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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOIS DE JUNHO DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 16/03 

========== Aos dois dias do mês de Junho 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, JORGE DE JESUS COSTA, ELVIRA DA COSTA 

BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, 

ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o 

primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e os outros na de Vereadores, para 

realizarem a  presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada 

na reunião ordinária realizada no dia 09 de Janeiro de 2002, exarada a folhas  05, ponto 

005, do livro de actas 103, cuja ordem  do dia  havia sido previamente distribuída a todos 

os seus membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de18 de 

Setembro. =========================================================== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H50. ===================================== 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

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

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

JUSTIFICAR a falta à reunião de hoje, do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, por razões que se prendem com a sua vida 

particular. ===========================================================   

01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

064 - 020/023/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - Lei 

nº. 169/99, de 11 de Janeiro. Publicidade das Deliberações dos Órgãos Municipais 

e das decisões dos seus membros ======================================= 

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

61/2003, datada de 07 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a enviar parecer jurídico sobre o assunto 

em referencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, propondo aos Serviços que sejam 

cumpridos todos os preceitos legais sobre esta matéria, por forma a garantir a eficácia 

das suas deliberações. ================================================= 

065 - 020/023/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES -

Reforma da Tributação do Património Imobiliário =========================== 

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

56/2003, datada de 23 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente 
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transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a enviar documento aprovado, por 

unanimidade, em reunião do Conselho Geral da ANMP, relativamente ao assunto em 

epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

066 - 110/195/009 - RESIDOURO - Facturação e Tarifário para 2003  ============= 

========== Oriundo da Residouro, presente à reunião, o ofício nº. 0696, datado de 14 

de Maio  último, a enviar a factura nº. 58, no valor de 1.788,58 euros (mil setecentos e 

oitenta e oito euros e cinquenta e oito cêntimos),   referente ao diferencial devido pela 

deposição e tratamento de resíduos deste município, respeitante aos meses de 

Fevereiro e Março, na sequência da análise do Orçamento e Projecto Tarifário para 

2003, por parte do IRAR, (Instituto Regulador Águas e Resíduos) que aprovou, 

provisoriamente, a adopção do Tarifário de 32,25 euros/tonelada, para deposição e 

tratamento de RSU´s, no Sistema Multimunicipal do Vale do Douro Sul (Residouro, S. A.)  

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

067 – 150/160/000 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA ========================== 

========== Oriundo do Senhora MARIA DE LURDES DE JESUS FERNANDES, 

residente nesta Vila, presente à reunião um requerimento datado de 13 de Maio, último,  

a solicitar licença para ocupação da via pública com mesas e cadeiras, com uma área de 

4m2, em frente ao seu estabelecimento comercial, sito na Avenida de S. João nº. 2, na 
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Vila de Moimenta da Beira.  ---------------------------------------------------------------------------------

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

prestou a informação nº. 313/FISC, datada de 22 de Maio, último, do seguinte teor: -------

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

19/05/2003, informa-se que, trata-se de um passeio de pequena dimensão, que ao ser 

ocupado com a colocação das mesas, por parte do proprietário do estabelecimento, 

prejudica a circulação dos peões,  pelo que, somos de parecer de que, não lhe deve ser 

concedida a respectiva licença de ocupação da via pública". ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao teor da informação do Serviço da Fiscalização Municipal, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à audiência do interessado, no prazo de 

10 (dez) dias a contar da data da recepção da respectiva notificação, nos termos e para 

efeitos do artº. 100º. e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

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

Lei nº. 6/96, de 06 de Janeiro. ============================================ 

068- 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO ================ 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO FERREIRA GOMES, residente nesta Vila, 

presente à reunião um requerimento datado de 20 de Maio,  último, a solicitar licença 

para a prática de jogos lícitos no seu estabelecimento, denominado "Cervejaria Terreiro", 

sito no Terreiro das Freiras, nesta Vila. ------------------------------------------------------------------ 

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

22/05/2003, cumpre-nos informa que, o estabelecimento denominado  "Cervejaria 

Terreiro"  sito na freguesia de Moimenta da Beira, reúne as condições para ser 

licenciado para a prática de jogos lícitos com máquinas de diversão, não podendo ter 

mais de três, pelo que, não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva 

licença para a actividade acima referida". ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

069 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO ============== 

==========  Oriundo da Senhora CRISTINA SOFIA AZEVEDO SANTOS MORAIS, 

residente nesta Vila, presente à reunião um requerimento, datado de 20 de Maio, último, 

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

"JC BAR", sito no Bairro dos Andinhos, nesta Vila. --------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 328 /FISC, datada de 23 de Maio, último, do seguinte teor: ------ 

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

21/05/2003, cumpre-nos informa que, o estabelecimento denominado  "JC BAR"  sito na 

freguesia de Moimenta da Beira, reúne as condições para ser licenciado para a prática 

de jogos lícitos com máquinas de diversão, não podendo ter mais de três, pelo que, não 

há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença para a actividade 
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acima referida". ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

070 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo da Firma JOÃO & ARLINDO LDA. , com sede em Leomil, presente 

à reunião um requerimento datado de 21 de Maio, último, a solicitar licença para a 

prática de jogos lícitos no seu estabelecimento, denominado  "PELOURINHO", sito em 

Leomil, Município de Moimenta da Beira.  -------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 327 /FISC, datada de 23 de Maio, último, do seguinte teor: ------ 

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

21/05/2003, cumpre-nos informa que, o estabelecimento denominado  "PELOURINHO"  

sito na freguesia de Leomil, reúne as condições para ser licenciado para a prática de 

jogos lícitos com máquinas de diversão, não podendo ter mais de três, pelo que, não há 

inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença para a actividade acima 

referida". --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

071 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 
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========== Oriundo da Senhora MARIA DE LURDES DE JESUS FERNANDES, 

residente nesta Vila,  presente à reunião um requerimento datado de 13 de Maio último, 

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

"PIPAS BAR", sito na Avenida  de S.  João, nº. 2, nesta Vila.  ------------------------------------ 

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

prestou a informação nº. 319 /FISC, datada de 22 de Maio, último, do seguinte teor: ------ 

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

19/05/2003, cumpre-nos informar que, o estabelecimento em causa,  reúne as condições 

para ser licenciado para a prática de jogos lícitos com máquinas de diversão, não 

podendo ter mais que três, pelo que, não há inconveniente em que lhe seja concedida a 

respectiva licença para a actividade acima referida". ------------------------------------------------ 

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

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

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

072 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo da Senhora MARIA DE LURDES DE JESUS A. GOMES, 

residente no Arcozelo do Cabo,  presente à reunião um requerimento datado de 19 de 

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

denominado  "TOCA DO LOBATO", sito no Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos. -   

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

prestou a informação nº. 315 /FISC, datada de 22 de Maio último, do seguinte teor: ------- 
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----- "Em cumprimento do despacho de V. Exª., Sr. Presidente da Câmara, datado de 

20/05/2003, cumpre-nos informar que, o estabelecimento em causa,  reúne as condições 

para ser licenciado para a prática de jogos lícitos com máquinas de diversão, não 

podendo ter mais que três, pelo que, não há inconveniente em que lhe seja concedida a 

respectiva licença para a actividade acima referida". ------------------------------------------------ 

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

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

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

073 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo do Senhor JORGE MANUEL LOPES NASCIMENTO, presente à 

reunião um requerimento datado de 19 de Maio, último, a solicitar licença para a prática 

de jogos lícitos no seu estabelecimento, denominado  "ESTRELAS NOITE", sito nesta 

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

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

prestou a informação nº. 316/FISC, datada de 22 de Maio último, do seguinte teor: ------- 

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

20/05/2003, cumpre-nos informar que, o estabelecimento em causa,  reúne as condições 

para ser licenciado para a prática de jogos lícitos com máquinas de diversão, não 

podendo ter mais que três, pelo que, não há inconveniente em que lhe seja concedida a 

respectiva licença para a actividade acima referida". ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a licença requerida, 
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condicionada ao número legal de máquinas a explorar, conforme informação da 

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

074 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO ========== 

========== Oriundo da Senhora MARIA LEONOR DUARTE DOS SANTOS M. 

XAVIER, residente na Barragem do Vilar, presente à reunião um requerimento datado de 

20 de Maio, último, a solicitar licença para a prática de jogos lícitos no seu 

estabelecimento, denominado de "CAFÉ CENTRAL", sito na Barragem do Vilar, 

freguesia de Vilar.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 314/FISC, datada de 22 de Maio último, do seguinte teor: ------- 

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

20/05/2003, cumpre-nos informar que, o estabelecimento em causa,  reúne as condições 

para ser licenciado para a prática de jogos lícitos com máquinas de diversão, não 

podendo ter mais que três, pelo que, não há inconveniente em que lhe seja concedida a 

respectiva licença para a actividade acima referida". ------------------------------------------------ 

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

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

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

075 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo do Senhor ABÍLIO DE JESUS GONÇALVES,  presente à reunião 

um requerimento datado de 26 de Maio, último, a solicitar licença para a prática de jogos 
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lícitos no seu estabelecimento, denominado  "CAFÉ JARDIM", sito no Largo do 

Tabolado, nesta Vila.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 341 /FISC, datada de 29 de Maio, último, do seguinte teor: ------ 

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

27/05/2003, cumpre-nos informar que, o estabelecimento denominado  "CAFÉ JARDIM",  

sito na localidade e freguesia de Moimenta da Beira, reúne as condições para ser 

licenciado para a prática de jogos lícitos com máquinas de diversão, não podendo ter 

mais de três, pelo que, não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva 

licença para a actividade acima referida". --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

076 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL LOPES BENTINHO,  presente à reunião um 

requerimento datado de 27 de Maio, último, a solicitar licença para a prática de jogos 

lícitos no seu estabelecimento, denominado  "CAFÉ ALAGOA", sito em Passô, deste 

Município.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 344 /FISC, datada de 29 de Maio, último, do seguinte teor: ------ 

----- "Em cumprimento do despacho de V. Exª., Sr. Presidente da Câmara, datado de 
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27/05/2003, cumpre-nos informar que, o estabelecimento denominado "CAFÉ ALAGOA",  

sito na localidade e freguesia de Paçô, reúne as condições para ser licenciado para a 

prática de jogos lícitos com máquinas de diversão, não podendo ter mais de três, pelo 

que, não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença para a 

actividade acima referida". ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

077- 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO ================ 

========== Oriundo da Senhora , MARIA JOÃO FORTUNATO AMARAL,  presente à 

reunião um requerimento datado de 26 de Maio, último, a solicitar licença para a prática 

de jogos lícitos no seu estabelecimento, denominado  "CAFÉ GATÃO", sito na Freguesia 

de Baldos, deste Município.  --------------------------------------------------------------------------------

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

prestou a informação nº. 339 /FISC, datada de 29 de Maio, último, do seguinte teor: ------ 

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

27/05/2003, cumpre-nos informar que, o estabelecimento denominado  "CAFÉ GATÃO",  

sito na  freguesia de Baldos, reúne as condições para ser licenciado para a prática de 

jogos lícitos com máquinas de diversão, não podendo ter mais de três, pelo que, não há 

inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença para a actividade acima 

referida". --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a licença requerida, 

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

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

078- 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo do Senhor, MANUEL AUGUSTO GOMES LOPES ALMEIDA,  

presente à reunião um requerimento datado de 26 de Maio, último, a solicitar licença 

para a prática de jogos lícitos no seu estabelecimento, denominado  "CAFÉ PONTINHA", 

sito no Arcozelo do Cabo,  Freguesia de Arcozelos, deste Município.  -------------------------- 

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

prestou a informação nº. 340 /FISC, datada de 29 de Maio, último, do seguinte teor: ------

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

27/05/2003, cumpre-nos informar que, o estabelecimento denominado "CAFÉ 

PONTINHA",  sito na localidade de Arcozelo do Cabo,  freguesia de Arcozelos, reúne as 

condições para ser licenciada para a prática de jogos lícitos com máquinas de diversão, 

não podendo ter mais que três, pelo que, não há inconveniente em que lhe seja 

concedida a respectiva licença para a actividade acima referida”. -------------------------------

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

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

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

079- 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO ================ 

========== Oriundo da Senhora, MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SILVA,  
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presente à reunião um requerimento datado de 27 de Maio, último, a solicitar licença 

para a prática de jogos lícitos no seu estabelecimento, denominado  "CAFÉ SOUSA", 

sito em Nagosa, deste Município.  ------------------------------------------------------------------------ 

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

prestou a informação nº. 343 /FISC, datada de 29 de Maio, último, do seguinte teor: ------ 

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

28/05/2003, cumpre-nos informar que, o estabelecimento denominado  "CAFÉ SOUSA",  

sito na localidade e freguesia de Nagosa, reúne as condições para ser licenciado para a 

prática de jogos lícitos com máquinas de diversão, não podendo ter mais de três, pelo 

que, não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença para a 

actividade acima referida". ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

080- 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO ================ 

========== Oriundo do Senhor, DELFIM SANTOS FONSECA,  presente à reunião um 

requerimento datado de 27 de Maio, último, a solicitar licença para a prática de jogos 

lícitos no seu estabelecimento, denominado  "CAFÉ JOVEM", sito em Castelo, deste 

Município.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 342/FISC, datada de 29 de Maio, último, do seguinte teor: ------ 
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----- "Em cumprimento do despacho de V. Exª., Sr. Presidente da Câmara, datado de 

28/05/2003, cumpre-nos informar  que, o estabelecimento denominado  "CAFÉ JOVEM",  

sito na localidade e freguesia de Castelo, reúne as condições para ser licenciado para a 

prática de jogos lícitos com máquinas de diversão, não podendo ter mais de três, pelo 

que, não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença para a 

actividade acima referida". ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

081 - 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 

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presente à reunião a 

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

- A MADRILENA S. L., com estabelecimento de Café, sito na Avenida Dr. João Lima 

Gomes, nesta Vila, dando conta que pretende praticar o seguinte horário: " Todos os 

dias da semana das 07H30 às 00H00". ----------------------------------------------------------------- 

----- Segundo informação da Fiscalização Municipal , o horário pretendido está de acordo 

com o respectivo Regulamento. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação favorável dos serviços da Fiscalização 

Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o horário proposto. ========   
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082 - 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 

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presente à reunião a 

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

- ISABEL MARIA MARTINS SILVA SOARES, comerciante, com estabelecimento de 

Mercearia, sito na Cinco Ruas, nesta Vila, dando conta que pretende praticar o seguinte 

horário: " Todos os dias da semana das 07H00 às 21H00". --------------------------------------- 

----- Segundo informação da Fiscalização Municipal , o horário pretendido está de acordo 

com o respectivo Regulamento. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação favorável dos serviços da Fiscalização 

Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o horário proposto. ========   

083 - 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 

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presente à reunião a 

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

- IRONDINA FERNANDES DAVID MORAIS, comerciante, com estabelecimento de 

Papelaria, na Avenida Dr. João Lima Gomes, nesta Vila, dando conta que pretende 

praticar o seguinte horário: " De Segunda à Sexta Feira, das 08H00 às 19H00" com 

encerramento semanal aos Sábados e Domingos ;--------------------------------------------------- 
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----- Segundo informação da Fiscalização Municipal, o horário pretendido está de acordo 

com o respectivo Regulamento. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação favorável dos serviços da Fiscalização 

Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o horário proposto. ========   

084 - 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 

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presente à reunião a 

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

- JORGE MANUEL PESTANA PEREIRA SANTOS, comerciante, com estabelecimento 

de Café, sito em Leomil,  dando conta que pretende praticar o seguinte horário: " Todos 

os dias da semana das 07H00 às 02H00". -------------------------------------------------------------

----- Segundo informação da Fiscalização Municipal , o horário pretendido está de acordo 

com o respectivo Regulamento. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação favorável dos serviços da Fiscalização 

Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o horário proposto. ========   

085 - 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 

de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, presente à reunião a 

seguinte comunicação: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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- MUSICOINSTRUMENTAL DOURO SUL, sito nesta Vila  com estabelecimento de 

instrumentos musicais e escola de música, dando conta que pretende praticar o seguinte 

horário: " De Segunda a Sábado, das 09H00 às 23H00" com encerramento semanal aos 

Domingos ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Segundo informação da Fiscalização Municipal , o horário pretendido está de acordo 

com o respectivo Regulamento. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação favorável dos serviços da Fiscalização 

Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o horário proposto. ========   

"Fiscalização Municipal" 

086 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº. 87/2002-  

LOUREIRO E FILHA, LDA. - ALVITE - Decisão ============================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no art.º 29.º, do Decreto-Lei n.º 

370/99, de 18 de Setembro, presente à reunião o processo de Contra–Ordenação em 

epígrafe, cujo auto de notícia, levantado no dia 31 de Julho,  último, pela Fiscalização 

Municipal, dá conta que o estabelecimento de comércio alimentar “ LOUREIRO E FILHA, 

LDA “, com sede no Largo da Tulha, Freguesia de Alvite, estava aberto ao público e em 

funcionamento, sem que para isso estivesse munido da respectiva licença de utilização, 

passada por esta Câmara Municipal, violando assim o n.º 1, do art.º 11.º, do referido 

Decreto-Lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, admoestar o arguido, tendo em  

conta o disposto no artº. 51º, do Decreto-Lei 244/95, de 14 de Setembro.  =========== 
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087 – 150/168/400 –  PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº. 112/2002- MANUEL 

LOPES BENTINHO - PAÇO - Decisão ===================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no art.º 41.º, do Decreto-Lei n.º 

168/97, de 24 de Julho, presente à reunião o processo de Contra–Ordenação em 

epígrafe, cujo auto de notícia, levantado no dia 22 de Setembro, último, pela 

Fiscalização Municipal, dá conta que o estabelecimento de bebidas “ CAFÉ ALAGOA “, 

com sede na Freguesia de Paçô, estava aberto ao público e em funcionamento, sem 

que tivesse o Livro de Reclamações, violando assim o n.º 1, do art.º 37.º, do referido 

Decreto-Lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, admoestar o arguido tendo em  

conta o disposto no artº. 51º, do Decreto-Lei 244/95, de 14 de Setembro.============ 

088 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº. 123/2002 - 

ANTÓNIO CORREIA LOPES - PEVA - Decisão ============================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no art.º 41.º, do Decreto-Lei n.º 

168/97, de 24 de Julho, presente à reunião o processo de Contra–Ordenação em 

epígrafe, cujo auto de notícia, levantado no dia 10 de Novembro, último, pela 

Fiscalização Municipal, dá conta que o estabelecimento de bebidas “ MALHADINHAS “, 

com sede na Freguesia de Peva, estava aberto ao público e em funcionamento, sem 

que tivesse o Livro de Reclamações, violando assim o n.º 1, do art.º 37.º, do referido 

Decreto-Lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, admoestar o arguido tendo em  
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conta o disposto no artº. 51º., do Decreto-Lei 244/95, de 14 de Setembro. =========== 

089 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº. 128/2002 - JORGE 

MANUEL LOPES DO NASCIMENTO  - Decisão ============================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no art.º 41.º, do Decreto-Lei n.º 

168/97, de 24 de Julho, presente à reunião o processo de Contra–Ordenação em 

epígrafe, cujo auto de notícia, levantado no dia 10 de Novembro, último, pela 

Fiscalização Municipal, dá conta que o estabelecimento de bebidas “ ESTRELAS DA 

NOITE“, com sede na  Av.ª Aquilino Ribeiro, nesta Vila, estava aberto ao público e em 

funcionamento, dando-lhe um uso diferente para o qual se encontra licenciado, violando 

assim o art.º 28.º, do referido Decreto-Lei.-------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara nos termos e condições previstas no nº. 3, do artº. 68º., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que decide 

instaurar e instruir o presente processo de Contra-Ordenação, ratificando, igualmente, o 

nome designado para  instrutor do mesmo. ================================== 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

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

========== Considerando que o assunto que se segue diz respeito aos Vereadores 

Elvira da Costa Bernardino de Matos Figueiredo e António Pedro Pereira Dias, por 

pertencerem aos órgãos dirigentes da Associação Artenave, Ateliê – Associação de 
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Solidariedade, estes ausentaram-se  da reunião. ============================== 

090 - 210/206/000 – ARTENAVE, Ateliê – Associação de Solidariedade  – Pedido de 

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

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

e registado nesta Câmara no dia 23 de Maio, último, com o número 3612,  solicitando a 

transferência de verba destinada à construção do CATO – Centro de Apoio Técnico 

Orientado, prevista no Plano de Actividades Municipal/2003, no montante de € 

39.903,83 (trinta e nove mil, novecentos e três euros e oitenta e três cêntimos). ----------- 

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

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

orgânico-económica  04/080701, onde, em 28 de Maio, último, corrente mês, existia um 

saldo disponível de € 185.301,09 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e um euros e 

nove cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipal no 

objectivo 2.3.2, com o código 0101 e número de projecto A/8, com a dotação global  de 

€ 15.024,05 (quinze mil, e vinte e quatro euros e cinco cêntimos).------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: De acordo com o compromisso já assumido em 2002, a Câmara 

deliberou por unanimidade, conceder à Artenave, Ateliê – Associação de Solidariedade, 

a verba de € 15.000,00 (quinze mil euros), destinada a comparticipar a construção do 

CATO – Centro de Apoio Técnico Orientado, e criar condições orçamentais para poder 

atribuir o diferencial verificado, relativamente ao montante da verba solicitada. ======= 

REGRESSO À REUNIÃO  ============================================== 
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========== Resolvido o assunto precedente, os Vereadores Elvira da Costa 

Bernardino de Matos Figueiredo e António Pedro Pereira Dias, regressaram à reunião. = 

091 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SOUTOSA – 

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

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

no passado dia 24 de Março, último, exarada a folhas 13, ponto 015, do livro de actas 

108 e referente ao assunto em epígrafe, em que foi deliberado solicitar à referida 

Associação o envio da estimativa orçamental das actividades propostas, bem como o 

Relatório de Actividades do ano anterior, presente à reunião a Estimativa Orçamental 

das actividades propostas e o Relatório de Actividades do ano de 2002.---------------------- 

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

disponível de € 40.393,52 (quarenta mil, trezentos e noventa e três euros e cinquenta e 

dois cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipal no 

objectivo 2.5.2, com o código 0106 e número de projecto 12/2002, com a dotação global  

de € 6.023,21 (seis  mil, e vinte e três euros e vinte e um cêntimos).---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Cultural e 

Recreativa de Soutosa a verba de € 1.247,00 (mil, duzentos e quarenta e sete euros), 

destinada ao desenvolvimento de actividades apresentadas no presente Plano de 

Actividades. ========================================================= 
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092 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO 

PERÍMETRO DE LEOMIL – Pedido de subsídio ============================= 

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

de 28 de abril, último, e registado nesta Câmara no dia 30 do mesmo mês, com o 

número 2981, estabelecendo e apresentando um protocolo que, como contrapartida, 

solicita a transferência da verba no montante de € 20.000,00 (vinte mil euros). ------------- 

----- O referido ofício é acompanhado por uma informação do Vereador, em Regime de 

Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, nº 6/2003, datada de 15 do 

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

parte integrante, opinando que a Câmara, por intermédio da CEFF/Municipal, deverá 

atribuir a referida ajuda desde que, para além do mencionado no protocolo apresentado, 

a vigilância se efectue de 1 de Junho a 30 de Setembro, interruptamente, isto é, todos 

os dias da semana daquele período.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

d) do ponto 2.3.4.2. da execução orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no artigo 3º do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, em virtude de este 

projecto não estar previsto nas Grandes Opções do Plano.--------------------------------------- 

----- Mais informa que, no entanto, existe no Plano de Actividades Municipais um 

projecto residual com a designação “Transferência de Capital destinada a programas de 

prevenção na vigilância da floresta para a CEFF Municipal” objectivo 1.2.1., código 
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01.04 e projecto A 5/2003, com a dotação de € 5.000,00 (cinco mil euros), a que 

corresponde a  rubrica orçamental orgânico-económica  0303/080501, onde, em 22 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 141.271,04 (cento e quarenta e um mil, 

duzentos e setenta e um euros e quatro cêntimos).-------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir a verba de € 5.000,00 

(cinco mil euros), para a CEFF Municipal, comprometendo-se esta a contratar serviços 

de vigilância e limpeza à Associação de Produtores Florestais do Perímetro de Leomil – 

Floresta XXI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais deliberou a Câmara, em consonância com o pedido efectuado, reforçar o 

projecto nas Grandes Opções do Plano, deste Município, relativo a este assunto e 

respectiva rubrica orçamental, com mais € 5.000,00  (cinco mil euros), com vista à 

referida contratualização de serviços. ====================================== 

093 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

7ª Alteração. ======================================================== 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara foi presente à reunião  a  7ª. 

Alteração   ao   Orçamento,  no  montante  de € 155.250,00 (cento e cinquenta e cinco 

mil e duzentos e cinquenta  euros),  a que corresponde, igualmente, a 7ª  Alteração  às 

Grandes Opções do Plano no   montante de  € 242.000,00  (duzentos e quarenta e dois 

mil euros),  na coluna de inscrições/reforços,  e de € 227.000,00  (duzentos e vinte e 

sete mil euros),  na coluna das diminuições/anulações, de acordo  com as notas sobre  

o processo orçamental e respectiva execução na parte relativa às modificações ao 
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Orçamento, previstas no ponto 8.3.1., e na parte relativa às modificações do Plano 

Plurianual de Investimentos, previstas no ponto 8.3.2., das considerações técnicas a 

que se refere o artº 3º.,  do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, as quais  se  

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

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

alterações. ========================================================== 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

094 – 130/151/000 – CENTRAL DE CAMIONAGEM – Bar Restaurante – Redução de 

Renda ==============================================================     

========== Na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal em sua 

reunião ordinária realizada a 10 de Fevereiro, último, em que foi autorizado ao 

arrendatário do Bar/Restaurante da Central de Camionagem a redução de 50% das 

rendas vencidas desde Janeiro de 2002 até à data, cuja dívida (com aquele desconto) 

importa no montante de 3.023,36 € (377,92 € X 8 meses), a pagar durante o mês de 

Maio de 2003, novamente presente à reunião o respectivo processo, que vem 

acompanhado de uma carta subscrita pela Advogada, Drª. Maria Vandoma Rego, que 

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

dando conhecimento à Câmara Municipal que o seu cliente  MARCO PAULO CASEIRO 

SOUSA (arrendatário do referido Bar/Restaurante), se dispõe a aceitar a primeira 

proposta que esta Edilidade lhe apresentou, bem como solicita que todas as rendas em 

dívida lhe sejam perdoadas.---------------------------------------------------------------------------------
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----- De referir, a propósito, que a primeira proposta referenciada tem como base a 

deliberação tomada pela Câmara Municipal em sua reunião realizada a 2 de Dezembro 

de 2002, no sentido de lhe propor uma indemnização no montante de 14.823,14 €, que 

inclui a entrega do espaço onde tem funcionado o Bar/Restaurante, todo o equipamento 

ali instalado, bem como a entrega da chave e respectivas benfeitorias. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, propor ao peticionário a 

indemnização de € 14.823,14 ( catorze mil, oitocentos e vinte e três euros e catorze 

cêntimos), que inclui a entrega do espaço, equipamento e benfeitorias existentes  e 

respectiva chave. ===================================================== 

095 - 130/151/200 – LUGAR DA LAGARTEIRA – Lote nº 19 – Actualização do preço 

para alienação em Hasta Pública ======================================== 

========== Na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal em sua 

reunião de 10 de Fevereiro, último, sobre a alienação em hasta pública do Lote nº 19 sito 

no lugar da Lagarteira – Moimenta da Beira, presente à reunião uma informação do 

Técnico Superior de 1ª Classe, JOSÉ JOAQUIM ALVES CONDE,  cujo  teor é o 

seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Relativamente ao assunto versado em epígrafe, cumpre prestar a . Exª. a seguinte 

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

----- Como é de conhecimento de V. Exª. a Câmara Municipal, em sua reunião de 10 de 

Fevereiro de 2003, deliberou no sentido da alienação do Lote nº. 19 sito no lugar da 

Lagarteira, através de hasta pública.---------------------------------------------------------------------- 
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----- Em cumprimento daquela deliberação, este Serviço providenciou que a citada hasta 

pública fosse levada a efeito no dia 31 de Março último, mas aconteceu a que não 

aparecessem quaisquer interessados. ------------------------------------------------------------------- 

----- Face à situação, imediatamente dei conhecimento a V. Exª. através de uma 

informação datada também do referido dia 31 de Março, na qual exarou um despacho no 

sentido de ser realizada nova hasta pública.------------------------------------------------------------ 

----- Tal hasta pública foi providenciada atempadamente para que tivesse lugar nesta 

data (22 de Maio de 2003), acontecendo precisamente a mesma situação que a anterior, 

isto é também não apareceram interessados.---------------------------------------------------------- 

----- Nesta perspectiva, cumpre dar o devido conhecimento a V. Exª. a fim de julgar o 

que tiver por mais conveniente sobre o assunto”.----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, e com vista à resolução deste 

assunto, deliberou, por unanimidade, determinar a marcação de uma nova Hasta Pública 

para o próximo dia 06 de Agosto, adoptando os mesmos preços e condições. ======== 

096 - 130/151/700 – PROJECTO DE ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE 

FUNCIONAMENTO DA PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES – Concessão de Exploração 

do Snack/Bar ======================================================== 

========== Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente cujo teor abaixo 

se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Na sequência do processo de rescisão contratual voluntariamente assumido pelo 

arrendatário do equipamento supracitado, foram efectuadas atribuladas diligências para 
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avaliar o seu recheio, tendo em vista a aquisição de todo o material pela Câmara 

Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Admitindo que o arrendatário aceita o valor da aquisição proposto, pois a outra 

alternativa, de acordo com a deliberação da Câmara Municipal, considerou em libertar 

rapidamente o espaço ocupado, urge adequar o Regulamento de Funcionamento da 

Praia Fluvial de Segões às actuais condições.--------------------------------------------------------- 

----- Entretanto, eventualmente por defeito de fabrico, a cobertura dos diversos edifícios 

teve que ser totalmente substituída. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Dado que entramos recentemente  na época balnear e que, qualquer alteração 

regulamentar, cumprindo todos os procedimentos legais, só poderia estar aprovada em 

finais de Setembro, situação que provocaria a perda de receitas e impossibilidade de 

usufruto de tão aprazível espaço, PROPONHO que se considere uma interrupção 

extraordinária do funcionamento, promovendo excepcionalmente uma hasta pública por 

um período de seis meses, com  uma base de licitação com referência à última  renda 

recebida e sustentada num contrato que respeite, no essencial, os preceitos inscritos no 

Regulamento em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais proponho que o projecto de alterações ao Regulamento proposto em anexo, 

seja discutido e analisado pela Câmara Municipal, seguindo  todos os trâmites legais, de 

forma a conseguir-se a aprovação final no mês de Setembro, momento em que deverá 

ser accionada uma nova hasta pública de acordo com o novo Regulamento.----------------- 

----- Moimenta da Beira e Paços do Município, 2 de Junho de 2003.”---------------------------- 
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----- A referida proposta vem acompanhada de um projecto de alterações ao 

Regulamento de Funcionamento da Praia Fluvial de Segões que nesta acta se  dá como 

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

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

proposta accionando os seguintes procedimentos: --------------------------------------------------- 

---------- 1 - Promover e publicitar uma hasta pública para o período excepcional 

proposto, que deverá ser realizada no próximo dia 18, pelas 11 horas; ------------------------ 

---------- 2 - Proceder urgentemente à revisão e adequação do Regulamento de 

Funcionamento da Praia Fluvial de Segões, que tenha em conta as actuais condições. = 

"Tesouraria" 

097 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário de tesouraria  do passado dia 30, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de 99.581,50 €  (noventa e 

nove mil, quinhentos e oitenta e um euros e cinquenta cêntimos), assim  discriminado: -- 

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€   5.769,36 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€ 93.812,14 

                                                                                TOTAL  ...............€  99.581,50 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

098 - 310/399/000 - FIRMA PONTES & SOUSA, LDA - Mudança de denominação 



 FlFlFlFl.88 
______________ 

 
                                                           03.06.02 

 
Liv º .  109L iv º .  109L iv º .  109L iv º .  109     

                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 

                                                                   

 

social – Aprovação =================================================== 

========== Oriundo da firma ASCOP – Construção Civil e Obras Públicas, Lda, com 

sede na Rua Aquilino Ribeiro, n.º 34, 1.º Esq., nesta Vila de Moimenta da Beira, 

presente à reunião o ofício sem referência, datado de 26 de Maio de 2003, registado 

nesta Câmara com o número de entrada 3731, em 28 do mesmo mês, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a informar que a 

firma Pontes & Sousa, Lda passa a ter a denominação inicialmente referida, mantendo 

no essencial todos os factos descritos no Pacto Social, nomeadamente os mesmos 

gerentes, a forma de obrigar a sociedade e o número de pessoa colectiva. ------------------- 

---------- O referido ofício vem acompanhado dos seguintes documentos, já emitidos em 

nome da firma ASCOP:--------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Cópia do Certificado de Empreiteiro de Obras Públicas; --------------------------------- 

---------- Cópia da Certidão do Registo Comercial, emitida pela Conservatória do Registo 

Comercial de Moimenta da Beira; ------------------------------------------------------------------------- 

---------- Cópia da Declaração de situação regularizada relativamente à Fazenda 

Nacional; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Cópia da declaração de situação regularizada relativamente à Segurança Social.  

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

seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Que sejam accionados os procedimentos administrativos necessários visando os 

competentes averbamentos nos Contratos Administrativos celebrados com a firma 
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Pontes & Sousa, Lda com a denominação agora apresentada, isto é, ASCOP – 

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, nomeadamente nos contratos das empreitadas 

em curso; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que seja dado conhecimento deste facto ao Gabinete de Apoio Técnico de 

Lamego de forma a acautelar e garantir o normal andamento dos processos que tenham 

beneficiado de comparticipação comunitária no âmbito do QCA III. ================ 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

099 - 310/300/104 - 310/300/226 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTOS DE CASTELO - Projecto de Execução – Aprovação ================= 

========== Oriundo do GAT – GABINETE APOIO TÉCNICO, presente à reunião o 

projecto de execução da obra em epígrafe, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, para apreciação e eventual aprovação. ----- 

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

execução. =========================================================== 

100 - 310/300/236 - 310/301/149 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA , DE ESGOTOS E 

ETAR DE PAÇÔ - Comissão de Análise de Propostas - Relatório Final - Aprovação 

- Adjudicação ======================================================== 

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

13 de Janeiro, último, exarada a folhas 10 a 12, ponto 14, do livro de actas n.º 107, 

presente à reunião o Relatório Final, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual e pela razões ali descritas, 
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é proposta a adjudicação da referida obra à firma PONTES & SOUSA, LDA, com sede 

em Moimenta da Beira, pelo valor de € 238.834,86 (duzentos e trinta e oito mil, 

oitocentos e trinta e quatro euros e oitenta e seis cêntimos). -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, face ao relatório final 

apresentado pela Comissão de Análise de Propostas, o seguinte: ------------------------------ 

----- a) Tendo em conta a deliberação do ponto 098, desta acta, exarado a folhas 87, 

adjudicar a obra de Execução do Abastecimento de Água, de Esgotos e Etar de Paçô, à 

firma ASCOP, Construção Civil e Obras Públicas, Lda, com sede nesta Vila, pelo valor 

de € 238.834,86 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro euros e oitenta 

e seis cêntimos), com exclusão do IVA; ----------------------------------------------------------------- 

----- b) Que, nos termos do n.º 2 do art.º 110.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a 

referida firma seja notificada para prestação de caução; ------------------------------------------- 

----- c) Que, nos termos do art.º 108.º do mesmo diploma legal, seja enviada minuta do 

respectivo contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Que, nos termos do n.º 3 do atrás referido art.º 110.º, seja comunicada esta 

deliberação aos restantes concorrentes. ====================================  

“Vias de Comunicação e Transporte” 

101 - 310/301/102 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 505-1, ENTRE A E.N. 323 E A 

BARRAGEM DO VILAR - Degradação do pavimento - Libertação de garantia 

bancária ============================================================ 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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22 de Abril, último, exarada a folhas 157 a 161, ponto 133, do livro de actas n.º 108, em 

que foi deliberado solicitar o competente parecer técnico ao Instituto de Estradas de 

Portugal – Delegação de Viseu, presente à reunião o parecer n.º 11.03, do Gabinete 

Jurídico, datado de 14 de Maio, último, com o seguinte teor:---------------------------------------

----- “1. Este Gabinete mantém, integralmente, o que escreveu no seu Parecer n.º 05.03, 

datado de 2 de Abril, último. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Tendo o mesmo sido objecto de interpretações que geraram algumas dúvidas, 

vem-se agora esclarecer o mesmo, o que se faz como segue: ----------------------------------- 

----- a) É verdade que ainda não foi feita a recepção definitiva da obra. Todavia, foi feita 

a recepção provisória da mesma obra. Na verdade, resulta do “Auto de Recepção 

Provisória”, que, em 19 de Agosto de 1998, a Comissão de Recepção da Empreitada em 

causa (tendo verificado que os trabalhos respeitantes ao contrato adicional se 

encontravam executados de acordo com o projecto), fez a recepção provisória da 

mesma; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Reza o n.º 4, do art.º 210.º, do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro – 

diploma que se aplica ao caso vertente – que, quando em relação a alguns dos 

trabalhos objecto do contrato, o prazo referido no n.º 1, do mesmo artigo, se revele 

insuficiente, pode o caderno de encargos prever prazo superior ao previsto no referido 

n.º 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) O “Caderno de Encargos”, no ponto n.º 12.2.1, diz que o prazo de garantia, no 

que à obra em questão diz respeito, é de cinco anos, contado a partir da recepção 
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provisória. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Ora, a recepção provisória, como já se alegou, ocorreu no dia 19 de Agosto de 

1998; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- e) Sendo assim, como de facto tem de ser, o prazo de cinco anos deve começar a 

contar-se a partir de 19 de Agosto de 1998 e termina no dia 18 do próximo mês de 

Agosto, pelo que, “esta intervenção” está, a nosso ver dentro da garantia, terminando a 

mesma, como atrás se referiu, no dia 18 do próximo mês de Agosto. Quanto à libertação 

da garantia bancária, é de ter em conta o preceituado nos n.ºs 8, 1 e 4 do citado artigo 

210.º do referido Decreto-Lei n.º 405/93”. --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aguardar pelo parecer do 

Instituto de Estradas de Portugal – Delegação de Viseu, até ao final do mês de Junho, 

devendo a mesma reanalisar a situação, se tal parecer não ocorrer durante este período.  

102 - 310/302/145 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO À ZONA 

ESCOLAR C+S - VARIANTE ESCOLAR - Aquisição de terrenos ================ 

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

7 de Abril , último, exarada a folhas 103 e 104, ponto 87, do livro de actas n.º 108, em 

que foi deliberado propor a aquisição do terreno desanexado para a construção da obra 

em epígrafe ao preço de € 24,94 (vinte e quatro euros e noventa e quatro cêntimos), por 

metro quadrado, presente à reunião o processo de herdeiros de ARTUR DA SILVA 

NETO, acompanhado de uma carta, datada de 15 de Maio, último, registada nesta 

Câmara sob o n.º 3448, em 16 de Maio, com o seguinte teor:-------------------------------------
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----- “Eu, Artur Manuel de Jesus Alves, em nome dos herdeiros de Artur da Silva neto, 

venho por este meio e em resposta ao vosso ofício n.º 2299 de 28 de Abril de 2003, 

declarar que concordamos com o valor proposto de 24,94 Euros por m2, a título de 

indemnização pelo terreno apenas ocupado, em consequência da abertura do 

arruamento (variante escolar) de acesso à estrada municipal n.º 519”. ------------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.03/07.01.04.01 onde, em 28 de Maio, último, existe um saldo 

disponível de €  305.423,66 (trezentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e três euros e 

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

Investimentos, no Objectivo 2.4.2, com o código 04.08 e número de projecto I/149, com 

a dotação de € 87.752,26 (oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois euros e vinte 

e seis cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, indemnizar o requerente 

proprietário da parcela do terreno a desanexar, à razão de € 24,94 (vinte e quatro euros 

e noventa e quatro cêntimos), por metro quadrado, devendo, para o efeito, ser elaborada 

planta de localização que defina, claramente, a área de terreno a desanexar. ======== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

103 - 310/399/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE PAÇÔ - Acordo de Colaboração - 

Proposta - Aprovação ================================================= 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Paçô, presente à reunião a ficha de 
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candidatura do Acordo de Colaboração Financeira para a obra de “Ampliação do 

Cemitério de Sanfins”, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, cuja estimativa orçamental é de 18.500,00 Euros (dezoito mil e 

quinhentos euros). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito e relativamente a este assunto, o Chefe da Divisão de Obras Municipais, 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA,  prestou a seguinte informação: - 

----- “Após  levantamento efectuado no local dos trabalhos, obtiveram-se os seguintes 

valores: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Muros de vedação – 47,0 ml x 18.000$  /ml = 846.000$00 ----------------------------------- 

----- Muros de suporte – 58,5 m3 x 22.500$00 / m3 = 1.316.250$00 ---------------------------- 

----- Aterro (saibro de boa qualidade) – 600,0 m3 x 600$00 / m3 = 360.000$00 -------------- 

----- Escavação em terreno de qualquer natureza – 360,0 m3 x 2.400$00 / m3 = 

864.000$00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Escadas entre patamares – 4,0 x 1,50 x 15.500$00 / m2 = 93.000$00 ------------------- 

----- 6,0 m3 x 25.000$00 / m3 = 150.000$00 ----------------------------------------------------------- 

----- Total 3.629.250$00 ( 18.102,62 €)”.----------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 0303/080501 onde, em 21 de Maio, último, existe um saldo 

disponível de €  141.271,04 (cento e quarenta e um mil e duzentos e setenta e um euros 

e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no 
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Objectivo 2.4.6, com o código 0102 e número de projecto 19/2003, com a dotação de € 

25.000,00 (vinte e cinco mil euros). ----------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pela Junta de Freguesia de Paçô, considerando o valor elegível de € 

18.103,00 (dezoito mil, cento e três euros), concedendo uma comparticipação de € 

13.577,25 (treze mil, quinhentos e setenta e sete euros e vinte e cinco cêntimos), 

correspondente a 75% da obra, alertando a referida Junta de Freguesia para os 

procedimentos legais a observar, no âmbito do regime de realização de despesas 

públicas. ============================================================ 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

104 – 310/999/000 – DIVERSOS ========================================== 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, presente à reunião um ofício circular, datado de 12 de Maio, 

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

integrante, informando das novas estimativas orçamentais de obras sujeitas a 

licenciamento municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Em função da evolução dos preços propostos pela Associação dos 

Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

considerar, os seguintes preços a adoptar nas estimativas orçamentais a apresentar à 

Câmara Municipal: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Anexos e Agro-Pecuária, € 150 (cento e cinquenta euros), por m2;------------------------

----- Habitação Social, € 250 (duzentos e cinquenta euros), por m2;---------------------------- 

----- Habitação Corrente, € 300 (trezentos euros), por m2;------------------------------------------ 

----- Construção Industrial, € 175 (cento e setenta e cinco euros), por m2.--------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que estes valores entrem em vigor 

a partir do próximo dia 01 de Julho. ========================================   

105 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

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

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

----- JOSÉ ANTÓNIO MARTINS LEITÃO, para construção de arrumos agrícolas, que 

pretende levar a efeito na Av. Sr. da Conceição, na Freguesia de Castelo, a que se 

refere o Procº. nº. 218.03;------------------------------------------------------------------------------------ 

----- JOÃO FERREIRA PEREIRA, para construção de arrumos agrícolas, com 12m2, que 

pretende levar a efeito na Rua do Cabeço, na Freguesia de Castelo, a que se refere o 

Procº. nº. 220.3;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO MANUEL GOMES LOUREIRO, para construção de arrumos agrícolas, 

com 20m2, que pretende levar a efeito na localidade de Alto de Fornos, Freguesia de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Procº.  nº. 241.03;-------------------------------------------- 

----- JOSÉ PAIVA DOS SANTOS, para aumento de uma varanda e vedação em 

alumínio, numa casa de habitação, sita na localidade de Arcas, Freguesia de Sever, a 

que se refere o Procº. nº. 245.03; ------------------------------------------------------------------------- 
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----- RAUL LOUREIRO DOS SANTOS, para cobertura de uma varanda, sita na lugar 

denominado “Abrunhais”, na Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº. nº. 255.03;---- 

----- JOSÉ VAZ DIAS, para pinturas e reparação da armação da sua casa de habitação, 

sita no lugar denominado de “Sr. dos Caminhos”, na localidade de Vila Chã, Freguesia 

de Caria, a que se refere o Procº. nº. 256.03;---------------------------------------------------------- 

----- QUITÉRIA GOMES FERREIRA, para substituição da armação e telha da sua casa 

de habitação, sita na Rua das Eiras, nº. 2, na Freguesia de Ariz, a que se refere o Procº. 

nº.  257.03;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MÁRIO ANDRESO BERNARDINO, para rebocos de um armazém, que pretende 

levar a efeito no cruzamento de Paraduça, Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº. 

nº. 258.03; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- CRISTINA SOFIA AZEVEDO SANTOS MORAIS, para substituição de um muro de 

vedação de blocos por pedra, sito na Rua Bento de Moura, nº 6, Freguesia de Moimenta 

da Beira, a que se refere o Procº. nº. 259.03;----------------------------------------------------------- 

----- FRANCISCO LOPES CORREIA, para construção de um muro de vedação, com 

60m, que pretende levar a efeito na localidade de Vila Cova, Freguesia de Caria, a que 

se refere o Procº. nº. 260.03;-------------------------------------------------------------------------------- 

----- ORLANDO JOSÉ DE SOUSA GOMES, para construção de arrumos agrícolas com 

45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Lage do Vale”, na Freguesia de 

Ariz, a que se refere o Procº. nº. 263.03;----------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO MANUEL PINTO DE BARROS GOMES, para pintura das fachadas e 
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reparação de telhado, que pretende levar e efeito na Sede da Freguesia de Cabaços, a 

que se refere o Procº. nº. 264.03; ------------------------------------------------------------------------- 

----- ALBERTO JORGE BORGES DIAS, para construção de um telheiro, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado “Rebolal”, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o 

Procº. nº. 267.03;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ AUGUSTO VEIGA, para construção de um telheiro, com 10m2, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado “Alto do Pombo”, nesta Vila, a que se refere o Procº. 

nº. 268.03;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ADÉLIA DA CONCEIÇÃO LAPA ESPIRITO SANTO, para colocação de rede em 

muro já existente, sito na Rua Bento de Moura, nº. 12, a que se refere o Procº. nº. 

269.03;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- JOSÉ MAGALHÃES, para construção de arrumos agrícolas, com 45m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Chouza Velho”, na localidade de Sanfins, 

Freguesia de Paçô, a que se refere o Procº. nº. 271.03;--------------------------------------------- 

----- JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, para reconstrução do telhado da sua casa de 

habitação sita na Freguesia de Caria, a que se refere o Procº. nº. 272.03;--------------------- 

----- ANTÓNIO PEREIRA GOMES, para reparação do telhado e pinturas exteriores da 

sua casa de habitação, sita no Bairro do Aguiar, nesta Vila, a que se refere o Procº. nº. 

274.03;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- ORLANDA MARIA AZEVEDO MARIEL NATÁRIO, para renovação do telhado e 

pinturas da sua casa de habitação, sita na Rua da Macieira, na localidade de Soutosa, 
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Freguesia de Peva, a que se refere o Procº. nº. 275.03;--------------------------------------------- 

MARIA ALCIDA GOMES DE LEMOS, para reconstrução de um telhado de uma casa, 

sita na Rua do Outeiro, Freguesia de Caria, a que se refere o Procº. nº. 276.03;------------ 

----- MANUEL TOMÁS, para ocupação da via pública em 8m2 e substituição do telhado 

da sua casa de habitação, sita no lugar denominado “Vale de Alagoa”, na localidade de 

Arcas, Freguesia de Sever, a que se refere o Procº. nº. 279.03;---------------------------------- 

----- JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS, para reconstrução do telhado sua da casa de 

habitação, sita no lugar denominado “Lages”, Freguesia de Sever, a que se refere o 

Procº. nº. 280.03;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO JOSÉ FONSECA PINTO, para construção de arrumos agrícolas, com 

45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Calvário”, na localidade de 

Arcas, Freguesia de Sever, a que se refere o Procº. Nº. 282.03;---------------------------------- 

----- JOÃO DIONISIO CARDOSO, para reparação do telhado e pinturas da casa de 

habitação, sita na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Procº. nº. 

283.03.------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

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

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

----- “ Não há qualquer inconveniente em que lhe  seja concedida  a respectiva licença". - 

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

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

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

directamente respeito à Vereadora ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS 

FIGUEIREDO, esta ausentou-se da reunião. ================================= 

106 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

========== Oriundo do Senhor VICTOR MANUEL MATOS FIGUEIREDO, presente à 

reunião um processo para construção de uma cobertura, com 20m2, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado Sarzeda, nesta Vila, a que se refere o Procº. nº. 273.03;---- 

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

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

----- “ Não há qualquer inconveniente em que lhe  seja concedida  a respectiva licença". - 

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

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

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

========== Resolvido o assunto precedente, a Vereadora ELVIRA DA COSTA 

BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, regressou à reunião. ================== 

107 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo da Senhora  MARIA LUISA DE OLIVEIRA SEIXAS, presente à 

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

alargamento de uma porta, pintura e ocupação da via pública em 12 m2, que pretende 

levar a efeito na sua casa de habitação, sita na Rua das Vendas, na localidade e 
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Freguesia de Sarzedo, a que se refere o Proçº. nº. 227.03. --------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 281/FISC, datada de 14 de Maio, último , do seguinte teor: ----- 

----- "Não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença para 

alargamento da porta e pintura. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à ocupação da via pública, também lhe pode ser concedida a 

licença, desde que, não prejudique a circulação do trânsito de veículos e dos peões". ---- 

========== Oriundo do Senhor  JOAQUIM ANTÓNIO GOMES CÉSAR, presente à 

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

reparação do telhado, lavagem de paredes e construção de juntas, com ocupação da via 

pública, em 6 m2, que pretende levar a efeito na sua casa de habitação, sita no Largo do 

Paço, na localidade e Freguesia de Cabaços, a que se refere o Procº. nº. 266.03.---------- 

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

prestou a informação nº. 320/FISC, datada de 22 de Maio, último, do seguinte teor:--------

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

quanto à ocupação da via pública, o requerente não pode prejudicar a livre circulação de 

peões e veículos". --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

respectivas licenças, desde que não prejudiquem a circulação do trânsito de veículos e 

peões. ============================================================== 

108 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 
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condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo do Senhor  ANTÓNIO JOSÉ NUNES GOMES, presente à reunião 

um processo designado de "simples com condicionantes", relativamente á construção de 

arrumos agrícolas, com 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

“Outeiro”, Freguesia de Vilar, a que se refere o Procº. nº. 265.03. ------------------------------ 

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

prestou a informação nº. 374/FISC, datada de 02 do corrente mês, do seguinte teor: ------

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

o requerente deve realizar a construção respeitando o afastamento de 8 metros do 

caminho público”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

========== Oriundo do Senhor  NELSON GOMES, presente à reunião um processo 

designado de "simples com condicionantes", relativamente á construção de arrumos 

agrícolas, com 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado Terraleira, 

Freguesia de Baldos, a que se refere o Procº. nº. 270.03. ----------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 375/FISC, datada de 02 do corrente mês, do seguinte teor: ------

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

o requerente deve realizar a construção respeitando o afastamento de 8 metros do 

caminho público”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

respectivas licenças, desde que as construções respeitem o afastamento de 8 metros do 
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caminho público. ====================================================== 

109 - 360/337/37.01 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia ===== 

=========== Oriundo do Senhor JOSÉ MANUEL LOPES ALMEIDA FONSECA, 

residente no Bairro de São Silvestre, na Freguesia da Rua, presente à reunião um 

requerimento, datado de 07 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

prorrogação do prazo da informação prévia. ----------------------------------------------------------- 

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

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

----- “Não é conhecida a possibilidade ou a impossibilidade de prorrogação do prazo de 

validade de um pedido de informação prévia aprovado. Em termos técnicos, mantém-se 

o teor da informação nº. 606/DPOM/2001, datada de 5/12/2001”. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo do pedido de 

viabilidade, nos termos da anterior deliberação tomada por esta Câmara Municipal em 

sua reunião realizada em 11 de Março de 2002. ============================== 

110 - 360/337/8.03 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia ===== 

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

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

Senhora MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE JESUS OLIVEIRA, relativamente a um pedido 

de informação prévia para ampliação de uma habitação, que pretende levar a efeito na 

Rua do Forno, nesta Vila, presente à reunião o processo acompanhado da respectiva 
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resposta, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante em que, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da pretensão. -------- 

----- 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 destes serviços, com o nº. 3-SV/DPOM/2003, 

datada de 03/05/07”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dado que foram cumpridas as formalidades previstas na Subsecção 

IV, da Secção III, do Capítulo IV, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei 6/96, de 31 de 

Janeiro, e tendo em conta a informação da referida Divisão, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, INDEFERIR a pretensão. =====================================   

111 - 360/338/37.96 - OBRAS PARTICULARES - Reconstrução de uma casa de 

habitação -  ========================================================= 

=========== Oriundo da Secção de Apoio Administrativo à DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião o processo da 

Senhora MARIA MARGARIDA PINTO AMARAL, relativamente à reconstrução de uma 

habitação, sita na localidade de Vila Rua, freguesia da Rua, acompanhado da 

informação da Assistente Administrativa Principal, ANA CRISTINA AGUIAR BONDOSO 

FONSECA, do seguinte teor:--------------------------------------------------------------------------------

----- " Informa-se que foi ultrapassado o prazo dado para o requerente proceder à 

audiência do interessado, nos termos dos artº.s. 100º. e 101º. do CPA e não o fez".------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciar sobre o 

processo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao  arquivamento do mesmo.=====  

112 - 360/338/295.96 - OBRAS PARTICULARES - Construção de uma casa de 

habitação -  ========================================================= 

=========== Oriundo da Secção de Apoio Administrativa à DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião o processo do 

Senhor JOSÉ ALVES, relativamente à construção de uma casa de habitação, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Alto de Fornos", Freguesia de Moimenta da 

Beira, acompanhado da informação da Assistente Administrativa Principal ANA 

CRISTINA AGUIAR BONDOSO FONSECA, do seguinte teor:------------------------------------

----- " Informa-se que foi ultrapassado o prazo dado para o requerente proceder à 

audiência do interessado, nos termos dos artº.s. 100º. e 101º. do CPA e não o fez".------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciar sobre o 

processo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao  arquivamento do mesmo.===== 

113 - 360/338/255.97 - OBRAS PARTICULARES - Reconstrução de uma habitação = 

=========== Oriundo da Secção de Apoio Administrava à DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião o processo do 

Senhor JOÃO JOSÉ DE SOUSA, relativamente à reconstrução de uma habitação, sita 

na Rua do Souteiro, Freguesia de Nagosa, acompanhado da informação da Assistente 
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Administrativa Principal ANA CRISTINA AGUIAR BONDOSO FONSECA, do seguinte 

teor:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- " Informa-se que foi ultrapassado o prazo dado para o requerente proceder à 

audiência do interessado, nos termos dos artº.s. 100º. e 101º. do CPA e não o fez". ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciar sobre o 

processo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao  arquivamento do mesmo.===== 

114 - 360/338/321.97 - OBRAS PARTICULARES - Transformação interior de um 

edifício em duas habitações tipo T1 ====================================== 

=========== Oriundo da Secção de Apoio Administrativa à DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião o processo do 

Senhor MANUEL JOÃO GERTRUDES FERNANDES, relativamente à transformação 

interior de um edifício em duas habitações tipo T1", sita no lugar denominado "Outeiro", 

Freguesia de Alvite, acompanhado da informação da Chefe de Secção Administrativa, 

MARIA DE LOURDES DE MOURA LOUREIRO, do seguinte teor:-------------------------------

----- " Relativamente a este assunto, informo V. Exª de que foi ultrapassado o prazo dado 

para o requerente proceder à audiência do interessado, nos termos dos artº.s. 100º. e 

101º. do CPA. Mais se informa, que até à data não foi dada qualquer resposta, pelo que 

o processo deve seguir os seus trâmites legais". ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciar sobre o 
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processo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao  arquivamento do mesmo.===== 

115 - 360/338/246.98 - OBRAS PARTICULARES -  3ª. Fase de construção do Quartel 

parque de viaturas  =================================================== 

=========== Oriundo da Secção de Apoio Administrativa à DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião o processo da 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA 

BEIRA, relativamente à construção da 3ª. Fase do Quartel - Parque de Viaturas, sito na 

Avª. S. João, nesta Vila, acompanhado da informação da Assistente Administrativa 

Principal ANA CRISTINA AGUIAR BONDOSO FONSECA, do seguinte teor:-----------------

----- " Informa-se que foi ultrapassado o prazo dado para o requerente proceder à 

audiência do interessado, nos termos dos artº.s. 100º. e 101º. do CPA e não o fez". ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciar sobre o 

processo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao  arquivamento do mesmo.===== 

116 - 360/338/269.98 - OBRAS PARTICULARES - Ampliação e recuperação de uma 

casa de habitação ==================================================== 

=========== Oriundo da Secção de Apoio  Administrativa à DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião o processo do 

Senhor JOSÉ JOAQUIM LEMOS FERNANDES, relativamente à ampliação e 

recuperação de casa de habitação, sita na localidade da Barragem do Vilar, Freguesia 

de Vilar, acompanhado da informação da Assistente Administrativa Principal ANA 
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CRISTINA AGUIAR BONDOSO FONSECA, do seguinte teor: ------------------------------------

----- " Informa-se que foi ultrapassado o prazo dado para o requerente proceder à 

audiência do interessado, nos termos dos artº.s. 100º. e 101º. do CPA e não o fez". ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciar sobre o 

processo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao  arquivamento do mesmo.===== 

117 - 360/338/24.00 - OBRAS PARTICULARES - Construção de uma estação de 

serviço, calibragem e montagem de pneus ================================ 

=========== Oriundo da Secção de Apoio Administrativa à DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião o processo do 

Senhor JOÃO JESUS MARTINHO, relativamente à construção de uma estação, 

calibragem e montagem de pneus, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Vinhas ou S. Pedro", na localidade e Freguesia de Paçô, acompanhado da informação 

da Assistente Administrativa Principal ANA CRISTINA AGUIAR BONDOSO FONSECA, 

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

----- " Informa-se que foi ultrapassado o prazo dado para o requerente proceder à 

audiência do interessado, nos termos dos artº.s. 100º. e 101º. do CPA e não o fez". ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciar sobre o 

processo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao  arquivamento do mesmo.===== 

118 - 360/338/56.00 - OBRAS PARTICULARES - Construção de um anexo a uma 
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habitação -  ========================================================= 

=========== Oriundo da Secção de Apoio à  DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião o processo do Senhor ADRIANO 

ANTÓNIO TOJAL DA SILVA, relativamente à construção de anexo de uma habitação, 

sita na Quinta de Santa Cruz, na localidade e Freguesia de Leomil, acompanhado da 

informação da Assistente Administrativa ANA CRISTINA AGUIAR BONDOSO 

FONSECA, do seguinte teor:--------------------------------------------------------------------------------

----- " Informa-se que foi ultrapassado o prazo dado para o requerente proceder à 

audiência do interessado, nos termos dos artº.s. 100º. e 101º. do CPA e não o fez". ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciar sobre o 

processo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao  arquivamento do mesmo.===== 

119 - 360/338/135.00 - OBRAS PARTICULARES - Construção de um edifício de 

habitação plurifamiliar e comércio -  ==================================== 

=========== Oriundo dos Serviços Administrativos da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião o processo do Senhor ANTÓNIO 

DE JESUS XAVIER E FERNANDO DE JESUS XAVIER, relativamente à construção de 

um edifício de habitação plurifamiliar e comércio, que pretende levar a efeito na Av. 25 

de Abril, nesta Vila, acompanhado da informação da Assistente Administrativa Principal 

ANA CRISTINA AGUIAR BONDOSO FONSECA, do seguinte teor:-----------------------------

----- " Informa-se que foi ultrapassado o prazo dado para o requerente proceder à 
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audiência do interessado, nos termos dos artº.s. 100º. e 101º. do CPA e não o fez",. ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciar sobre o 

processo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao  arquivamento do mesmo.===== 

120 - 360/338/251.00 - OBRAS PARTICULARES - Reconstrução e ampliação de um 

edifício destinado a habitação  ========================================== 

=========== Oriundo da Secção de Apoio à  DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião o processo do Senhor ANTÓNIO 

DE BASTOS LOUREIRO, relativamente à reconstrução e ampliação de um edifício 

destinado a habitação, sita no lugar denominado "Fundo do Outeiro", na localidade e 

Freguesia de Leomil, acompanhado da informação da Assistente Administrativa Principal 

ANA CRISTINA AGUIAR BONDOSO FONSECA, do seguinte teor:-----------------------------

----- " Informa-se que foi ultrapassado o prazo dado para o requerente proceder à 

audiência do interessado, nos termos dos artº.s. 100º. e 101º. do CPA e não o fez". ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciar sobre o 

processo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao  arquivamento do mesmo.===== 

121 - 360/338/433.00 - OBRAS PARTICULARES - Construção de uma moradia 

unifamiliar ========================================================== 

=========== Oriundo dos Serviços Administrativos da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião o processo do Senhor JOAQUIM 
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DOS SANTOS GONÇALVES, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, 

que pretende levar a efeito na Urbanização da Quinta da Fraga, lote nº. 5, nesta Vila 

acompanhado da informação da Assistente Administrativa Principal ANA CRISTINA 

AGUIAR BONDOSO FONSECA, do seguinte teor: --------------------------------------------------

-----" Informa-se que foi ultrapassado o prazo dado para o requerente proceder à 

audiência do interessado, nos termos dos artº.s. 100º. e 101º. do CPA e não o fez". ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciar sobre o 

processo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao  arquivamento do mesmo.===== 

122 - 360/338/434.00 - OBRAS PARTICULARES - Construção de uma moradia 

unifamiliar  ========================================================== 

=========== Oriundo dos Serviços Administrativos da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião o processo do Senhor JOAQUIM 

DOS SANTOS GONÇALVES, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, 

que pretende levar a efeito na Urbanização da Quinta da Fraga, lote nº. 6, nesta Vila, 

acompanhado da informação da Assistente Administrativa Principal ANA CRISTINA 

AGUIAR BONDOSO FONSECA, do seguinte teor:---------------------------------------------------

----- " Informa-se que foi ultrapassado o prazo dado para o requerente proceder à 

audiência do interessado, nos termos dos artº.s. 100º. e 101º. do CPA e não o fez". ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciar sobre o 
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processo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao  arquivamento do mesmo.===== 

123 - 360/338/70.01 - OBRAS PARTICULARES - Construção de um edifício  ====== 

=========== Oriundo dos Serviços Administrativos da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião o processo do CLUBE DE 

RECREIO E CULTURAL DE PARADUÇA, relativamente à construção de um edifício, 

que pretende levar a efeito na localidade de Paraduça e Freguesia de Leomil, 

acompanhado da informação da Assistente Administrativa Principal ANA CRISTINA 

AGUIAR BONDOSO FONSECA, do seguinte teor:---------------------------------------------------

----- " Informa-se que foi ultrapassado o prazo dado para o requerente proceder à 

audiência do interessado, nos termos dos artº.s. 100º. e 101º. do CPA e não o fez",. ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciar sobre o 

processo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao  arquivamento do mesmo.===== 

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

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

directamente respeito ao Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, este 

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

124 - 360/338/449.00 - OBRAS PARTICULARES - Projecto das especialidades – 

Estabelecimento de Restauração e de Bebidas ============================= 

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

13 de Janeiro, último, exarada a folhas 19, ponto 023, do livro de actas nº. 107, em que 
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foi deliberado, entre outros, aprovar o projecto de arquitectura, relativamente à 

transformação do interior do rés-do-chão de um edifício em restauração e bebidas, que a 

Firma PLACOBEIRA – Planeamento e Construções da Beira Lda., pretende levar a 

efeito no lugar denominado “Alagôa”, nesta Vila, novamente presente à reunião o 

referido processo, acompanhado dos projectos de especialidades. ----------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 30-

SV/DPOM/2003, datada de 28 de Maio, 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 os projectos de 

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

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião. ========================================= 

125 - 360/338/74.01 - OBRAS PARTICULARES - Construção de um anexo destinado 

a arrumos  ========================================================= 

=========== Oriundo da Secção de Administrativa de Apoio à  DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião o processo da 

Senhora SILVANA YVONE SEILAZ MERGULHÃO, relativamente à construção de um 

anexo destinado a arrumos, que pretende levar a efeito no Largo do Vale, na localidade 

e Freguesia de Paradinha, acompanhado da informação da Assistente Administrativa 
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Principal ANA CRISTINA AGUIAR BONDOSO FONSECA, do seguinte teor:-----------------

----- " Informa-se que foi ultrapassado o prazo dado para o requerente proceder à 

audiência do interessado, nos termos dos artº.s. 100º. e 101º. do CPA e não o fez", ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciar sobre o 

processo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao  arquivamento do mesmo.===== 

126 - 360/338/177.01 - OBRAS PARTICULARES - Ampliação de um armazém ===== 

=========== Oriundo da Secção de Apoio Administrativo à DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião o processo da 

Senhora MARIA ANTÓNIA DE OLIVEIRA FONSECA, relativamente a uma ampliação de 

um armazém, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Vilar, 

acompanhado da informação da Assistente Administrativa Principal ANA CRISTINA 

AGUIAR BONDOSO FONSECA, do seguinte teor:---------------------------------------------------

----- " Informa-se que foi ultrapassado o prazo dado para o requerente proceder à 

audiência do interessado, nos termos dos artº.s. 100º. e 101º. do CPA e não o fez",. ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciar sobre o 

processo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao  arquivamento do mesmo.===== 

127 - 360/338/270.01 - OBRAS PARTICULARES - Reconstrução e ampliação de um 

edifício destinado a habitação ========================================== 

=========== Oriundo da Secção de Apoio Administrativo à DIVISÃO DE 
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PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, presente à reunião o processo do 

Senhor JOSÉ MANUEL BASTOS LOUREIRO, relativamente à reconstrução e ampliação 

de um edifício destinado a habitação, sito no lugar denominado "Fundo do Outeiro", na 

localidade e Freguesia de Leomil, acompanhado da informação da Assistente 

Administrativa ANA CRISTINA AGUIAR BONDOSO FONSECA, do seguinte teor:----------

----- " Informa-se que foi ultrapassado o prazo dado para o requerente proceder à 

audiência do interessado, nos termos dos artº.s. 100º. e 101º. do CPA e não o fez". ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data da respectiva notificação, para se pronunciar sobre o 

processo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao  arquivamento do mesmo.===== 

128 - 360/338/330.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma habitação unifamiliar – Pedido de elementos ============== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar alteração ao projecto de 

arquitectura apresentado pelo Senhor JOÃO FERNANDES DA SILVA, relativamente à 

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

"Eirô", na Freguesia de Alvite, novamente presente à reunião o referido projecto, 

acompanhado de um requerimento, datado de 20 de Maio, último, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante em que, motivos ali 

descritos, requer o deferimento da pretensão. --------------------------------------------------------- 

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

----- “ Mantém-se o teor da informação nº. 1-OS/DPOM/03 de 09/05/2003”.------------------- 

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

arquitectura condicionado à apresentação, juntamente com os projectos de 

especialidades, de uma nova planta de implantação que cumpra o referenciado na 

deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 27 de Dezembro de 

2001.===============================================================   

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

===== Quando eram 16 horas, a Vereadora ISABEL MARIAS SOARES PINTO 

ZACARIAS, ausentou-se da reunião, não voltando a regressar à mesma.============ 

129 - 360/338/494.01 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura – 

Alteração ao projecto inicial============================================ 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO E PEREIRA, LDA, com 

Sede em Vila Meã, em Lamego, presente à reunião um projecto para alteração do  

projecto inicial de construção de um edifício destinado a habitação multifamiliar e 

comércio, que está a levar a efeito no Lote nº. 1 da Urbanização “Sol Nascente”, no 

Farol, nesta Vila.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- “A presente informação diz respeito à alteração ao projecto de arquitectura de um 

edifício plurifamiliar e comercial que o requerente está a efectuar  no lote nº. 1 da 
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Urbanização “Sol Nascente”, no lugar de “Farol”, na localidade de Moimenta da Beira, na 

freguesia de Moimenta da Beira.---------------------------------------------------------------------------

----- A alteração diz respeito ao aumento da área da cave afecta a uma das lojas do 

R/Chão (cerca de 152,15m2).-------------------------------------------------------------------------------

----- Emite-se parecer favorável ao projecto de alteração”------------------------------------------- 

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

arquitectura  e solicitar à requerente a apresentação do projecto de águas e esgotos, 

referente à alteração. ================================================== 

130 - 360/338/509.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

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

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

16 de Dezembro, último, exarada a folhas 209, ponto 168, do livro de actas nº. 106, em 

que foi deliberado, aprovar o projecto de arquitectura, relativamente à alteração de uma 

habitação unifamiliar, que o Senhor JOSÉ MANUEL BENTINHO MORAIS, pretende 

levar a efeito na Sede da Freguesia de Paçô, presente à reunião o respectivo processo.- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 34-

SV/DPOM/2003, datada de 28 de Maio, 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 os projectos de 

especialidades e emitir a respectiva licença. =================================  
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AUSÊNCIA DA  REUNIÃO ============================================== 

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

directamente respeito ao Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, este 

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

131 - 360/338/01.02 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura – 

Alteração do interior de uma fracção ===================================== 

========== Oriundo da Firma PLACOBEIRA – PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES 

DA BEIRA, LDA, com Sede nesta Vila, presente à reunião um projecto para alteração do 

interior de uma fracção, que pretende levar a efeito no lote nº. 6, no loteamento a que se 

refere o alvará  nº. 1/97, no lugar denominado “Alagoa”, nesta Vila. ---------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 23-

SV/DPOM/2003, datada de 21 de Maio, 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  e solicitar à requerente a apresentação do projecto de estabilidade ====== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião. ========================================= 

132 - 360/338/96.02 - OBRAS PARTICULARES – Projectos 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 os elementos em falta ao Senhor 

ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVA, relativamente à construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Ónia", nesta Vila, presente 

de novo à reunião, o respectivo processo, juntamente com os elementos em falta. --------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.19-

VS/DPOM/2003, datada de 19 de Maio, último, do seguinte teor:---------------------------------

----- " (...) Com o documento entregues julgam-se reunidas as condições para que a 

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

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

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

133 - 360/338/184.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura –

Ampliação de uma casa de habitação -  Resposta a audiência do interessado ==== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder a audiência do interessado,  ao 

Senhor JOÃO JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA, relativamente à construção de uma casa 

de habitação, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Rio”, na localidade de 

Barracão, Freguesia de Sever, presente à reunião o processo, acompanhado da 

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

fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da 
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pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 20-

SV/DPOM/2003, datada de 19 de Maio, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que à presente situação se aplica o principio da 

colmatação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

devendo o requerente, com os projectos de especialidades, apresentar o documento de 

legitimidade.========================================================== 

134 - 360/338/187.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

Construção de um edifício multifamiliar ===================================  

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

03 de Junho, último, exarada a folhas 247, ponto 221, do livro de actas nº. 104, em que 

foi deliberado, aprovar o projecto de arquitectura, relativamente à construção de um 

edifício multifamiliar, que a Senhora MARGARIDA DE JESUS REBELO CENTEIO, 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Sarzeda”, nesta Vila, presente à reunião 

o respectivo processo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 27-

SV/DPOM/2003, datada de 23 de Maio, último, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável. -- 

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

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

135 - 360/338/188.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades –

Legalização da construção e ampliação de anexos – Elementos em falta ======== 

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

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

MARIA ALCINA LEMOS PEREIRA, relativamente à legalização da construção e 

ampliação de anexos, sita no lugar denominado de “Carmena”, na localidade de Vila 

Cova, Freguesia de Caria, novamente presente à reunião o processo, acompanhado dos 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 32-

SV/DPOM/2003, datada de 28 de Maio, 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 de 

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

136 - 360/338/218.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

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

10 de Fevereiro, último, exarada a folhas 138, ponto 137, do livro de actas nº. 107, em 
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que foi deliberado, solicitar parecer ao I.P.P.A.R. – INSTITUTO PORTUGUÊS DO 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, relativamente à ampliação de uma habitação 

unifamiliar, que o Senhor ALBERTINO FERREIRA GOMES, pretende levar a efeito na 

Rua da Praça, na Freguesia de Castelo, novamente presente à reunião um requerimento 

datado de 07 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, informando que o referido projecto não precisa de 

parecer do I.P.P.A.R. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 24-

SV/DPOM/2003, datada de 21 de Maio, último, que nesta acta se considera 

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

desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a pretensão de edificar 3 pisos contraria o P.D.M. – 

Plano Director Municipal, e admitindo que a construção se possa enquadrar mas 

excepções previstas no mesmo Regulamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

solicitar um estudo do enquadramento da envolvente.===========================  

137 - 360/338/329.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura –

Reconstrução de uma habitação -  Resposta a audiência do interessado ======== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder a audiência do interessado,  ao 

Senhor JOÃO GOMES MENDES TEIXEIRA, relativamente à reconstrução de uma  
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habitação, que pretende levar a efeito na Rua do Picoto, Sede da Freguesia de Castelo, 

presente à reunião o processo, acompanhado da respectiva resposta, que nesta acta se 

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

motivos ali descritos, requer o deferimento da pretensão. ------------------------------------------ 

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

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

-----“ Mantém-se todo o teor da informação destes serviços, com o nº. 217/DPOM/2003, 

datada de 03/04/23”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a pretensão de edificar 3 pisos contraria o P.D.M. – 

Plano Director Municipal, e admitindo que a construção se possa enquadrar nas 

excepções previstas no mesmo Regulamento a Câmara deliberou, por unanimidade, 

solicitar um estudo do enquadramento da envolvente.----------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que deverá entregar, juntamente 

com o estudo da envolvente, o documento de legitimidade,====================== 

138 - 360/338/472.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

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

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

27 de Janeiro, último, exarada a folhas 88, ponto 089, do livro de actas nº. 107, em que 

foi deliberado, entre outros, solicitar ao requerente um estudo de enquadramento da 

envolvente que justificasse a ampliação requerida em zona já consolidada, devendo 

também adequar o projecto relativamente aos vãos de aberturas e do alçado que 
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confronta com os prédio vizinhos, relativamente à ampliação de uma habitação 

unifamiliar, que o Senhor MANUEL GOVERNO FERREIRA, pretende levar a efeito na 

Rua do Salão, na localidade e Freguesia de Vilar, presente à reunião o respectivo 

processo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 31-

LS/DPOM/2003, datada de 27 de Maio, 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 os afastamento  adoptados na envolvente e dado que 

se trata de ampliação de uma construção já edificada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura.==============================   

139 - 360/338/473.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto das especialidades – 

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

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

16 de Dezembro, último, exarada a folhas 222, ponto 183, do livro de actas nº. 106, em 

que foi deliberado, entre outros, aprovar o projecto de arquitectura, relativamente à 

construção de uma habitação unifamiliar, que o Senhor ANTÓNIO DE JESUS SANTOS 

AGUIAR, pretende levar a efeito no lugar denominado de “Andinhos”, no lote nº. 12, 

nesta Vila, presente à reunião o respectivo processo. ----------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 37-

SV/DPOM/2003, datada de 29 de Maio, 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 os projectos de 

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

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

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

directamente respeito ao Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, este 

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

140 - 360/338/530.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura –

Construção de um edifício de habitação colectiva -  Resposta a audiência do 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder a audiência do interessado  ao 

Senhor FELISBERTO DOS SANTOS PAULO, relativamente à construção de um edifício 

de habitação colectiva, que pretende levar a efeito no lote nº. 2, do loteamento a que se 

refere o Alvará nº. 01/2000, no lugar de “Andinhos”, nesta Vila, presente à reunião o 

processo acompanhado da respectiva resposta, que nesta acta se considera 

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

descritos, requer o deferimento da pretensão. -------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 30-

LS/DPOM/2003, datada de 27 de Maio, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara Municipal tem dúvidas quanto à 

legitimidade do requerente no acesso às garagens, proposto através de espaços verdes  

e de utilização colectiva cedidos à autarquia, esta deliberou, por unanimidade, solicitar 

os devidos esclarecimentos aos Técnicos da referida Divisão, não só deste mas também 

dos prédios adjacentes já aprovados, para que se possa tomar uma decisão 

consentânea com a  operação de loteamento que aprovou.====================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião. ========================================= 

141 - 360/338/539.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura –

Reconstrução e ampliação de uma moradia unifamiliar -  Resposta a audiência do 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder a audiência do interessado,  ao 

Senhor JOSÉ HENRIQUE FERREIRA TAVIRA, relativamente à reconstrução e 

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

de “Lages”, Sede da Freguesia de Sever, presente à reunião o processo, acompanhado 
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de uma nova versão do projecto de arquitectura. ----------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 29-

LS/DPOM/2003, datada de 20 de Maio, 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, proceder à audiência escrita do 

interessado, nos termos dos artºs. 100º. e 101º., na subsecção IV, do Capítulo IV,  do 

Código do Procedimento Administrativo, dado que não se encontram reunidas as 

condições para emissão de parecer favorável à pretensão.---------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar parecer à Junta de 

Freguesia sobre a cedência de 4m2 ao domínio público, referido pelo requerente neste 

processo.============================================================ 

142 - 360/338/590.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto das especialidades – 

Reconstrução e ampliação de uma habitação unifamiliar ===================== 

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

24 de Março, último, exarada a folhas 44, ponto 051, do livro de actas nº. 108, em que 

foi deliberado, entre outros, aprovar o projecto de arquitectura, relativamente à 

reconstrução e ampliação de uma  habitação unifamiliar, que o Senhor JOÃO AMARAL 

RIBEIRO, pretende levar a efeito no lugar denominado “Corgo”, na Freguesia de Alvite, 

novamente presente à reunião o referido processo, acompanhado dos projectos de 
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especialidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 38-

SV/DPOM/2003, datada de 30 de Maio, 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 os projectos de 

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

143 - 360/338/07.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

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

JORGE DE JEUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Senhora MARIA 

AÇUCENA BATISTA DOS SANTOS, presente à reunião o projecto de arquitectura 

acompanhado da respectiva 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 lugar denominado "Tinto", 

na localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos. -------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 28-

LS/DPOM/2003, datada de 15 de Maio, último, que nesta acta se considera 

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

descritas, aponta para o indeferimento. -----------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Considerando que são absolutamente inviáveis as construções em 

Reserva Ecológica Nacional, a Câmara deliberou, por unanimidade, INDEFERIR o 

projecto, recomendando  o imediato embargo das obras, assim como a demolição das 

mesmas, ilegalmente iniciadas. ===========================================    

144 - 360/338/38.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

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

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

24 de Março, último, exarada a folhas 47, ponto 054, do livro de actas nº. 108, em que 

foi deliberado, solicitar à Firma requerente a adequada alteração ao projecto de 

arquitectura, de forma a enquadra-lo na mancha de implantação prevista no loteamento, 

relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que a Firma 2MPAC – 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA., pretende levar a efeito no lote nº. 11, do 

loteamento a que se refere o Alvará nº. 03/2000, sito no lugar denominado de “Nozedo”, 

na Sede da Freguesia de Leomil. ------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação exarada no 

requerimento, datada de 30 de Abril, último, que nesta acta se considera integralmente 

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

parecer desfavorável. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que não é cumprido o Regulamento do loteamento, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, não aceitar o pedido de autorização, mantendo-se 
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o pedido de licenciamento.=============================================== 

145 - 360/338/51.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto 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 FERNANDO RIBEIRO 

DA FONSECA, os elementos que estavam em falta relativamente à reconstrução e 

ampliação de um edifício, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Farol”, nesta 

Vila, presente à reunião o referido processo, acompanhado dos elementos solicitados, 

requerendo o deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou seguinte informação, datada de 30 

de Maio, último:-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  “Com os elementos entregues, julgam-se reunidas as condições necessárias para 

que a pretensão seja submetida a deliberação final, se a Exª. Câmara assim o entender”. 

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

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

146 - 360/338/69.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura –

Reconstrução de uma habitação unifamiliar -  Resposta a audiência do interessado  

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder a audiência do interessado  ao 

Senhor MÁRIO RAMOS DOS SANTOS, relativamente à reconstrução de uma habitação 
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unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Outeiro, Sede da Freguesia de Caria, 

presente à reunião o processo, acompanhado da respectiva resposta, que nesta acta se 

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

motivos ali descritos, requer o deferimento da pretensão. ------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 28-

SV/DPOM/2003, datada de 27 de Maio, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma reconstrução em área já edificada, 

com uma ligeira ampliação em terrenos do requerente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, devendo a implantação respeitar, 

rigorosamente, os alinhamentos existentes.==================================   

147 - 360/338/112.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura –

Ampliação de uma casa de habitação -  Resposta a audiência do interessado ==== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder a audiência do interessado  ao 

Senhor ABILIO GOMES PAULO, relativamente à ampliação de uma casa de habitação, 

que pretende levar a efeito na Rua do Pereiro, na localidade de Carapito, Freguesia de 

Peravelha, presente à reunião o processo, acompanhado da respectiva resposta, que 

nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em 
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que, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da pretensão. --------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 3-RJ/DPOM/2003, 

datada de 21 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica fazer parte integrante,  em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

desfavorável. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

elementos em falta, referidos na informação nº. 3-RJ/DPOM/2003.================= 

148 - 360/338/121.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura –

Construção de uma vacaria ============================================  

========== Oriundo do Senhor JOÃO FIGUEIREDO RIBEIRO, presente à reunião um 

projecto para construção de uma vacaria, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado de “Travesso”, Sede da Freguesia de Alvite. ----------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 13-

LS/DPOM/2003, datada de 28 de Abril, último, que nesta acta se considera 

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

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

arquitectura, condicionado a uma nova implantação que garanta o afastamento 

regulamentar de 8m em relação ao caminho, devendo entregar, com os projectos de  

especialidades, a nova planta de implantação e o documento de legitimidade.--------------- 
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----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o requerente que deve 

cumprir as indicações descritas na informação do médico veterinário.===============  

149 - 360/338/139.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura –

Construção de uma vacaria ============================================  

========== Oriundo da Senhora IRENE FERNANDES RIBEIRO, presente à reunião 

um projecto para construção de uma vacaria, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado de “Travesso”, Sede da Freguesia de Alvite. ----------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 13A-

LS/DPOM/2003, datada de 28 de Abril, último, que nesta acta se considera 

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

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

arquitectura, condicionado a uma nova implantação que garanta o afastamento 

regulamentar de 8m em relação ao caminho, devendo entregar, com os projectos de  

especialidades, a nova planta de implantação e o documento de legitimidade.--------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, informar o requerente que deve 

cumprir as indicações descritas na informação do médico veterinário.===============  

150 - 360/338/140.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Construção de uns arrumos agrícolas -  Resposta a audiência do interessado ==== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder a audiência do interessado  ao 
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Senhor ABRAÃO FRANCISCO DOS SANTOS, relativamente à construção de uma 

moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Edmeios”, na 

localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos, presente à reunião o referido  

processo, acompanhado da respectiva resposta, que nesta acta se considera 

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

descritos, requer o deferimento da pretensão. --------------------------------------------------------- 

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

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

datada de 29 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

desfavorável.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o terreno se localiza nos limites do aglomerado 

urbano servido por todas as infraestruturas básicas, incluindo acesso devidamente 

pavimentado, a Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura, 

devendo, juntamente com os projectos de especialidades entregar o documento de 

legitimidade.========================================================== 

151 - 360/338/146.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura –

Construção de uns arrumos agrícolas -  Resposta a audiência do interessado ==== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder a audiência do interessado,  ao 

Senhor JOÃO RIBEIRO FERREIRA, relativamente à construção de uns arrumos 
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agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Madeiro”, na localidade 

de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, presente à reunião o processo, acompanhado da 

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

fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 36-

SV/DPOM/2003, datada de 28 de Maio, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Dado que as infraestruturas do local se coadunam com a  construção 

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

152 - 360/338/147.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Construção de uma habitação unifamiliar – Resposta a audiência ============== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder a audiência do interessado  ao 

Senhor ANTÓNIO CARLOS CORREIA GOVERNO, relativamente à construção de uma 

casa de habitação, que pretende levar a efeito na Rua da Pedreira, na  Freguesia de 

Leomil, presente à reunião o processo, acompanhado da respectiva resposta, que nesta 

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

pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da pretensão. ---------------------------------- 
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----- Submetido o mesmo à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou seguinte informação, datada de 29 

de Maio, último:-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Mantém-se o teor da informação dada por estes serviços em 9/5/2003, infº. nº. 2-

OS/DPOM/2003.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

arquitectura, condicionando a implantação da construção às indicações dos Serviços 

Técnicos da referida Divisão, tendo em conta o eventual alargamento e correcção do 

arruamento adjacente.================================================== 

153 - 360/338/148.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de uma habitação unifamiliar – Resposta a audiência ============== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder a audiência do interessado  ao 

Senhor ANTÓNIO JOAQUIM DE JESUS SANTOS, relativamente à construção de uma 

casa de habitação, que pretende levar no lugar denominado de “Ribeira”, na localidade 

de Granja do Paiva, Freguesia de Caria, presente à reunião o processo acompanhado 

da respectiva resposta em que, pelos motivos ali descritos, requer o deferimento da 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 2-RJ/DPOM/2003, 

datada de 21 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 
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dela fica fazer parte integrante, emitindo parecer favorável. ---------------------------------------  

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

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

154 - 360/338/237.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

========== Oriundo do Senhor FRANCISCO ALBANO DE JESUS FERNANDES, 

presente a reunião um projecto para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Vale de Aldeia”, na localidade de Arcas, 

Freguesia de Sever. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 26-

SV/DPOM/2003, datada de 23 de Maio, último, que nesta acta se considera 

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

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

arquitectura, devendo, com os projectos de especialidades, entregar também o projecto 

de arranjos exteriores.==================================================  

155 - 360/344/154.83 - OBRAS PARTICULARES – Certidão de Propriedade 

horizontal =========================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os documentos em falta  aos 

Senhores MANUEL LOPES FERREIRA e JOÃO LOPES FERREIRA, relativamente à 
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constituição  de um pedido de propriedade horizontal de um prédio, sito no Bairro do 

Aguiar, nesta Vila, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado de um 

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

parte integrante, em que pelos motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão. - 

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

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

------ “ Mantém-se o teor da informação nº. 18-LS/DPOM/2003, exceptuando o afirmado 

nos seus 3º e 4º parágrafos.” ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

156 - 360/344/122.97 - OBRAS PARTICULARES – Certidões de Propriedade 

horizontal =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor OLIMPIO FERNANDO CALADO GUEDES, residente 

no lugar de Farol, nesta Vila, presente a reunião um pedido de certidão de constituição 

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

comércio, sita no lugar denominado de “Farol”, nesta Vila. ---------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 5-

OS/DPOM/2003, datada de 20 de Maio, último, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica fazer parte integrante, emitindo parecer favorável. ----  

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

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

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

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

157 - 360/344/237.03 - OBRAS PARTICULARES – Certidões de Propriedade 

horizontal =========================================================== 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LDA, com 

Sede em Vila Meã, Lamego, presente a reunião um pedido de certidão de constituição 

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

comércio, que está a levar a efeito no lote nº. 1 – Urbanização “Sol Nascente”, no lugar 

denominado Farol, nesta Vila. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 10-

OS/DPOM/2003, datada de 02 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

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

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

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

158 - 360/344/154.83 - OBRAS PARTICULARES – Certidões de Propriedade 
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horizontal =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor AURELIANO JORGE FERNANDES, residente na 

localidade de Barracão, Freguesia de Sever, presente à reunião um pedido de certidão 

de constituição de propriedade horizontal, referente a um edifício destinado a habitação 

e comércio, sito na referida localidade.------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 8-

OS/DPOM/2003, datada de 30 de Maio, último, que nesta acta se considera 

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

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

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

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

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

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

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

directamente respeito ao Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, este 

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

159 - 360/347/06.92 – LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES ============= 

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

07 de Abril, último, exarada a folhas 122, ponto 107, do livro de actas nº. 108, em que foi 

deliberado, conceder um prazo de quinze (15) dias, para que o loteador expressasse a 
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sua adesão à proposta apresentada, ou apresentasse uma alternativa, sob pena de vir a 

serem-lhe imputadas as responsabilidades previstas na Lei, incluindo a execução da 

Caução Bancária, para realização directa das infraestruturas, relativamente ao 

loteamento da Firma PLACALVES, com Sede nesta Vila, novamente presente à reunião 

o referido projecto, acompanhado da seguinte informação dada pela Chefe da Secção 

de Apoio Administrativo à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICIPIO, MARIA DE LOURDES MOURA LOUREIRO:------------------------------------------

----- “ Relativamente a este assunto informo V. Ex.ª que o prazo de 15 (quinze) dias dado 

ao requerente já terminou, no dia 21 de Maio, último.”  --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a intervenção em causa, além de beneficiar o 

loteador, permite alterar completamente a potência e nível de electrificação de todo o 

Bairro, e face à ausência de resposta até ao momento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar à empresa loteadora – PLACALVES – a entrega, no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da data da recepção da respectiva notificação, nos cofres da 

Câmara Municipal, do montantes previsto para a realização das respectivas 

infraestruturas eléctricas, sob pena de, se assim não acontecer, serem accionados os 

mecanismos que visam a execução da caução bancária. ======================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião. ========================================= 

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

directamente respeito ao Vereador, ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, este ausentou-

se da reunião. ======================================================== 

160 - 360/342/000 - OBRAS PARTICULARES – Vistorias ====================== 

========== Oriundo da COOPERATIVA AGRÍCOLA DO TÁVORA, C. R. L., com Sede 

na Av. 25 de Abril, 109, nesta Vila, presente à reunião, um oficio datado de 08 de Maio, 

último, em que solicita a emissão da licença de utilização. ---------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a  informação, exarada no 

requerimento apresentado pela COOPERATIVA AGRÍCOLA DO TÁVORA, C. R. L. ------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a construção para a qual a Cooperativa Agrícola do 

Távora – CRL, solicita a licença de utilização, se encontra edificada há mais de 30 

(trinta) anos, não se encontrando, contudo, nos arquivos desta Câmara o processo 

relativo ao seu licenciamento, a Câmara deliberou, por unanimidade ter em conta os 

seguintes pressupostos;-------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 1 – É publicamente reconhecida, quer em termos locais, quer em termos regionais, o 

impacto sócio-económico positivo atribuído ao equipamento Central Fruteira, 

essencialmente pelo seu enquadramento numa zona marcadamente frutícola.-------------- 

----- 2 – Admite-se que as condições de arquivo da Câmara Municipal, à data do 

licenciamento/autorização da construção, não tenham permitido a respectiva 

conservação dos documentos,  pese embora a apresentação, pela Cooperativa Agrícola 
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do Távora, dos elementos do projecto então solicitados pela Câmara Municipal.------------ 

----- 3 – Presume-se no entanto que, dada a importância da obra à época, e a sua 

exposição ao acompanhamento  público, tenha sido alvo de autorização ao abrigo da 

alínea c), do ponto 2, do artº. 1º., do Decreto-Lei 166/70, que prevê autorização de 

execução destas obras independentemente da licença .-------------------------------------------- 

----- Assim, tendo em consideração o reconhecido interesse público e a necessidade de 

uma oportuna candidatura aos programas comunitários, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, determinar que seja efectuada uma vistoria, com base nos elementos 

agora fornecidos pela Cooperativa e demais condições existentes no edifício.=========      

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador ANTÓNIO PEDRO PEREIRA 

DIAS, regressou à reunião. ============================================== 

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

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

directamente respeito ao Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, este 

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

161 - 380/374/000 - OBRAS PARTICULARES - Projecto das especialidades – 

estabelecimento de Restauração e de Bebidas ============================= 

========== Oriundo dos moradores nos blocos residenciais, na Rua Dr. João Lima 

Gomes, nesta Vila, presente à reunião uma denúncia, datada de 19 do corrente mês, 

que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 
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em que, pelos motivos ali descritos, denunciam os ruídos da extracção de fumos do 

estabelecimento comercial, Pizzaria “O PINÓQUIO”. ------------------------------------------------ 

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

prestou a informação nº. 335/FISC, datada de 27 de Maio, último, que nesta acta se 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o prazo de 1 (um) 

mês para uma plena regularização de condições consideradas inadequadas e 

insuficientes para o processo de licenciamento, sob pena de imediato encerramento do 

estabelecimento, face a um novo relatório de vistoria que o confirme. ============== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião. =========-================================ 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

162 – 210/206/000 – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1.º CEB – PLANO DE APOIO À 

EDUCAÇÃO MUNICIPAL – DELEGAÇÃO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Verbas em débito: 2.ª Tranche para Material Escolar – 4 Salas em Falta  ========= 

========== Oriundo da Delegação Escolar, e na sequência das  deliberações tomadas 

em reuniões ordinárias realizadas em 21 de Outubro e 02 de Dezembro, ambas do ano 

transacto, e 13 de Janeiro, último, ponto 231, a folhas 310, livro 105, e ponto 133, a 

folhas 161, livro 106, ponto 040, a folhas 37 livro 107, respectivamente, presente à 
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reunião o ofício n.º 264, datado de 02 do corrente mês, solicitando o pagamento da 2.ª 

tranche, no valor de € 300,00 (trezentos euros).------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 04/04.03.01, onde, em 02 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 14.988,13 (catorze mil, novecentos e oitenta e oito  euros, e treze  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a verba suplementar de 

€ 300,00 (trezentos euros), face às explicações aduzidas. =======================  

163 – 210/207/000 – CLUBE DE DESPORTO E RECREIO DE MOIMENTA DA BEIRA – 

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

========== Oriundo do Clube de Desporto em epígrafe, e no seguimento da 

deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 05 de Maio, último, exarada a 

folhas 196, ponto 173, do livro de actas n.º 108, em que foi deliberado solicitar a 

justificação dos encargos excepcionais, presente à reunião um ofício, sem número e 

datado de 28 do mesmo mês, registado nesta Câmara Municipal sob o n.º 3755, 

acompanhado do mapa de DESPESAS E RECEITAS – ÉPOCA 2002/2003, 

apresentando um Total de Despesas no valor de € 69.900,00 (sessenta e nove mil e 

novecentos euros), e um Total de Receitas de € 59.660,00 (cinquenta e nove mil e 

seiscentos e sessenta euros).------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 
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FINANCEIRA, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 04/04.07.01, onde, em 30 de Maio, último, existe um saldo 

disponível de € 4.379,24 (quatro mil, trezentos e setenta e nove euros, e vinte e quatro 

cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais no   objectivo 

2.5.2, com o código 0106 e número de projecto A/12 2002, com a dotação global de € 

6.023,21 (seis mil, vinte e três euros e vinte e um cêntimos).-------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado no 

valor de € 4.000,00 (quatro mil euros), recomendando que o trabalho desenvolvido tenha 

continuidade na próxima época desportiva.=================================== 

164 – 720/719/000 – APECDA – ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA A EDUCAÇÃO DE 

CRIANÇAS DEFICIENTES AUDITIVAS – Peditório Nacional/2003 (2, 3 e 4 de Junho)  

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião uma circular, 

datada de Abril de 2003, solicitando a esta Câmara Municipal a colaboração na iniciativa 

de angariação de fundos, que está devidamente autorizada pelo Ministério da 

Administração Interna, e que irá decorrer em 02, 03 e 04 do corrente mês, pelo que 

envia, juntamente,  uma Ficha que deverá ser devolvida o mais rápido possível.------------ 

----- Informa ainda que os fundos recolhidos poderão ser depositados na conta 1-502 

1987-000-002-006 do Banco Português do Investimento – B.P.I. – Balcão do Lumiar – 

Lisboa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 
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orgânico-económica 04/04.07.01, onde, em 15 de Maio, último, existe um saldo 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio de € 

100,00 (cem euros), destinado aos fins propostos.============================= 

165 – 720/724/000 – PROGRAMA DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA – Projecto 

“Viver Melhor em Moimenta” – Arrendamento ============================== 

========== Oriundo da Técnica Superior de Serviço Social, MARIA MADALENA 

LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, presente à reunião a Informação n.º 

20/DASC/2003, datada de 26 de Maio, último, do seguinte teôr:----------------------------------

----- ”Existindo encargos resultantes da utilização das instalações onde funciona o 

Projecto “Viver Melhor em Moimenta”, estes não são possíveis de imputação ao mesmo, 

visto não estarem directamente assumidos pela Entidade Promotora.”------------------------- 

----- Face a esta situação e porque importa, a rentabilização dos recursos existentes 

deverá proceder-se ao arrendamento das instalações por um valor que sugiro de € 500 

mensais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

----- Também para que seja rentabilizado este aspecto e porque não foi solicitado 

nenhum reembolso é possível contabilizar este arrendamento desde Janeiro, pelo que, 

desde que se enquadre na legislação, deveria ser feito contrato de arrendamento desde 

essa data”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à Secção de 
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Património a elaboração do respectivo Contrato de Arrendamento, nos termos 

propostos.=========================================================== 

166 – 370/999/000 – HABITAÇÃO – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES – Contratos de Desenvolvimento de Habitação Social - Aquisição 

de Fogos Pelos Municípios============================================= 

========== Oriundo da Associação Nacional em epígrafe, presente à reunião a circular 

60/2003, datada de 07 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, e que pelos motivos ali descritos, sugere 

que os Municípios abrangidos por recusas de visto do Tribunal de Contas, interponham 

recurso de tais decisões.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

167 – 710/713/700 – SECÇÃO AUTOMÓVEL DO SPORT CLUBE DA RÉGUA – Rallye 

de Moimenta da Beira – Pedido de subsídio================================ 

========== Oriundo da Secção Automóvel do Clube em epígrafe, presente à reunião o 

fax n.º 29/2003, datado de 10 de Fevereiro, último, informando da realização da prova 

Rallye de Moimenta da Beira “Rali em Terra”, a contar para o Troféu Regional Ralis 

Norte, sendo os encargos consideráveis e aproximadamente de € 6.250,00 (seis mil, 

duzentos e cinquenta euros), pelo que solicita a atribuição de um subsídio.------------------- 

----- 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 30 de Maio, último, existe um saldo 
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disponível de € 44.143,52 (quarenta e quatro mil, cento e quarenta e três euros, e 

cinquenta e dois cêntimos), 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 € 6.023,21 (seis mil, vinte e três euros e vinte e um cêntimos).----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 

€ 5.000,00 (cinco mil euros), para a realização da prova.======================== 

168 – 710/710/700 – RALI DE MOIMENTA DA BEIRA ========================= 

========== Oriundo do Fiscal Municipal Coordenador, LUÍS FERNANDO BAPTISTA 

PINTO DOS SANTOS, e para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei 

n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, presente à reunião a informação n.º 349/FISC., 

datada de 29 de Maio, último, do seguinte teor: -------------------------------------------------------

-----”Em cumprimento do despacho de V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

datado de 19/05/2003, e relativo ao Rali de Moimenta da Beira, informa-se que o pedido 

enquadra-se no art.º  29, do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro.------------------ 

----- Após análise do pedido com a respectiva documentação junta, verifica-se que o 

processo se encontra devidamente instruído, de acordo com a Portaria n.º 1100/95, de  

7 de Setembro, pelo que, não vê esta Fiscalização Municipal qualquer inconveniente na 

realização da prova.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, e uma vez que a instrução do processo de autorização se encontra 

concluída, e se for intensão da Ex.mª Câmara Municipal deferir  a realização da prova, 

deverá nos termos do ponto 8 da Portaria acima citada, notificar a Direcção Geral de 
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Viação dessa sua intenção.”--------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, tendo conhecimento do 

adiamento do prazo para a realização da prova para o dia 27 de Setembro, próximo, 

suspender a emissão deste parecer, solicitando áquele Clube oportuno pedido de 

parecer para realização da prova. ========================================= 

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

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

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

desta reunião, nos termos do n.º s 1, 2 e 4, do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

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 19H55.  ======================================================== 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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