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

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

ACTA Nº. 17/06  

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

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

Municipal, comigo, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Chefe de Secção (que, 

nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 21 de Novembro de 2005, 

elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, LUIS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA,  ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, JORGE DE JESUS 

COSTA e JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, o primeiro na qualidade de Vice-

Presidente da Câmara, que substitui o Senhor Presidente, nos termos do Despacho 

datado de 28 de Outubro de 2005, a que se refere o ponto 003, da acta                                                                                                                                                                                                         

nº. 22/05, e os outros na de Vereadores, para realizarem a  presente reunião ordinária, a 

qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 02 de 

Novembro de 2005, exarada a folhas 6, ponto 005, do livro de actas 123, cuja ordem  do 

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

previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de 18 de Setembro. ================= 

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

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

declarada aberta a reunião, quando eram 10H30. ============================= 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 



 FlFlFlFl.2 
______________ 

 
                                                           06.08.02 

 
Liv º .  126L iv º .  126L iv º .  126L iv º .  126     

                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 

                                                                   

 

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

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

JUSTIFICAR a falta do Senhor Presidente e Vereadores, ISABEL MARIA SOARES 

PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, por se encontrarem de férias.  

01 – ÓRGÃOS DAS AUTARQUIA 

001 – 020/015/008 – PCP – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS - MANIFESTO 

DOURO: Futuro não pode esperar mais =================================== 

========== Oriundo do Partido referenciado em epígrafe, presente à reunião o ofício 

com referência 0641MAIL/06, datado de 07 de Julho, último, a remeter fotocópia da  

Declaração de Voto  do Grupo Parlamentar do PCP, sobre o relatório da audição e visita 

parlamentar à região de Trás-Os-Montes e Alto Douro, nos dias 4, 5 e 6 de Dezembro de 

2005. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

02.02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

002 – 110/195/002 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO 

TÁVORA  - Prestação de Contas relativa ao ano económico de 2005 ============ 

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

ofício nº. 77, datado de 5 de Julho, último,  que remete fotocópia da Prestação de 

Contas referente ao ano de 2005, na qual se verifica que o montante das receitas 

arrecadadas, acrescido do saldo da Conta de Gerência do ano anterior, no montante de 

€ 2.120,92 (dois mil, cento e vinte euros e noventa e dois cêntimos), foi de € 922.179,25 
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(novecentos e vinte e dois mil, cento e setenta e nove euros e vinte e cinco cêntimos)  e 

que o montante das despesas  realizadas  foi de € 831.176,50 (oitocentos e trinta e um 

mil, cento e setenta e seis euros e cinquenta cêntimos), transitando, assim, para a Conta 

de Gerência do corrente ano, um saldo no montante  de € 90.422,75 (noventa mil, 

quatrocentos e vinte dois euros e setenta e cinco cêntimos). -------------------------------------- 

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

003 – 150/167/200 – ARRAIAIS, ROMARIAS, BAILES E OUTROS DIVERTIMENTOS  - 

Parecer prévio para lançamento de fogo de artifício ========================= 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO FERREIRA GOMES, residente em Castelo, 

presente à reunião um requerimento datado de 26 de Julho, último, a solicitar, nos 

termos do artº. 29º. Decreto-Lei nº. 124/2006,  de 28 de Junho, autorização prévia desta 

Câmara para proceder ao lançamento de fogo de artifício entre os dias 19 e 24 de 

Agosto, no âmbito das Festas em Honra de N. Sr.ª da Conceição, em Castelo. ------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta o disposto no artº. 29º., do Decreto-Lei nº. 124/2006 

de 28 de Junho, e dado que a utilização do fogo de artifício será feita em espaço rural, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização dos referidos artefactos 

pirotécnicos, que não os indicados no nº. 1 do referido artº. 29º. ================== 

004 – 380/374/000 -  PEDREIRA GRANITOS “IRMÃOS SOARES”, SITA EM MONTE 

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

========== Oriundo do MINISTÉRIO DA ECONOMIA E INOVAÇÃO,  presente à 

reunião o ofício com a referência 1552, datado de 22 de Junho, último,  informando que, 
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no passado dia 11 de Julho, se  realizou uma visita conjunta à pedreira em epígrafe, 

com a presença no local de representantes desta Câmara Municipal e da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte – Divisão Sub-Regional de Vila 

Real, tendo sido elaborado o respectivo Auto de Notícia, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, no qual se descrevem os 

procedimentos históricos  das ocorrências ali verificadas e são determinadas as diversas 

regras  comportamentais a ter na exploração da referida pedreira. ------------------------------ 

----- A propósito, presente também à reunião o ofício  do referido MINISTÉRIO, com a 

referência 1724/DSIRG, datado de 17 de Julho, último, remetendo cópia da notificação 

dirigida ao titular da respectiva licença de exploração da pedreira em epígrafe, 

GRANITOS IRMÃOS SOARES, LDª:, segundo a qual devem ser implementadas as   

seguintes medidas: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Aquisição de sismógrafo, de modo a que todas as “pegas de fogo” sejam 

controladas com a medição das vibrações, junto das casas mais próximas. Os 

respectivos resultados devem ser enviados a esta Direcção Regional, mensalmente.----- 

----- Afastamento da escombreira da RE.M. Caria – Mileu, cerca de 1,5 metro. ------------- 

----- Implementação do movimento de consumo de explosivos, em livro apropriado. ------- 

----- Generalizar mais a utilização do “fio diamantado” na exploração da pedreira. ---------- 

----- Entrega urgente do EIA e Plano de Pedreira, em curso”. ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do teor do “Auto de Notícia” e da 

referida notificação elaborada pelo Ministério da Economia e Inovação e deliberou, por 
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unanimidade, dar conhecimento do seu conteúdo à Comissão “ad-hoc”. ============ 

“ Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

005 -  150/158/000 – PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – CONHECIMENTO ======================= 

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

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

de actas nº. 123, em que foram aprovadas as delegações e sub-delegações de 

competências fixadas pelo Despacho da Presidência, datado de 03 de Novembro de 

2005, e em cumprimento ao disposto do nº. 3, do artº. 65º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da lei nº. 5-A/2000, de 11 de Janeiro, a seguir se identifica os 

processos relativos à concessão de licença para afixação de publicidade, que foi objecto 

de decisão de deferimento:  --------------------------------------------------------------------------------

----- FLORISTA BABILONIA de MARIA TEIXEIRA BARRADAS – Avenida 25 de Abril, 77, 

nesta Vila, para colocação de um reclamo luminoso. ------------------------------------------------

----- FLORISTA BABILONIA de MARIA TEIXEIRA BARRADAS – Avenida 25 de Abril, 77, 

nesta Vila, para colocação de dois toldos com dizeres. ---------------------------------------------

----- LIN SHAE YUN – Avenida 25 de Abril, nº. 132, R/C., nesta Vila, para colocação de 

um toldo com dizeres. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 
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"Secção de Património e Aprovisionamento" 

006 – 130/999/000; 710/999/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE ALVITE – Festas de 

Verão da Freguesia de Alvite – Pedido de Subsídio para aluguer de palco ======= 

========== No seguimento do ofício desta Câmara Municipal, com o n.º 4128, datado 

de 07 de Julho, último, informando da indisponibilidade de cedência de palcos, presente 

à reunião um ofício da Junta de Freguesia referenciada em epígrafe, sem número, 

datado de 17 do mesmo mês, solicitando a atribuição de um subsídio para aluguer de 

um palco com as dimensões necessárias para os artistas e grupos musicais poderem 

actuar nas festas de Alvite, que decorrerão de 11 a 16 de Agosto, próximo.------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação da Secção da Contabilidade, a mesma prestou, 

em 20 de Julho, último, a seguinte informação:--------------------------------------------------------

----- “O orçamento da Câmara Municipal para o ano 2006, não contempla qualquer 

rubrica com dotação financeira para encargos/transferência  para este objectivo”.---------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, face às características do 

palco e ao apoio prestado em casos semelhantes, assumir os encargos de aluguer de 

um palco, com as medidas solicitadas. ===================================== 

007 – 130/151/200, 380/374/000 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA 

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

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

05 de Julho, último, exarada a folhas 209, ponto 198, deste livro de actas, presente à 

reunião o respectivo processo, acompanhado de uma carta do Senhor LUÍS PEDRO 
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LOUREIRO, datada de 17 de Julho último, na qual se congratula com a decisão tomada 

pela Câmara, sobre este assunto, informando que aceita todas as condições aprovadas 

por esta Câmara Municipal, para aquisição do Lote n.º 24, do Parque Industrial.------------ 

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

008 – 130/151/700 – RESTAURANTE SNACK/BAR DA PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES 

– Minuta do Contrato Administrativo ===================================== 

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

07 de Junho, último, exarada a folhas 129, ponto 118, deste livro de actas, em que foi 

deliberado proceder à adjudicação da concessão, em regime de cessão de exploração, 

do restaurante referenciado em epígrafe, presente à reunião o respectivo processo, 

acompanhado da Informação da Secção de Aprovisionamento e Património com a 

referência NA/32/2006, e da minuta do Contrato Administrativo, para análise e eventual 

aprovação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato e 

autorizar o Senhor Presidente da Câmara a assiná-lo. ========================== 

“Tesouraria” 

009  -  400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ===================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 01, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 350.482,49 (trezentos 

e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e dois euros, e quarenta e nove cêntimos), assim  

discriminado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                      a) Dotações Orçamentais ..................................... €   243.332,39   

                                      b) Dotações Não Orçamentais.............................. €   107.150,10  

                                                                               TOTAL  ........................ €  350.482,49 

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

 

03.03 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

010 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

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

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

de actas n.º 123, e em cumprimento do disposto no n.º3, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a seguir 

se identificam "PROCESSOS SIMPLES", "PROCESSOS SIMPLES COM 

CONDICIONANTES", "PROCESSOS SIMPLES INDEFERIDOS", "PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA", "PROJECTOS DE ARQUITECTURA COM CONDICIONANTES", 

“PROJECTOS DE ESPECIALIDADES”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA E 

ESPECIALIDADES” e “PROJECTOS DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES COM 

CONDICIONANTES” que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências 

estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 03 do referido mês de 

Novembro, foram objecto de decisão: -------------------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES: =============================================== 
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----- BRUNO ALEXANDRE XAVIER, Ld.ª, para pintura de um armazém, sito na 

localidade da Barragem do Vilar, Freguesia do Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 226.06;  

----- ERNESTO GOMES, para construção de arrumos agrícolas, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado "Cabanelas", Freguesia de Castelo, a que se refere o Proc.º 

n.º 228.06; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- CARLOS MIGUEL COELHO LOPES, para construção de um muro com 45 metros, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Moita", Freguesia de Paçô, a que se 

refere o Proc.º n.º 225.06, devendo o requerente solicitar à FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

o respectivo alinhamento; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- FELIZARDO ANDRADE DOS SANTOS, para ocupação da via pública com 

andaimes, com uma área de 6 m2, que pretende levar a efeito na Rua da Capela, na 

localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 227.06, 

devendo  o requerente salvaguardar a normal circulação do trânsito e do peões, na 

referida via. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- ANTÓNIO MANUEL MARTINHO FERNANDO, para construção de um muro de 

vedação com 49 m, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Silveira", na 

Freguesia de Paçô, a que se refere o Procº. nº. 234.06, devendo o requerente solicitar o 

alinhamento do respectivo muro á Fiscalização Municipal;-----------------------------------------

----- ILIDIO JUBILADO DOS SANTOS, para pinturas exteriores da sua casa de 

habitação, sita na Sede de Freguesia de Cabaços,  e para ocupação da via pública em 8 
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m2, a que se refere o Procº. nº. 235.06, devendo o requerente salvaguardar a normal 

circulação das viaturas e peões na via em causa;----------------------------------------------------- 

----- ALBANO MORAIS DE PAIVA, para pintura da sua casa de habitação, sita na Rua 

da Capela, na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, com  ocupação da via 

pública em 10 m2, a que se refere o Procº. nº. 236.06, devendo o requerente 

salvaguardar a normal circulação das viaturas e de peões na via em causa;------------------

----- MANUEL RIBEIRO LOPES, para reconstrução de um muro de vedação com 55 m, 

sito no lugar denominado "Estrada", na Freguesia de Alvite, a que se refere o Procº. nº. 

238.06, devendo o requerente solicitar o alinhamento do referido muro.------------------------         

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

----- ERMELINDA NATÁRIO FERREIRA MORAIS, para construção de um anexo para 

arrumos e churrasqueira, com a área de 24 m2, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Pai Barbara", na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que se 

refere o Proc.º n.º 176.06; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO TEIXEIRA DA SILVA, para construção de arrumos agrícolas, com a área de 

45 m2, que pretende levar a efeito no Lugar da Urgueira, Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Procº. nº. 219.06;------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA: ======================================= 

----- ANA SOFIA MORGADO, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lote n.º 16, a que se refere o alvará de loteamento n.º 8/79, 

sito no ligar denominado "Lagarteira", Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o 
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Proc.º n.º 438.05; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- CELSO DE CARVALHO SOEIRO, para reconstrução de uma habitação, sita na 

Travessa de Santo António, na localidade e Freguesia do Vilar, a que se refere o Proc.º 

n.º 2.06; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO DE JESUS JUBILADO, para reconstrução de um palhal destinado a 

arrumos, sito na Rua do Carvalhal, na localidade de Cabaços, a que se refere o Proc.º 

n.º 65.06; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LD.ª, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no Bairro do Aguiar, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere  o Proc.º n.º 88.06. --------------------------------------------------------------- 

----- ANA MARIA TEIXEIRA ESTEVES, para transformação de um rés-do-chão em mini-

mercado, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Frágua", na localidade de 

Paraduça, Freguesia de Alvite, a que se refere o Procº. nº. 161.06.----------------------------- 

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

----- MARIA DA GLÓRIA MENDES FERREIRA FURÃO, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Lavandeira", lote 

nº. 1 do loteamento com o alvará nº. 01/2006, a que se refere o Proc.º n.º 3.06, devendo 

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

legitimidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA FERNANDA ANDRADE SANTOS, para reabilitação de um moinho, sito no 

lugar denominado "Cabeço da Ponte", Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º n.º 
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5.06, devendo a requerente entregar, juntamente com os projectos de especialidades as 

alterações solicitadas na informação técnica n.º 206-SV/DPOM/06, datada de 13 de 

Julho, último; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----- DIAMANTINO SANTOS RAMOS, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Carril", Freguesia de Cabaços, a que se 

refere o Proc.º n.º 208.05; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOSÉ LUÍS MOUTINHO DA SILVA, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito na localidade de Alto de Fornos, Freguesia de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Procº. nº. 243.05;--------------------------------------------------------------- 

----- ACÁCIO RODRIGUES DA SILVA, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Outeiro", na localidade de Soutosa, 

Freguesia de Peva, a que se refere o Procº. nº. 339.05;--------------------------------------------- 

----- JOÃO DIAS DA SILVA, para construção de arrumos, que pretende levar a efeito na 

Rua da Tulha, Freguesia de Alvite, a que se refere o Procº. nº. 340.05;------------------------ 

----- MANUEL ADÁCIO DE PAIVA FERREIRA, para ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado "Fojo", na localidade de Granjinha, Freguesia de 

Sever, a que se refere o Procº. nº. 419.05;-------------------------------------------------------------- 

----- ROBERTO CARLOS DA COSTA PEREIRA, para construção de um armazém 

destinado a arrumos agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Senhor 

dos Caminhos", na Freguesia de Caria, a que se refere o Procº. nº. 434.05;------------------
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----- JOSÉ MANUEL ESPIRITO SANTO SOEIRO, para construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Ónia" ou "Pomar", nesta 

Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Procº. nº. 110.06;---------------------------------- 

----- ANTÓNIO ALMEIDA BATISTA, para ampliação de uma habitação unifamiliar, sita no 

lugar denominado "Covas do Barro", nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o 

Procº. nº.181.06.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA/ ESPECIALIDADES: ======================= 

----- FÁBIO CARLOS DOS SANTOS COUTINHO, para instalação de um 

estabelecimento de vendas de carnes, que pretende levar a efeito na Av. João Lima 

Gomes, lote nº. 2, do loteamento com o alvará nº. 05/97, nesta Vila de Moimenta da 

beira, a que se refere o Procº. nº. 113.06. -------------------------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA / ESPECIALIDADES COM CONDICIONANTES: == 

----- ANA PAULA FERREIRA SALVADOR, alteração ao projecto de construção de uma 

moradia unifamiliar, que está a levar efeito  no lugar denominado "Coelho", Freguesia do 

Vilar, a que se refere o Procº. nº. 45.05, devendo a requerente, até ao acto do 

levantamento da licença, entregar a estimativa orçamental devidamente corrigida. -------- 

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

011 – 360/338/951.81 – OBRAS PARTICULARES – Telas Finais ================ 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar elementos em falta ao Senhor 

JOSÉ DE JESUS ANTÓNIO, relativamente ao pedido de Telas Finais relativos a uma 
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habitação unifamiliar, sita na localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, presente à 

reunião o referido processo acompanhado dos elementos em falta. ---------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 145-

RJ/DPOM/2006, datada de 25 de Julho, último, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as telas finais.======= 

012 – 360/338/175.03 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Reconstrução  de uma habitação e comércio ============================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido solicitar elementos em falta ao Senhor 

DOMINGOS DOS SANTOS SILVA, relativamente à reconstrução de uma habitação e 

comércio, que pretende levar a efeito na Rua da Fonte, Freguesia de Alvite, presentes à 

reunião os projectos de especialidades. ---------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 213-

SV/DPOM/2006, datada de 20 de Julho, último, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

013 – 360/338/420.03 – OBRAS PARTICULARES – Reconstrução e ampliação de 
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uma moradia unifamiliar – Alterações ==================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar elementos em falta ao Senhor LUÍS 

DE MATOS HENRIQUES, relativamente ao pedido de alteração ao projecto de 

reconstrução e ampliação de uma moradia unifamiliar, que está a levar a efeito na Rua 

do Outeiro, Freguesia de Leomil, presente à reunião o referido processo acompanhado 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 142-

RJ/DPOM/2006, datada de 20 de Julho, último, em que, pelos motivos alí descritos, 

emite parecer favorável à pretensão.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

014 – 360/338/595.03 – OBRAS PARTICULARES – Transformação de um 

estabelecimento em mini-mercado - Alteração da estimativa orçamental ======== 

========== Oriundo do Senhor CASSIANO FERREIRA BOTELHO, presente à reunião 

um requerimento a requerer uma alteração à estimativa orçamental, relativamente à 

transformação de um estabelecimento em mini-mercado, que pretende levar a efeito no 

lugar do Barracão, Freguesia de Sever. ----------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: ---------------- 
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----- " A presente informação surge no seguimento do pedido efectuado pelo requerente 

para que fosse aceite uma nova estimativa orçamental, uma vez que a estimativa 

orçamental constante do processo englobaria mais área que na realidade a pretensão 

incide. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, será de considerar a nova estimativa orçamental".. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a nova estimativa 

orçamental.==========================================================  

015 – 360/338/222.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura / 

especialidades - Construção de uma habitação unifamiliar - Alterações ========= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar a correcção de elementos ao 

Senhor JOSÉ FERNANDO BASTOS FERREIRA, relativamente ao pedido de alteração 

ao projecto de construção de uma moradia unifamiliar, que está a levar a efeito no lugar 

denominado "Alagoa", lote nº. 9 do loteamento a que se refere o alvará nº. 01/93, nesta 

Vila de Moimenta, presente à reunião o referido processo acompanhado dos elementos 

devidamente corrigidos e dos projectos de especialidade. ----------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 217-

SV/DPOM/2006, datada de 24 de Julho, último, em que, pelos motivos alí descritos, 

emite parecer favorável à pretensão.--------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 
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arquitectura e os projectos de especialidades, e emitir a respectiva licença de 

construção.========================================================== 

016 – 360/338/357.04 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar a correcção da planta da rede 

predial de águas e esgotos ao Senhor RUI MANUEL RAMOS MARTINHO, relativamente 

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

denominado "São Pedro", na Freguesia de Paçô, presente à reunião o referido processo 

acompanhado das correcções solicitadas.-------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 136-

RJ/DPOM/2006, datada de 18 de Julho, último, em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

017 – 360/338/505.05 – OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Legalização de uma habitação unifamiliar ================================= 

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

13 de Junho de 2005, exarada a folhas 201, ponto 223, do livro de actas nº. 121, em que 

foi deliberado, relativamente ao pedido apresenta pela Senhora MARIA AMÁLIA DE 
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JESUS CLETO DUARTE, para legalização de uma casa de habitação, sita na Rua da 

Capela, na localidade de Paraduça, Freguesia de Alvite, aprovar o projecto de 

arquitectura e que juntamente com os projectos de especialidades fosse enregue a 

confirmação da área, novamente presente á reunião o referido processo acompanhado 

dos projectos de especialidades, e com a declaração da Junta de Freguesia para 

confirmar a área.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO,  a mesma prestou a informação n.º 140 - 

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

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

descritos, emite parecer favorável, desde que a Câmara aceite as declarações como 

forma de comprovar a área das escada. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a declaração 

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

construção.========================================================== 

018 – 360/991/86.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer - 

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

========== Oriundo da Senhora AURORA RIBEIRO DA SILVA e Outra, presente à 

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

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

Génese Ilegal - AUGI. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação n.º 44 - 

LS/DPOM/2006, datada de 21 de Julho, último,  em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

019 – 360/991/87.06 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer - 

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

========== Oriundo do Senhor GUALDINO LOPES MARTINS e Outros, presente à 

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

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

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO,  a mesma prestou a informação n.º 45 - 

LS/DPOM/2006, datada de 21 de Julho, último,  em que, pelos motivos alí descritos, 

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

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

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

“Educação, Cultura e Desporto” 

020 – 710/714/400 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE 
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ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – Acordo de Colaboração ================== 

========== Oriundo da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, para 

conhecimento e aprovação, nos termos da alínea l) do n.º 1 do art.º 64, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,  

presente à reunião, o Acordo de Colaboração estabelecido entre esta Câmara Municipal 

e o Agrupamento Vertical de Escolas, relativo ao Programa de Generalização das 

Actividades de Enriquecimento Curricular--------------------------------------------------------------- 

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

Colaboração, para o ano lectivo de 2006/2007.================================ 

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

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

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

desta reunião, nos termos do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Vice-Presidente da Câmara, 

Vereadores e por mim, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

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

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

12H35.============================================================== 

 

O VICE-PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 
 
 
 
 
  
 


