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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZOITO E AGOSTO DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 24/03 

========= Aos dezoito dias do mês de Agosto 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, MARIA FELISBELA ALMEIDA DE AGUIAR BONDOSO, Técnica 

Superior de 1ª. classe que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 

5 de Novembro, de 2001, elaborei a acta da presente reunião, compareceram os 

Senhores, JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO DE  PAIVA 

MATOS, 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 nos termos do disposto no n.º.3, do artº.84º e n.º3 do artº.89º da Lei 169/99 

de 18 de Setembro, 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 10H40.======================================  
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01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

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

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do n.º.1, do artº.64º., 

da Lei 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, JORGE DE JESUS 

COSTA, em virtude de se encontrar de férias.================================= 

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

Instituto Regulador de Águas e Resíduos – IRAR============================ 

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

103/2003, datada de 28 de Julho, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando que o Conselho Directivo da 

ANMP deliberou rejeitar em absoluto a política prosseguida, sugerindo aos municípios 

que não paguem as taxas agora fixadas. --------------------------------------------------------------- 

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

opinião da Associação Nacional de Municípios Portugueses, rejeitando o pagamento de 

qualquer taxa que venha a ser imputada pelo Instituto Regulador de Águas e Resíduos – 

IRAR.=============================================================== 

066 – 020/015/009 – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL – Conferência “Água, um Bem 

Público”============================================================ 

========== Oriundo do Sindicato em epígrafe, presente à reunião  o Ofício nº.809/C  
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datado de 14 de Julho, último, acompanhado de documento, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, apresentado na 

Conferência “Água, Um Bem Público”, que o referido sindicato realizou no passado dia 8 

de Julho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

02. - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

067– 120/131/107 – DISCIPLINA – PROCESSO DISCIPLINAR – SUSPEIÇÃO DO 

INSTRUTOR ========================================================= 

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

CARDOSO, na sequência de instauração de processo disciplinar, presente à reunião, a 

Suspeição do Instrutor, datada de 30 de Julho último, nos termos do artº. 52º. do 

Decreto-Lei nº. 24/84 de 16 de Janeiro, que nesta acta se considera integralmente 

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

----- O referido documento, vem acompanhado de uma informação do CHEFE DA 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA, datada de 31 de Julho último, que nesta acta  se considera 

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

devido respeito, por opinião contrária, se lhe afigura que o requerimento que levanta a 

suspeição foi levantado extemporaneamente.---------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, apresentou a 

seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------------------------------
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----- “O arguido JOÃO PINTO CARDOSO veio deduzir a suspeição do instrutor ao 

Processo Disciplinar que lhe foi movido pela Câmara Municipal, com fundamento na 

alínea e) do nº. 1, do artº. 52º. do Estatuto Disciplinar, concretamente invocando “grande 

intimidade entre o instrutor e o ofendido JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA”,  e com 

base ainda, no disposto no artº. 44º, alínea d), conjugado com o n.º 2 do artº.  48º. do 

Código do Procedimento Administrativo.----------------------------------------------------------------- 

----- Considerando que a arguição de suspeição do instrutor do Processo Disciplinar 

(baseado na grande intimidade deste com o ofendido JOSÉ AGOSTINHO GOMES 

CORREIA) assenta num juizo de natureza meramente subjectiva  e conjectural, não 

concretizado em qualquer erupção ou revelações práticas, cujo ónus de dedução e 

prova recai sobre o arguente, e por isso, insusceptivel de aferição ou atestação por 

critérios de carácter objectivo;------------------------------------------------------------------------------ 

----- Considerando que o arguente não demonstrou que, (antes de a Câmara Municipal 

de Moimenta da Beira ter deliberado a instauração do Processo Disciplinar) o Senhor 

instrutor que dirige o  mesmo, nele teve intervenção como “perito ou mandatário ou deu 

parecer sobre a questão a resolver nele”;--------------------------------------------------------------- 

----- Considerando que a existência de fundamento para suspeição não é, só por si, 

causa da invalidade dos actos e procedimentos praticados pelo possível suspeito, pois, 

só após ter sido declarada a suspeição, é ilegal a prática de outros procedimentos, 

conforme se deduz do Acórdão do S.T.A., de 14 de Março de 2001, no Procº. n.º 

38.664;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Considerando que a nomeação do Senhor instrutor só ocorreu depois de esgotadas 

outras diligências efectuadas para o efeito, verdadeiros actos instrutórios que a Câmara 

Municipal encetou com vista a encontrar instrutor que reunisse os requisitos legais.-------- 

----- Considerando que o arguente da suspeição, datada de 30 de Julho de 2003, teve 

conhecimento da pessoa nomeada para instrutor do Processo Disciplinar, desde Maio 

de 2003, pois o mesmo  lhe comunicou o seu início e a sua qualidade de arguido;---------- 

----- Considerando, finalmente, que não é definitivamente lesivo o acto pelo qual é 

decidido indeferir o pedido de suspeição suscitado contra o Senhor instrutor do Processo 

Disciplinar;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- PROPONHO : ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Que a Câmara Municipal delibere indeferir o pedido de suspeição do instrutor do 

Processo Disciplinar deduzido pelo arguido, JOÃO PINTO CARDOSO, não substituindo, 

por consequência, o referido instrutor nomeado pela Câmara Municipal”. --------------------- 

----- A propósito do mesmo assunto, os Vereadores do Partido Socialista, não 

concordando com esta proposta, apresentam a seguinte justificação, expressa, na 

seguinte DECLARAÇÃO DE VOTO:---------------------------------------------------------------------- 

----- “Levantada a suspeição do instrutor, nos termos constantes do documento anexo ao 

Processo Disciplinar em que é arguido o funcionário Eng.º JOÃO PINTO CARDOSO, a 

Câmara Municipal deve pronunciar-se no sentido da manutenção do Instrutor, 

desvalorizando as razões invocadas, ou pelo contrário, decidindo o respectivo 

afastamento, considerando válidas as razões invocadas.-------------------------------------------
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----- Como temos vindo a afirmar, este conflito entre um funcionário superior, com 

grandes responsabilidades na Câmara Municipal e os seus mais altos dirigentes, 

trazendo  a suspeição agora levantada para este conflito outro funcionário superior ( que 

não devia ter sido envolvido neste caso ) também com grandes responsabilidades, pode 

provocar, a diversos níveis, grandes danos à Instituição. Nessa medida todos os 

esforços deveriam ser feitos, por todas as partes envolvidas, para o evitar, ou não tendo 

sido possível, para lhe pôr termo, evitando assim o avolumar dos danos referidos.--------- 

----- Apesar desta nossa opinião, somos forçados a decidir, sobre o requerimento 

apresentado. Nesse sentido gostaríamos de ter tido oportunidade de obter algumas 

informações prévias à nossa decisão, esclarecendo nomeadamente se, tal como se 

afigura ao Chefe da Divisão Administrativa e Instrutor do Processo “ o requerimento de 

suspeição foi levantado extemporaneamente “. Do mesmo modo julgamos que teria sido 

pertinente a obtenção de um parecer  jurídico sobre a validade legal das razões 

invocadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Com os elementos de que dispomos, entendemos que do ponto de vista legal, 

como já antes entendíamos do ponto de vista ético e moral, o actual Instrutor do 

Processo não pode desempenhar essa função, por estar impedido, de acordo com a 

alínea d) do art.º 44.º do Código de Procedimento Administrativo – Casos de 

impedimento – ( “ Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário 

ou haja dado parecer sobre questão a resolver. ” ).--------------------------------------------------- 

----- Ora é evidente que o Instrutor do Processo teve participação activa na elaboração 
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do relatório da Comissão de Inquérito e respectiva Informação Complementar, que 

subscreveu, pelo qual é emitido parecer sobre esta questão quando se refere, 

nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- -

----- “ As afirmações proferidas pelo Eng,º Civil Assessor Principal  e indicadas no ponto 

6, última parte, atingem directamente a honra e consideração do Sr. Presidente da 

Câmara e do Sr. Vereador a Tempo Inteiro, Eng.º António Humberto de Paiva Matos, 

enquanto autarcas, pelo que lhes é lícito fazer a participação pelo crime de difamação e 

a instauração do competente processo disciplinar...” ; ---------------------------------------------- 

----- “ Na participação será de referir que a difamação foi conhecida de muita gente...” ;---  

----- “ A comissão considera infundada e ilegítima a afirmação feita pelo Técnico-

Superior.“ --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “ Mais consideram que o mesmo técnico ao afirmar que os visados defenderam os 

interesses da empresa, ofende, difama, desrespeita e injuria, inequivocamente a honra e 

dignidade destes autarcas, pelo que lhes é lícito proceder nos termos propostos no 

relatório inicial.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sendo verdade que, por via da nossa abstenção, permitimos a nomeação do 

Instrutor do Processo, apesar da nossa oposição, do ponto de vista ético e moral, não 

podemos nesta altura, dadas as razões de ordem legal invocadas pelo arguido, permitir 

que se mantenha, nestas condições o actual Instrutor. Nesta conformidade entendemos 

que só resta à Câmara Municipal uma opção legal : a substituição do Instrutor do 

Processo”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Após demorada troca de impressões sobre as diferentes 

interpretações à legislação que suporta esta matéria, a Câmara, (atenta às razões 

invocadas pelo seu Presidente, e que aqui se dão por integralmente reproduzidas para 

todos os efeitos, e concretamente, por entender que o arguente não provou, quer o 

fundamento por ele invocado no seu pedido de suspeição   - relações pessoais -  

previsto na alínea e) do n.º.1, do artº. 52º., do Estatuto Disciplinar, quer os factos 

referidos na alínea d), do artº. 44º. do Código do Procedimento Administrativo, isto é, 

que o Senhor instrutor que dirige o Processo Disciplinar, antes de a Câmara Municipal 

de Moimenta da Beira ter deliberado instaurar o mesmo, nele teve intervenção como 

perito ou mandatário, ou deu parecer sobre questão a resolver nele) deliberou, por 

maioria, tendo o Senhor Presidente da Câmara, usado o voto de qualidade previsto no 

nº. 2, do artº.89º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, indeferir o pedido de suspeição 

do instrutor do Processo Disciplinar deduzido pelo arguido JOÃO PINTO CARDOSO,  

com os votos contra, dos Vereadores do Partido Socialista, JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO 

PEREIRA DIAS, recusando, assim, a requerida suspeição, não aceitando os 

fundamentos invocados e, por consequência, não substituir o Senhor instrutor do 

Processo Disciplinar por ela nomeado em sua reunião ordinária de 19 de Maio do 

corrente ano. =========================================================         

068 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo do Senhor JOÃO FILIPE LAPA VAZ, gerente da empresa 
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TERRAFIZ, Escavações e Terraplanagens, Unipessoal, Lda., presente à reunião um 

requerimento, sem data,  a solicitar licença para colocação de um placar publicitário na 

sede da referida empresa,  sita na Rua Bento de Moura nº 12 em Moimenta da Beira, 

com a área de 2 metros quadrados, e os dizeres: ”TERRAFIZ – Escavações e 

Terraplanagens Unipessoal, Lda. – João Filipe Lapa Vaz – Telem. 96 335 29 07”.---------- 

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

prestou a informação nº. 391/FISC, datada de 06 de Junho, último, a informar que não 

há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença de publicidade. ---------- 

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

pectiva licença.======================================================= 

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

========== Oriundo da Senhora Dnª. MARGARIDA VALENTE CARVALHO, casada, 

com estabelecimento de café, sito na freguesia de Castelo, deste Município, presente à 

reunião, um requerimento, datado de 25  de Julho, último, a requerer licença para a 

prática de jogos lícitos no seu estabelecimento, denominado de "CAFÉ CASTELO". ------

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

prestou a informação nº. 548/FISC, datada de 01 do corrente mês,  do seguinte teor: -----

---- "Em cumprimento do despacho de V. Exª., Sr. Chefe da Divisão Administrativa  da  

Câmara Municipal, datado de 29/07/2003, cumpre-nos informar que, o estabelecimento 

denominado “Café Castelo.” sito na localidade e freguesia de Castelo, reúne as 

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

nos termos da informação da Fiscalização.=================================== 

070 – 150/167/400 – LICENÇAS POLICIAIS – Horário de Funcionamento de 

Estabelecimento Comercial ============================================ 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no nº.1, do artº. 7º., do Regulamento 

de Abertura e Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, presente á reunião a 

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

----- SÉRGIO MIGUEL SOARES LOUREIRO, comerciante, com estabelecimento 

comercial de Cabeleireiro, sito em Moimenta da Beira, dando conta que pretende 

praticar o seguinte horário:”Segunda-Feira a Sábado, das 09H00 ás 19H00 com 

interrupção das 12H00 ás 14H00 e com encerramento aos Domingos”.------------------------

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação favorável dos Serviços de Fiscalização 

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

"Fiscalização Municipal" 

071 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 02/2003 – 

Estabelecimento Comercial “ Supermercados Doce “– Designação de instrutor e 

instrução de processo  ================================================ 
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========== 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 06 de Janeiro último, pela Fiscalização 

Municipal, dá conta que o Estabelecimento denominado “ Supermercados Doce “, com 

sede na Rua Dr. Sá Carneiro, n.º 31, nesta Vila, estava aberto ao público e em 

funcionamento, sem que para isso estivesse munido do respectivo Alvará de Licença, 

passado 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, nos termos e condições 

previstas no artº. 29º. do Decreto-Lei n.º. 370/99 de 18 de Setembro, instaurar, o 

respectivo processo de Contra-Ordenação e designar como instrutor, a Técnica de 2ª 

Classe da área Administrativa e Financeira, ELISABETE CARVALHO QUINTAIS 

FRIAS;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, conceder ao arguido, um prazo de 

30 (trinta dias), para o licenciamento comercial, sob pena, da aplicação imediata da 

coima.============================================================== 

072 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 027/2003 – 

Estabelecimento de Comercio Alimentar “ Lojinha “– Designação de instrutor e 

instrução de processo  ================================================ 

========== 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 
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epígrafe, cujo auto de notícia, levantado no dia 16 de Janeiro último, pela Fiscalização 

Municipal, dá conta que o Estabelecimento denominado “ Lojinha “, com sede na Av.ª 5 

de Outubro, localidade e freguesia de Leomil, estava aberto ao público e em 

funcionamento, sem que para isso estivesse munido do respectivo Alvará de Licença, 

passado 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, nos termos e condições 

previstas no artº. 29º. do Decreto-Lei n.º. 370/99 de 18 de Setembro, instaurar, o 

respectivo processo de Contra-Ordenação e designar como instrutor, a Técnica de 2ª 

Classe da área Administrativa e Financeira, ELISABETE CARVALHO QUINTAIS 

FRIAS;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, conceder ao arguido, um prazo de 

30 (trinta dias), para o licenciamento comercial, sob pena, da aplicação imediata da 

coima.============================================================== 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

073 - 210/207/000 - INSTITUTO DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO COOPERATIVA - 

IFEC - FUNDAÇÃO RODRIGUES SILVEIRA - Pedido de subsídio =============== 

========== Oriundo do Instituto em epígrafe, presente à reunião o ofício nº.50/2003 

datado de 10 de Julho último, e registado nesta Câmara no dia 10 do mesmo mês, com 

o nº. 4875, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 
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integrante, a solicitar um subsídio para aquisição de equipamento ( instrumentos 

musicais ), destinado à Orquestra Municipal de Moimenta da Beira.---------------------------- 

----- 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 29 de Julho, último, existia um saldo 

disponível de € 88.487,55 (oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e 

cinquenta e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipal no objectivo 2.5.1, com o código 0101 e número de projecto 23/2003, com a 

dotação global  de € 14.000,00 (catorze mil euros).-------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no 

montante de € 10.000,00 (dez mil euros), destinados a complementar o financiamento 

da candidatura obtida através do Programa LEADER MAIS.---------------------------------------

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar ao Vereador  da Cultura 

JORGE DE JESUS COSTA, a concepção de um protocolo a estabelecer com o I.F.E.C., 

que deixe clara a ampla participação financeira da Câmara, neste projecto cultural, bem 

como na sua gestão global.==============================================  

074 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

11ª Alteração ======================================================== 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara foi presente à reunião  a  11ª. 

Alteração   ao   Orçamento,  no  montante  de € 69.300,00 (sessenta e nove mil e 

trezentos euros),  a que corresponde, igualmente, a 11ª  Alteração  às Grandes Opções 
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do Plano no   montante de  € 67.000,00 (sessenta e sete mil euros),  na coluna de 

inscrições/reforços,  e de € 77.300,00 (setenta e sete mil e trezentos euros),  na coluna 

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

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

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

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

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. ========================================================== 

075 - 230/270/000 – PAGAMENTOS ==================================    

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

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

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

integrante, no montante de € 966.279,91 (novecentos e sessenta e seis mil, duzentos e 

setenta e nove euros e noventa e um cêntimos). ----------------------------------------------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

076 - 130/151/200 - PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA - 

LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO RELATIVA A TODOS OS LOTES ============== 

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



 FlFlFlFl.84 
______________ 

 
                                                           03.08.18 

 
Liv º .  110L iv º .  110L iv º .  110L iv º .  110     

                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 

                                                                   

 

reunião de 30 de Dezembro de 2002, presente à reunião uma informação do Técnico 

Superior de 1ª. Classe, JOSÉ JOAQUIM ALVES CONDE, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conhecimento à 

Câmara Municipal sobre a situação actual relativamente a cada um dos lotes do Parque 

Industrial de Moimenta da Beira, descrevendo em pormenor tudo o que concerne às 

datas de, hasta pública, primeiro pagamento, contrato-promessa de compra e venda, 

notificação para a realização da respectiva escritura,  pagamento antecipado da Sisa e 

escritura pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De referir que, relativamente ao mesmo assunto e em cumprimento da referida 

deliberação, se junta, para apreciação da Câmara Municipal, uma informação do 

Técnico Desenhador, HELDER FILIPE DA MARIANA NOGUEIRA, que nesta acta 

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

que dá conhecimento ao Executivo Municipal sobre a situação actual relativa a cada um 

dos lotes do Parque Industrial, nomeadamente: existência do proiecto, projecto em 

análise, projecto aprovado, obra iniciada, obra concluída e unidade em laboração. --------

DELIBERAÇÃO: Considerando, a importância desta matéria, e a necessidade da 

Câmara ter uma ideia pormenorizada da situação de cada um dos lotes, para que se 

faça cumprir o Regulamento do Parque Industrial, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

solicitar ao Técnico Superior de 1.ª Classe, Senhor JOAQUIM ALVES CONDE, 

responsável pela área do património, uma melhor consolidação do trabalho apresentado, 

integrando também as informações técnicas oriundas da Divisão de Obras Municipais.== 
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INTERRUPÇÃO DA REUNIÃO =========================================== 

========== Quando eram 12H40, o Senhor Presidente da Câmara, interrompeu a 

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

reiniciasse pelas 14H00.================================================= 

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

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

reaberta a reunião.====================================================                                                                      

077 - 130/151/200 – PARQUE INDÚSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Lotes nºs  9, 

15, 28, 36 e 37 ======================================================= 

========== Presente à reunião uma informação do Técnico Superior de 1a. Classe, 

JOSÉ JOAQUIM ALVES CONDE, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, dando conhecimento à Câmara Municipal sobre a 

situação actual no que concerne à reserva dos lotes nos. 9, 15,. 28, 36 e 37 do Parque 

Industrial de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------------------------- 

DELlBERACÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter este assunto para 

análise no contexto do ponto anterior.=======================================  

078 - 130/151/700 - PRAIA FLUVIAL DE SEGÕES - ENTREGA DO 

BAR/RESTAURANTE - INDEMNIZAÇÃO PELO EQUIPAMENTO INSTALADO ====== 

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

reunião de 5 de Maio último, exarada a folhas 198 do livro de actas nº. 108, em que foi 

deliberado, por unanimidade, propor à ex-arrendatária do Bar/Restaurante implantado na 
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Praia Fluvial de Segões, Senhora D. ANA CRISTINA NETO OLIVEIRA, a indemnização 

de  € 9.763,00 (nove mil setecentos e sessenta e três euros) por todo o equipamento 

nele instalado, com a condição de ser dada resposta no prazo de (10) dez dias, sob 

pena de ser obrigada a restituir, no mesmo prazo, o estabelecimento limpo e liberto de 

quaisquer equipamentos da sua responsabilidade, e cujo teor da deliberação lhe foi 

comunicado pelo Ofício nº. 2793, de 23 de Maio de 2003 (registado com Aviso de 

Recepção) desta Câmara Municipal, presente à reunião uma carta da referida Senhora, 

datada de 22 de Julho, último, dando conhecimento à Câmara Municipal que aceita o 

valor da proposta naquele montante. mas acrescido do IVA   e que lhe seja pago no 

prazo de quinze dias. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da proposta apresentada pela 

Senhora D.ª ANA CRISTINA NETO OLIVEIRA, e deliberou por unanimidade, pagar-lhe a 

indemnização de € 9.763,00 (nove mil, setecentos e sessenta e três euros), ao qual não 

poderá ser acrescido I.V.A., visto tratar-se de uma indemnização e não de uma 

aquisição de equipamentos, na sequência do encerramento de um estabelecimento 

comercial.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, deduzir ao valor da indemnização as rendas legalmente 

consideradas em dívida.================================================  

079 - 380/995/000 - MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA - MARIA 

DOROTEIA TRINDADE FERREIRA E AVELlNO JERÓNIMO DE FREITAS - 

ARRENDATÁRIOS DE BANCAS =========================================  
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========== Presente à reunião uma informação, datada de 8 de Julho último, do Fiscal 

Municipal Coordenador, LUIS FERNANDO BAPTISTA PINTO DOS SANTOS, 

informando que, relativamente a Maria Doroteia Trindade Ferreira e Avelino Jerónimo de 

Freitas, arrendatários de bancas no Mercado Municipal, dá conhecimento à Câmara 

Municipal do seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1) Que os referidos Senhores tiveram arrendadas no Mercado Municipal duas 

bancas para venda de peixe; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2) Que, entretanto, devido à execução das obras no Mercado Municipal, os mesmos 

arrendatários daquelas bancas ficaram impossibilitados de nelas exercer a sua 

actividade, mas que, logo no início das mesmas, a Câmara Municipal, reconhecendo o 

problema, concedeu-lhes autorização para exercer tal actividade de venda de peixe, em 

viaturas apropriadas e da parte exterior do edifício; -------------------------------------------------- 

----- 3) Que, apesar daquela autorização, o local que Ihes foi reservado para a venda de 

peixe, está totalmente impróprio para tal actividade, devido consequentemente às 

poeiras e lixos provenientes das obras ali a decorrer, contribuindo de alguma forma a 

que os produtos ali expostos, fiquem conspurcados; ------------------------------------------------ 

----- 4) Que a Senhora Maria Doroteia Trindade Ferreira deixou de exercer a sua 

actividade no Mercado Municipal, mas que a mesma tem sido exercida pelo seu filho 

Armindo da Trindade Fonseca, onde, para cujo exercício, o mesmo não tem qualquer 

legitimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando  a   disponibilidade  da  Câmara Municipal, para  criar as  
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melhores condições higieno-sanitárias para a venda de peixe, o que deverá ocorrer com  
 
a maior brevidade, face aos pareceres do Delegado de Saúde e Veterinário Municipal, a  
 
Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:------------------------------------------------------ 

----- 1- Solicitar à Secção de Aprovisionamento e Património a promoção de uma hasta  

pública, a realizar no prazo de 30 dias, para a loja restituída pelo Senhor JOSÉ CARLOS 

JUBILADO DA SILVA, já equipada com material de frio;-------------------------------------------- 

----- 2- Que a mesma Secção, em articulação com o Gabinete Jurídico, esboce 

Regulamento de toda a área comercial que garanta a promoção em hasta pública da 

concessão dos diversos estabelecimentos, especialmente, os que foram preparados 

para a venda de peixe;---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  3- Que a Fiscalização Municipal, admita a venda de peixe, fora da área do Mercado 

Municipal, na sua proximidade (feira) por um prazo de 30 dias.==================== 

080- 610/613/000 - MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA - 

RECLAMAÇÃO DE INQUILINOS DE LOJAS================================= 

========== Presente à reunião uma carta de inquilinos de algumas lojas do Mercado  

Municipal, nomeadamente, Arquitectura, Clínica Dentáría, Talho e Frutaria, expondo à 

Câmara Municipal que têm tido graves inconvenientes motivados pelas obras que há 

muito ali estão a decorrer e que Ihes têm acarretado elevados prejuízos, pelo que 

solicitam, como compensação, que as rendas que têm em dívida desde Janeiro de 2003 

sobre as lojas que ocupam, Ihes sejam perdoadas para ali fazerem obras de renovação 

e publicidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- A referida carta vem acompanhada de uma informação, datada de 28 de Julho 

último, do Técnico Superior de 1ª. Classe, JOSÉ JOAQUIM ALVES CONDE, que nesta 

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

conhecimento à Câmara Municipal dos períodos de tempo das rendas que os 

subscritores da carta têm em dívida perante a Câmara Municipal, o que o Regulamento 

do Mercado Municipal prevê no seu Art°. 20°. para situações de incumprimento, bem 

como aponta algumas opiniões para o Executivo Camarário ponderar no sentido de 

formular a sua decisão perante o problema posto pelos inquilinos. ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara, ainda que, compreendendo as razões invocadas pelos 

inquilinos, não reconhece no entanto, o nível de prejuízos alegados por falta de 

enquadramento não existindo também enquadramento legal para a pretensão, pelo que 

a Câmara, deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de perdão das rendas. ----------

----- No entanto, e considerando que o investimento realizado pela Câmara Municipal 

pretende melhorar as condições de todos os estabelecimentos comerciais, instalados ou 

a instalar, integrando inclusivé, a possível harmonização estética, mais deliberou e 

tambem, por unanimidade, o seguinte:------------------------------------------------------------------- 

----- 1- Que os arrendatários paguem as rendas em débito, sendo as rendas do ano de 

2003, exclusivamente destinadas a um fundo de melhoramentos, orientado para 

instalação de adequada publicidade, toldos, e outro equipamento similar, assumindo a 

Câmara o complemento financeiro necessário a esta intervenção;------------------------------- 

----- 2- Que a Secção de Aprovisionamento e Património, providencie no prazo de 30 
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(trinta) dias a cobrança das rendas em atraso, anteriores a Janeiro de 2003, notificando 

em conformidade os respectivos faltosos;--------------------------------------------------------------- 

----- 3- Que as rendas de 2003, possam ser actualizadas, isto é, pagas, até ao final de 

Setembro, do presente ano.============================================== 

081 - 130/151/200- LOTEAMENTO SITO NO MONTE DO FACHO OU NOSEDO- 

RECTIFICAÇÃO DA AREA DO LOTE Nº. 5- PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO===== 

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

reunião ordinária realizada em de 7 de Abril último, exarada a folhas 88, ponto 77, do 

livro de actas 108, em que foi deliberado, por unanimidade, propor à Senhora D. Maria 

Otilia Cardoso Santana uma indemnização com base no preço unitário de €: 24,04 (vinte 

e quatro euros e quatro cêntimos) por metro quadrado, pela redução da área do lote nº. 

5 motivada pelo alargamento e rectificação dos arruamentos ali existentes, presente à 

reunião uma carta datada de 14 do corrente, da referida Senhora, dando conhecimento 

à Câmara Municipal  que não concorda com o preço indemnizatório que lhe foi proposto, 

e, como por solução, apresenta uma contraproposta pelo valor de €: 35,00 (trinta e cinco 

euros) por metro quadrado. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  0303/07010401, onde, em 11 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 17.191,89 (dezassete mil, cento e noventa e um euros e oitenta e nove 

cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos no objectivo 



 FlFlFlFl.91 
______________ 

 
                                                           03.08.18 

 
Liv º .  110L iv º .  110L iv º .  110L iv º .  110     

                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 

                                                                   

 

2.4.2, com o código 0402 e número de projecto 43, com a dotação global  de € 1.250,18 

(mil duzentos e cinquenta euros e dezoito cêntimos).------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Considerando que a requerente por ter a sua habitação já construída, 

não usufruiu do alargamento da área de construção/implantação, concedida pela 

Câmara Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir-lhe uma indemnização 

pelo valor de € 35,00 (trinta e cinco euros), por metro quadrado.===================  

082 - 130/151/700 - CENTRAL DE CAMIONAGEM DE MOIMENTA DA BEIRA - 

BAR/RESTAURANTE - PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO ==================== 

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

reunião de 02 de Junho último, exarada a folhas 83 e 84 do livro de actas nº. 109. em 

que foi deliberado, por unanimidade, propor ao Senhor MARCO PAULO CASEIRO 

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

catorze cêntimos), pela entrega do Bar/Restaurante da Central de Camionagem que 

inclui a entrega do espaço, equipamento e benfeitorias existentes e respectiva chave, 

presente à reunião uma carta datada de 21 do corrente, subscrita pela advogada Drª. 

MARIA VANDOMA REGO, dando conhecimento que o seu cliente MARCO PAULO 

CASEIRO SOUSA, aceita a indemnização de € 14.823,14  (catorze mil, oitocentos e 

vinte e três euros e catorze cêntimos), e as condições que lhe foram propostas no que 

concerne à entrega, mas cujo valor tem de ser pago na íntegra, isto é, desde que não 

lhe sejam feitas quaisquer reduções seja a que título for. ------------------------------------------ 

----- 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  0303/07010307, onde, em 11 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 10.000,00 (dez mil euros), estando o mesmo previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos no objectivo 3.3.1, com o código 0122 e número de projecto 

145, com a dotação global  de € 10.000,00 (dez mil euros).---------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Independentemente das contradições manifestadas pelo requerente 

no âmbito das negociações desenvolvidas para efeitos de indemnização, e colocando 

como prioritário o interesse público, expresso no pleno funcionamento daquele 

equipamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma indemnização única 

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

conforme último pedido subscrito pela advogada MARIA VANDOMA REGO, devendo 

para este efeito, serem criadas as condições orçamentais necessárias. ============= 

"Tesouraria" 

083 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário de tesouraria  do passado dia 14, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de  € 188.516,17 (cento e 

oitenta e oito mil, quinhentos e dezasseis euros e dezassete cêntimos), assim  

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

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€  103.614,67 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€    84.901,50  

                                                                                TOTAL  ............... €   188.516,17   
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

084 – 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: -

---- FERNANDO DE JESUS DOS SANTOS MATEUS,  para construção de um muro de 

vedação, com 18 metros, que pretende levar a efeito no Bairro de Nossa Senhora de 

Fátima, nesta Vila, a que se refere o Proçº. nº. 374.03. --------------------------------------------- 

----- JOSÉ FILIPE DOS SANTOS RODRIGUES, para acabamentos de uns arrumos, sito 

no Alto de Fornos, Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proçº. nº. 384.03; 

----- JOSÉ EDUARDO PEREIRA, para reparação do telhado, substituição de tabiques, 

janelas e pintura da sua casa de habitação, sita na Rua Direita, na localidade de Fornos, 

freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proçº. nº. 395.03; --------------------------

----- VÍTOR ASSUNÇÃO FERREIRA, para substituição e reparação do telhado da sua 

casa de habitação, sita na localidade de Arcas, Freguesia de Sever, a que se refere o 

Proçº. nº. 406.03; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MANUEL CARDOSO LOPES, para reconstrução do telhado e varanda de uma 

habitação, sita na Rua da Igreja, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Procº. nº. 

407.03;------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- FLORINDO DIONÍSIO CARDOSO, para rebocos, pinturas e substituição de telhado 
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na sua casa de habitação, sita na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se 

refere o Proçº. nº. 414.03; -----------------------------------------------------------------------------------

----- MANUEL DE SOUSA MERGULHÃO, para substituição da armação do telhado da 

sua casa de habitação, sita na Av. D. Isaura Gouveia, nº. 14, na localidade e Freguesia 

de Nagosa, a que se refere o Proçº. nº. 417.03; ------------------------------------------------------ 

------ 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 os pedidos e emitir as 

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

085 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== ANTÓNIO DOS SANTOS BOTICA, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 9m2, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de 

Castelo, a que se refere o Proçº. nº.409.03; ------------------------------------------------------------ 

----- JOÃO DA COSTA FERREIRA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito na localidade de S. Martinho, Freguesia de 

Peva, a que se refere o Proçº. nº. 415.03; -------------------------------------------------------------- 

----- 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, 
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no entanto, o requerente deve respeitar o afastamento relativamente ao caminho". -------- 

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

respectivas licenças, desde que os requerentes respeitem os afastamentos 

regulamentares relativamente  aos respectivos caminhos públicos. ================   

086 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== ERNESTO DE ANDRADE RAMALHO, para construção de um muro de 

vedação, com 90 metros e construção de umas escadas em pedra, que pretende levar a 

efeito na Estrada de Alvite, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 405.03; ----- 

----- DOMINGOS LOUREIRO NUNES, para construção de um muro de vedação, com 

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

Granja do Paiva, Freguesia de Caria, a que se refere o Proçº. nº. 408.03; -------------------- 

----- ANTÓNIO TIAGO DOS SANTOS ROSÁRIO, para construção de um muro de 

vedação, com 140 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Alto da 

Portela", na Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 416.03; ------------------------- 

----- 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, 

no entanto, o requerente deve solicitar o alinhamento". --------------------------------------------- 

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

respectiva licença, devendo o requerente, previamente, solicitar o alinhamento à 



 FlFlFlFl.96 
______________ 

 
                                                           03.08.18 

 
Liv º .  110L iv º .  110L iv º .  110L iv º .  110     

                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 

                                                                   

 

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

087 - 360/337/14.03 - OBRAS PARTICULARES - Informação Prévia - Reconstrução e 

ampliação de um edifício ============================================== 

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

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

DOS SANTOS, relativamente à reconstrução e ampliação de um edifício, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado "Outeiro", na localidade de Granja do Paiva, 

Freguesia de Caria, presente à reunião a resposta, por escrito, trazendo inserta, a 

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

consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, segundo a 

qual - a informação -,mantém o teor da informação nº. 46-LS/DPOM/2003, datada de 02 

/07/2003.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar ao requerente, um estudo de enquadramento na envolvente, única 

excepção que poderá viabilizar a reconstrução pretendida.=======================   

088 - 360/338/434.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - Telas 

Finais ============================================================== 

========== Oriundo do Senhor ANTERO DE JESUS PINTO, residente na Freguesia 

de Peravelha, presente à reunião as telas finais, relativamente à construção de um 

edifício, que está a levar a efeito no lugar denominado “Sarzedo”, nesta Vila. --------------- 

----- Submetido o processo à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 
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MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 65-LS/DPOM/2003, datada de 18 do 

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

parte integrante, emitindo parecer favorável. ----------------------------------------------------------- 

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

089 - 360/338/74.01 - OBRAS PARTICULARES – Construção de um anexo 

destinado a arrumos – Pedido de Prorrogação de Prazo====================== 

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

02 de Junho, último, exarada a folhas 113, ponto 125, do livro de actas nº.109, em que 

foi deliberado, conceder à Senhora SILVANA YVONE SEILAZ MERGULHÃO um prazo 

de 90  (noventa) dias, para se pronunciar sobre o processo, sob pena de, não o fazendo, 

proceder-se ao arquivamento do mesmo, presente à reunião um requerimento do 

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

----- " Venho por este meio informar que em relação ao documento de legitimidade que 

me pediram, referente ao processo acima citado, até à data não me foi possível tratar do 

mesmo em virtude de as pessoas que poderiam tratar comigo encontram-se ausentes 

no estrangeiro e, como tal, venho por este meio pedir para que seja concedido mais um 

prazo de 180 dias". -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a prorrogação do 

prazo solicitado (180 dias).=============================================== 

090 - 360/338/514.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - Telas 

Finais ============================================================== 
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========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES ANTÓNIO ALMEIDA & FILHO, LDª, 

com Sede no Bairro de Nossa Senhora de Fátima, nesta Vila, presente à reunião as 

telas finais, relativamente à construção de um edifício, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila. ---------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 39-RJ/DPOM/2003, datada de 04 do 

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

parte integrante, emitindo parecer favorável. ----------------------------------------------------------- 

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

091 - 360/338/506.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração 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 CARLOS EDUARDO 

RIBEIRO CALHAU, os elementos em falta,  relativamente à alteração de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Alvite, presente à 

reunião as respectivas alterações. ------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 86-

SV/DPOM/2003, datada de 30 de Julho, 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 
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arquitectura, devendo o requerente apresentar o documento de legitimidade, com a 

entrega dos projectos das especialidades.===================================  

092 - 360/338/541.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades - 

Construção de um Posto de Recolha de Leite ============================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor ANÍBAL REBELO 

PEREIRA, os elementos em falta,  relativamente à construção de um Posto de Recolha 

de Leite, que pretende levar a efeito no ligar denominado "Ceara" na localidade e 

Freguesia de Peravelha, presente à reunião o respectivo processo acompanhado dos 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 84-

SV/DPOM/2003, datada de 29 de Julho, 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 das 

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

093 - 360/338/88.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução e ampliação de um edifício destinado a habitação =============== 

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

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

ROCHA SANTOS, os elementos em falta,  relativamente à construção e ampliação de 
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um edifício destinado a habitação, sita no lugar denominado "Espinheiro", na localidade 

de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, presente à reunião os elementos em falta. --------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 54-

LS/DPOM/2003, datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

arquitectura, condicionado à apresentação do documento de legitimidade que comprove 

as áreas indicadas no modelo 129.=========================================  

094 - 360/338/135.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de um edifício destinado a habitação ========================= 

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

01de Julho de 2002, exarada a folhas 347, ponto 316, do livro de actas nº. 104, em que 

foi deliberado, solicitar aos Serviços Técnicos da Divisão de Planeamento e 

Ordenamento do Município, que em articulação com a equipa do projectista do Plano, 

concebam um projecto base consentâneo com a ampliação proposta devidamente 

enquadrada naquela zona urbana, presente à reunião o projecto de arquitectura, 

pertencente ao Senhor GERMANO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES, 

relativamente à reconstrução de um edifício destinado a habitação, que pretende levar a 

efeito na localidade e Freguesia de Leomil. ------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 34-OS/DPOM/03, 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar as convenientes 

alterações ao projecto, conforme já solicitado, conjugado com o devido enquadramento 

na envolvente urbana.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito deste assunto, e dado que a Câmara considera de completo desrespeito 

pelo Órgão Executivo, a atitude assumida pela Senhora Arquitecta  OLGA MARINA DA 

FONSECA SANTOS, manifestada neste processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar ao Vereador responsável pelo Pelouro, convenientes explicações 

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

095 - 360/338/538.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto 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 os elementos em falta ao Senhor 

ALFREDO MORAIS COELHO, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Cruz das Almas", na localidade e 

Freguesia de Paçô, presente à reunião o respectivo processo acompanhado dos 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 41-
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RJ/DPOM/2003, datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

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

096 - 360/338/539.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução e ampliação de uma moradia unifamiliar - Resposta à audiência do 

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

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

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

HENRIQUE FERREIRA TAVIRA, relativamente à reconstrução e ampliação de uma 

moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Eido, na localidade e 

Freguesia de Sever, presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta acta se 

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

aprovação do projecto de arquitectura. ------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 41-

RJ/DPOM/2003, datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

desde que o requerente apresente uma Certidão emitida pela Conservatória do Registo 

Predial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 
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arquitectura, condicionado à entrega de documento de legitimidade, com a área 

devidamente rectificada. ================================================ 

097 - 360/338/591.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um edifício destinado a armazém agricola ==================== 

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

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

LOPES FERREIRA, relativamente à construção de um edifício destinado a armazém 

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

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, solicitando a aprovação do 

projecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 53-LS/DPOM/2003, datada de 04 do 

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

parte integrante, emitindo parecer desfavorável. ------------------------------------------------------ 

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

arquitectura condicionado aos seguintes pontos:------------------------------------------------------

----- 1 – Confirmação pelo requerente, por documento legal, que comprove a área  de 

terreno disponível;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 – Confirmação da existência das infraestruturas essenciais para a implementação 

da actividade proposta,  ou solução autónoma alternativa para os mesmos efeitos.===== 

098 - 360/338/593.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 
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Construção de um armazém comercial =================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os elementos em falta à Firma ª 

SANTOS & FILHOS, LDA., relativamente à construção de um armazém comercial, 

presente à reunião um requerimento,  a solicitar a dispensa da apresentação do projecto 

de arranjos exteriores ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

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

----- " Mantêm-se o teor da Inf. Nº. 13-RJ/DPOM/2003, de 25/6/2003" .------------------------- 

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

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

099 - 360/338/11.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades -

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

========== Oriundo do Senhor MANUEL GOVERNO MARQUES, presente à reunião 

os projectos de especialidades, relativamente à ampliação de uma casa de habitação, 

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

Vilar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 40-RJ/DPOM/2003, datada de 04 do 

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

parte integrante, emitindo parecer favorável. ----------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos das 

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

100 - 360/338/36.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

05 de Maio, último, em que foi deliberado, solicitar ao Senhor CARLOS ALBERTO 

VIEIRA TINOCO, a alteração ao projecto, de modo a cumprir o Regulamento do 

Loteamento, sob pena de indeferimento do processo em análise, presente à reunião a 

alteração ao projecto de arquitectura. -------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 38-

RJ/DPOM/2003, datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura, devendo o requerente, em obra, suprir o incumprimento  apontado no 

penúltimo parágrafo da informação referida.==================================  

101 - 360/338/38.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de um edifício para habitação unifamiliar ======================== 

========== Oriundo da Firma 2MPAC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA., 

presente à reunião os projectos de especialidades, relativamente à construção de um 
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edifício para habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Nozedo", na Freguesia de Leomil. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 31-OS/DPOM/2003, datada de 05 do 

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

parte integrante, emitindo parecer favorável. ----------------------------------------------------------- 

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

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

102 - 360/338/83.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de um armazém agrícola ===================================== 

========== Oriundo do Senhor Luís MANUEL MARTINS ALVES, residente na 

localidade de Vila Chã de Caria, Freguesia de Caria, presente à reunião os projectos de 

especialidades, relativamente à construção de um armazém agrícola, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado "Vale Covo", localidade de Vila Chã, Freguesia de Caria.--- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 78-

SV/DPOM/2003, datada de 24 de Julho, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando de que o 

requerente, nada menciona sobre o projecto de electricidade.------------------------------------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença, condicionada ao parecer favorável da EDP. 
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103 - 360/338/113.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 

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

14 de Julho, último, exarada a folhas 265, ponto 294, do livro de actas nº. 109, em que 

foi deliberado, solicitar ao Senhor VICTOR AGOSTINHO GOMES DE CASTRO, a prova 

de titularidade do vizinho Manuel Governo Lourenço, bem como autorização 

devidamente autenticada em como permite a abertura das janelas, presente à reunião a 

autorização devidamente autenticada do vizinho, atrás referido.---------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 85-

SV/DPOM/2003, datada de 29 de Julho, 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.========================================================== 

104 - 360/338/178.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura -

Legalização da reconstrução e ampliação de uma casa de arrumos agrícolas - 

Resposta à audiência do interessado ===================================== 

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

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

FRANCISCO LOPES CERVEIRA, relativamente à legalização da reconstrução e 

ampliação de uma casa de arrumos agrícolas, sita no lugar denominado "Covelo", na 
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localidade e Freguesia de Rua, presente à reunião a resposta, por escrito, que nesta 

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

a aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Submetido o processo ao GTL- GABINETE TÉCNICO LOCAL, o mesmo prestou a 

informação nº. 74/GTL/2003, datada de 30 de Julho, último, que nesta acta se considera 

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

desfavorável e solicita que seja feita uma vistoria da construção pelas entidades 

competentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Vereador do 

Pelouro, uma visita ao local, para avaliar os afastamentos adoptados face aos 

regulamentares, bem como, confirmar o enquadramento desta intervenção, perante o 

Plano de Ordenamento das margens da Albufeira do Vilar. ======================  

105 - 360/338/187.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que foi decidido proceder à audiência da Senhora 

MARIA NATÁLIA DE JESUS AREAIS DE CASTRO, relativamente à ampliação de uma 

habitação, sita na Rua São Sebastião, na localidade e Freguesia de Vilar, presente à 

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

dela fica a fazer parte integrante, informando de que não existe equivalência com o 

documento de legitimidade e chamando a atenção para o facto da superfície indicada 
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como quintã, estar há largas dezenas de anos coberta por placa. ------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 81-

SV/DPOM/2003, datada de 28 de Julho, último, que nesta acta se considera 

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

desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a complexidade do processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, que o Vereador do Pelouro avalie localmente a obra, tendo em conta os 

seguintes promenores:---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 – A área já edificada relativamente à parcela  de terreno proposta;---------------------- 

----- 2 – Solução técnica que permita alterar a inclinação das escadas referenciadas;------ 

----- 3 – Eventuais implicações com terceiros, da ampliação a nível do segundo 

piso.================================================================  

106 - 360/338/188.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Autorização - Construção de uma habitação colectiva e comércio - Resposta à 

audiência do interessado ============================================== 

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

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

OSÓRIO DE LEMOS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA., relativamente à construção de 

uma habitação colectiva e comércio, que pretende levar a efeito no lote nº. 13, do 

loteamento com alvará nº.03/02, sito no lugar denominado "Poça Nova", nesta Vila, 
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presente à reunião, a resposta por escrito, que nesta acta se considera integralmente 

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

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 94-SV/DPOM/2003, datada de 31 de 

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

parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

arquitectura, dada a respectiva conformidade com o regulamento do loteamento. ===== 

107 - 360/338/189.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Autorização - Construção de uma habitação multifamiliar e comércio - Resposta à 

audiência do interessado ============================================== 

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

14 de Julho, último, em que foi deliberado solicitar ao Técnicos da DPOM, a medição 

das áreas das varandas, dado que esta Câmara, nunca as considerou como área de 

construção urbana em termos de cálculo de índices e proceder à audiência do Senhor 

ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA., relativamente à 

construção de uma habitação multifamiliar e comércio, que pretende levar a efeito no 

lote nº. 12, do loteamento com alvará nº.03/02, sito no lugar denominado "Poça Nova", 

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

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

----- Submetido o assunto à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 
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MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 93-SV/DPOM/2003, datada de 31 de 

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

parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

arquitectura, dada a respectiva conformidade com o regulamento do loteamento. ===== 

108 - 360/338/229.03 - OBRAS PARTICULARES – Acabamentos de uma habitação= 

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

30 de Junho, último, exarada a folhas 206, ponto 227, do livro de actas nº. 109, em que 

foi deliberado efectuar uma prévia vistoria, à construção já edificada, pelas Técnicas 

Arquitecta Silvia Vieira de Oliveira e Arquitecta Sofia Isabel Mota Cardoso, presente à 

reunião o Relatório da prévia vistoria, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, relativamente ao acabamentos de uma 

habitação, sita no lugar denominado "Louro", na localidade de Granja dos Oleiros, 

Freguesia de Rua, pertencente ao Senhor ATÍLIO NUNES DE CARVALHO LEMOS 

GRADIZ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Dado que a implantação da edificação inicial se encontra executada 

há muitos anos, estando apenas em causa os acabamentos da habitação entretanto já 

licenciada, a  Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva licença.========  

109 - 360/338/277.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do Senhor  PEDRO 

MIGUEL DOS SANTOS GOMES,  relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote nº7, com alvará de loteamento nº. 1/96, 

sito no lugar denominado "Beira Paradinha", Freguesia de Moimenta da Beira,  presente  

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

dela fica a fazer parte integrante, informando de que desiste da construção dos anexos.- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 82-

SV/DPOM/2003, datada de 28 de Julho, último, que nesta acta se considera 

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

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

arquitectura, devendo o requerente apresentar o documento de legitimidade, aquando a 

entrega dos projectos de especialidades.====================================  

110 - 360/338/284.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - Re 

construção de uma habitação unifamiliar  ================================= 

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

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

AUGUSTO MOTA DA SILVA,  relativamente à reconstrução de uma habitação 

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

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

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, solicitando a sua aprovação.- 
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----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 79-

SV/DPOM/2003, datada de 25 de Julho, último, que nesta acta se considera 

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

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

arquitectura, devendo o requerente, apresentar o documento de legitimidade, aquando a 

entrega dos projectos de especialidades.====================================   

111 - 360/338/322.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - Re 

construção e ampliação de uma moradia unifamiliar========================= 

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

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

REBELO, relativamente à reconstrução de uma moradia unifamiliar, que pretende levar 

a efeito na Rua da Forca, Freguesia de Paradinha,  presente  à reunião a resposta, por 

escrito, trazendo inserta, a informação da Divisão de planeamento e Ordenamento do 

Município,  que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer 

parte integrante, segundo a qual - a informação -, emite parecer desfavorável. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar a anexação dos artigos 

referidos na informação, bem como o estudo de enquadramento na envolvente, caso se 

justifique.============================================================ 

112 - 360/338/326.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - Re 

construção de um palhal com destino a garagem =========================== 
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========== Oriundo da Senhora MARIA DE FÁTIMA SANTOS FERNANDES MOURA, 

residente na Rua do Soalheiro, na localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião o 

projecto de arquitectura, relativamente à reconstrução de um palhal com destino a 

garagem, sito na Rua do Corgo, na localidade e freguesia de Alvite. ---------------------------

----- Submetido o processo à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 92-SV/DPOM/2003, datada de 31 de 

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

parte integrante, emitindo parecer favoravelmente. -------------------------------------------------- 

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

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

113 - 360/338/366.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES CARVALHO & PEREIRA, LDA., com 

Sede em Vila Meã, Município de Lamego,  presente à reunião o projecto de arquitectura, 

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

no lote nº.4, do loteamento com alvará nº. 03/01, sito no lugar denominado "Covas de 

Barro", nesta Vila. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 34-RJ/DPOM/2003, datada de 30 de 

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

parte integrante, emitindo parecer favoravelmente. -------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, devendo o requerente, apresentar o documento de legitimidade, aquando 

da entrega dos projectos das especialidades.---------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, alertar o requerente para a 

implantação referenciada no último parágrafo da informação técnica.===============   

114 - 360/338/378.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - Re 

construção e ampliação de uma moradia unifamiliar ========================= 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Senhora AMÉLIA 

DE JESUS CORREIA, relativamente à reconstrução e ampliação de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua Direita, na localidade de Arcozelo do 

Cabo, Freguesia de Arcozelos,  presente  à reunião a resposta, por escrito, trazendo 

inserta, a informação da Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município,  que 

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

segundo a qual - a informação -, emite parecer desfavorável e que é uma candidatura ao 

programa Solarh. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

documento de legitimidade, um estudo de enquadramento na envolvente urbana, bem 

como, a ficha de elementos estatísticos devidamente preenchida e 

assinada.============================================================ 

115 - 360/337/000 - OBRAS PARTICULARES - Viabilidade de construção - Pedido 
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de informação sobre construção em terrenos localizados no aglomerado urbano 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ RODRIGUES, residente na Rua Abel Barradas, 

na localidade e Freguesia de Granja do Tedo, Município de Tabuaço, presente à reunião 

um pedido de viabilidade de construção para uns prédios rústicos, sitos na localidade de 

Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos. ------------------------------------------------------------   

----- Submetido o processo à DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 30-OS/DPOM/2003, datada de 05 do 

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

parte integrante, esclarecendo, o requerente, sobre as possibilidades de construção, nos 

referidos prédios rústicos.------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, prestar a informação solicitada 

nos termos da informação técnica.========================================= 

116 - 360/344/491.96 - OBRAS PARTICULARES - Certidões de Propriedade 

horizontal - Pedido de alteração de constituição de propriedade horizontal ====== 

========== Oriundo da SOCIEDADE CONSTRUÇÕES CABRAL & RAMOS, LDA., 

com Sede na Avenida 25 de Abril, nº. 34-B, Pontinha - Lisboa, presente à reunião um 

pedido de alteração de constituição de propriedade horizontal, que nesta acta se 

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

construção de um edifício de habitação e comércio, sito no lugar denominado "Lagarteira 

ou Rebolal", da Freguesia de Arcozelos. ---------------------------------------------------------------- 



 FlFlFlFl.117 
______________ 

 
                                                           03.08.18 

 
Liv º .  110L iv º .  110L iv º .  110L iv º .  110     

                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 

                                                                   

 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 24-

OS/DPOM/2003, datada de 30 de Julho, último, que nesta acta se considera 

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

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

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

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

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

117 - 360/344/43.01 - OBRAS PARTICULARES - Certidões de Propriedade 

horizontal =========================================================== 

========== Oriundo do Senhor ANTERO DE JESUS PINTO, residente na Freguesia 

de Peravelha, presente à reunião um pedido de constituição de propriedade horizontal, 

relativamente à construção de um edifício destinado a habitação colectiva e  comércio,  

sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila. ----------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 65-

LS/DPOM/2003, datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

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

previstas no artº. 1421º. do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva 
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certidão em conformidade.===============================================  

118 - 360/347/07.01 - LOTEAMENTOS URBANOS - Custos de execução de 

alterações das obras de urbanização do loteamento com o processo nº.7/01 ===== 

========== Oriundo do Técnico Superior LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, presente à 

reunião a informação LS-4/DOM/2003, datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se 

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

loteamento aprovado para um prédio , pertencente ao Senhor Arménio Osório de 

Lemos, existente no lugar denominado "Poça Nova" ou "Sarzeda", na localidade e 

Freguesia de Moimenta da Beira, que previa a execução de determinados arruamentos.- 

DELIBERAÇÃO: Considerando as mais valias de interesse público, em termos de 

ordenamento urbano que se podem obter numa correcta intercepção entre o arruamento 

em execução e a Estrada Municipal 514, ainda com absoluto respeito pelas inclinações 

e concordâncias regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, demonstrar 

disponibilidade para assumir 40% dos encargos decorrentes da intervenção desde que, 

os três loteadores, envolvidos se disponibilizem para assumirem os restantes 

60%.=============================================================== 

119 - 360/347/06.03 - LOTEAMENTOS URBANOS - Pedido de destaque de parcela = 

========== Oriundo da Senhora LUISA MARIA SANTOS AMARAL RODRIGUES, 

residente na localidade e freguesia de Baldos, presente à reunião um pedido de 

destaque de parcela com a área de 1.831,0m2 de um prédio com 3.662,0m2 existente 

no lugar denominado "Á-do-Bispo", na localidade e Freguesia de Baldos. --------------------
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----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 50-

LS/DPOM/2003, datada de 04 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

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

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

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

120 - 500/501/500 - INVESTIMENTOS NÃO MUNICIPAIS - Investimentos particulares 

- Autorização de instalação de infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações e respectivos acessórios ============================== 

========== Face ao teor da informação técnica, a Oriundo da TMN-

TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A, presente à reunião um pedido de 

autorização de instalação de infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações e respectivos acessórios,  sitos nos lugares denominados "Surrinha", 

Freguesia de Aldeia de Nacomba e "S.Miguel ", Freguesia de Moimenta da Beira. --------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 60-

LS/DPOM/2003, datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: Face ao teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, considerar os equipamentos já instalados como de interesse regional, pelo 

que autoriza o competente licenciamento.====================================    

121 - 500/501/500 - INVESTIMENTOS NÃO MUNICIPAIS - Investimentos particulares 

- Autorização de instalação de infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações e respectivos acessórios ============================== 

========== Oriundo da OPTIMUS - TELECOMUNICAÇÕES, S.A., presente à reunião 

um pedido de autorização de instalação de infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações e respectivos acessórios,  sitos nos lugares denominados "Surrinha", 

Freguesia de Aldeia de Nacomba, "Lagoa", Freguesia de Ariz e "S.Miguel ", Freguesia 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 60-

LS/DPOM/2003, datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: Face ao teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar os equipamentos já instalados como de interesse regional, pelo 

que autoriza o competente licenciamento.==================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

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

========== Tendo em conta que o assunto que se segue diz respeito a um familiar da 
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Vereadora ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, a mesma ausentou-se da 

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

122 – 710/713/100 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÕES CULTURAIS – Associação 

Cultural e Recreativa de Moimenta da Beira – Financiamento para a realização de 

um evento musical, denominado Festival Rockdemo ======================== 

========== Oriundo da Associação Cultural e Recreativa de Moimenta da Beira, 

presente à reunião o ofício sem número, datado de 10 de Julho, último, dando conta da 

possibilidade de realização do Festival Rockdemo, no próximo dia 30 de Agosto.----------- 

----- A referida Associação, visto não ter meios suficientes para garantir o financiamento 

deste evento musical, solicita a colaboração da Câmara Municipal, para a cedência do 

espaço (Pavilhão Gimnodesportivo) e financiamento para realização do Festival 

Rockdemo, sendo o total de despesas orçada em € 3.860,00 (três mil oitocentos e 

sessenta euros). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, prestou a seguinte 

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

----- ”1 . De acordo com a conversa tida com os jovens envolvidos na organização deste 

Festival de música Rock (com Bandas da região) fiquei  a saber que esta iniciativa só 

será possível caso a Câmara Municipal financie as Bandas participantes e assegure 

algumas condições logísticas;------------------------------------------------------------------------------  

----- 2 . Considerando que a data escolhida é propícia a este tipo de Festivais da 

Juventude, pois ainda decorre o período de férias, existem emigrantes e as festas 



 FlFlFlFl.122 
______________ 

 
                                                           03.08.18 

 
Liv º .  110L iv º .  110L iv º .  110L iv º .  110     

                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 

                                                                   

 

populares já são em menor número, julgo que é oportuno e enquadrável.---------------------

----- 3 . O encargo global previsto é de 3.860,00 € conforme se apresenta em folha 

anexa.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

orgânico - económica 04/02.02.25, onde, em 11 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 23.200,70 (vinte e três mil e duzentos euros e setenta cêntimos), 

estando este encargo com o presente projecto previsto no Plano de Actividades 

Municipais no Objectivo 2.5.1., Código 0104 e n.º 9/2002, com a dotação de € 10.984,89 

(dez mil, novecentos e oitenta e quatro euros e oitenta e nove centimos).---------------------

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma iniciativa original, que pode 

mobilizar a juventude, para outros projectos, de alcance regional, no âmbito da música 

jovem, criando inclusive, um evento regular essencial para a divulgação turística do 

Município, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à Associação Cultural 

Recreativa de Moimenta da Beira, um subsídio no montante de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros), bem como a cedência gratuita de outros equipamentos necessários e 

respectivos meios logísticos. ============================================= 

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

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

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

123 – 710/728/000 – AUDITÓRIO MUNICIPAL – Octávio Abrunhosa – Actuação do 
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Grupo de Fados dos Antigos Estudantes de Coimbra ======================== 

========== Com vista à obtenção de um possível apoio para a realização de um 

evento cultural, o qual consistirá na exibição do Grupo de Fados dos Antigos Estudantes 

de Coimbra e eventualmente, na intervenção do conhecido artista Pedro Abrunhosa que 

cantará duas ou três canções, presente à reunião, um ofício sem número de 23 de Julho 

do corrente ano, oriundo do senhor OCTÁVIO ABRUNHOSA, para conhecimento da 

Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Visto a participação dos intervenientes, ser inteiramente gratuita, solicita-se à 

Câmara Municipal, que assegure o alojamento e as refeições dos mesmos, sendo esta 

orçada num total de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). ------------------------------------------ 

----- Sobre o assunto o Vereador do Pelouro da Cultura JORGE DE JESUS COSTA 

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

----- “1 . Sobre a iniciativa proposta também me parece que seja interessante e 

enquadrável na data proposta, em que procuram comemorar a data de 13 de Setembro, 

efeméride do nascimento de Aquilino Ribeiro;---------------------------------------------------------- 

----- 2. Assim proponho que a Câmara Municipal assegure o apoio solicitado, relativo ao 

espaço, ao alojamento, refeições e transporte, dado que não será possível atribuir-lhes 

um subsídio (falta de enquadramento legal)”.----------------------------------------------------------- 

----- Através de novo ofício, com data de 31 de Julho do ano corrente, o senhor 

OCTÁVIO ABRUNHOSA, comunica que a data que inicialmente estava prevista, 13 de 

Setembro, por razões imprevistas, fica adiada para 11 de Outubro, nas condições 
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referidas na anterior carta de 23 de Julho.--------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o interesse cultural desta iniciativa, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, participar activamente no evento, concedendo todos os meios 

logísticos solicitados, bem como assumir directamente os encargos com alojamento e 

alimentação dos participantes, até ao valor de € 1.000,00 (mil euros).=============== 

124 – 710/713/100 – ASSOCIAÇÕES CULTURAIS – Associação Desportiva 

Recreativa e Cultural de Castelo========================================= 

========== Mediante despacho proferido pelo senhor Presidente da Câmara em 21 de 

Julho do ano corrente, presente à reunião um ofício da Associação Desportiva 

Recreativa e Cultural de Castelo, com data de 17 do mesmo mês, mediante o qual é 

solicitado apoio financeiro para liquidação de uma dívida no valor de 5.187, 50 (cinco mil 

cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos), existente entre a Associação referida 

e a firma CONSTRUÇÕES DEMO, Ldª.------------------------------------------------------------------ 

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

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

orgânico - económica 04/08.07.01, onde, em 25 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 88.487,55 (oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta e sete euros e 

cinquenta e cinco cêntimos), estando este encargo com o presente projecto previsto no 

Plano de Actividades Municipais no Objectivo 2.5.2., Código 0102 e n.º 41, com a 

dotação de € 10.000,00 (dez mil euros).----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a disponibilidade da Câmara Municipal, para participar 
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na despesa, em tempo efectuada, no alargamento e regularização do campo de futebol, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar facturação que pormenorize os trabalhos 

realizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, solicitar à Repartição Financeira, 

informação sobre todos os subsídios concedidos a esta Associação, durante os últimos 

8 anos destinados a este tipo de obra.======================================  

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, MARIA FELISBELA ALMEIDA DE AGUIAR BONDOSO, sendo seguidamente 

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

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

19H30 ============================================================== 

O PRESIDENTE, 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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