lamego, presente à reunião o oficio circular n.º 1224, datado de 08 de 

Junho, último, para que, nos termos do estipulado na alínea a), 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 Câmara emita parecer sobre a candidatura ao Programa de Estímulo à oferta 

de emprego – Iniciativa Local de Emprego (ILE’s), relativo ao processo de WILSON JONI 

DOS SANTOS SILVA.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

iniciativa local de emprego proposta, face à relevância sócio-económica do projecto a 

implementar. ========================================================= 

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

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

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

desta reunião, nos termos do n.º. 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, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente distribuída, 

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

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 
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17H30.============================================================== 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

 


