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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE SETEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E DOIS =========================================== 

ACTA Nº. 24/02 

========== Aos vinte e três dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dois, nesta 

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

Câmara Municipal, comigo, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, Chefe da Divisão 

Administrativa que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 5 de 

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

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, JORGE DE JESUS COSTA, ELVIRA DA 

COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os outros na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 09 de Janeiro, último, exarada a folhas 05, ponto 005, do livro de actas 

103, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, 

dentro do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de18 de Setembro. ===== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H00====================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ============================================ 

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

169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR a falta 
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á reunião de hoje do Vereador ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, por motivos de 

se encontrar de férias, e da Vereadora ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, por 

razões que se prendem com a sua vida particular. =============================  

01 - 0RGÃOS DA AUTARQUIA 

160 – 020/015/000 – ORGÃOS DA AUTARQUIA – Município de Nelas – Envio de 

Moção  ============================================================= 

========== Oriundo do Município de Nelas, presente à reunião o ofício nº. 2001, 

datado de 28 de Agosto, último, acompanhado da fotocópia de uma moção apresentada 

pelo Senhor Vereador Rui Joaquim Cabral Cardoso das Neves e aprovada, por 

unanimidade, em reunião ordinária do referido Município, realizada na data acima 

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

integrante, dando conhecimento a esta Câmara Municipal que, mais uma vez, o PSD – 

Partido Social Democrata e o BE – Bloco de Esquerda, acabam de apresentar na 

Assembleia da República o projecto de criação do Concelho de Canas de Senhorim, à 

custa do desmantelamento do Concelho de Nelas. -------------------------------------------------- 

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

02 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

161 - 110/114/000 - INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO - 

Inspecção Ordinária ao Município de Moimenta da Beira - Relatório, Pareceres e 

Despacho.=========================================================== 



 FlFlFlFl.152 
______________ 

 
                                                           02.09.23 

 
Liv º .  105L iv º .  105L iv º .  105L iv º .  105     

                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 

                                                                   

 

========== Oriundo da INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO 

presente à reunião o ofício nº. 05232, de 23 de Agosto, último, daquela Inspecção - 

Geral, acompanhado de fotocópia do relatório, bem como dos pareceres ( jurídico e 

final) e do despacho que neles recaíu, suscitando especial atenção para o ponto 3 do 

Parecer Final, novamente presente à reunião o respectivo processo, cujo relatório havia 

sido presente à reunião da Câmara Municipal realizada em 22 de Abril, último, com vista 

à prestação de novos esclarecimentos sobre a evolução deste assunto.----------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do conteúdo dos documentos 

enviados e deliberou, por unanimidade, reiterar os fundamentos que estiverem na base 

das explicações já enviadas pelo ofício nº. 2301, de 25 de Abril, último, relativamente a 

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

162 – 110/195/000 – RESIDOURO – Acordo Parassocial ====================== 

========== Oriundo da Firma RESIDOURO, presente à reunião o ofício nº. 0532, 

datado de 05 do corrente mês, acompanhado da minuta do Acordo Parassocial a 

celebrar entre as Câmaras Municipais integrantes do Sistema Multimunicipal do Vale do 

Douro Sul e a EGF – Empresa Geral de Fomento, S. A., que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a fim desta Câmara se 

pronunciar sobre o conteúdo da mesma. ==================================== 

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

a minuta do Acordo Parassocial, com as seguintes sugestões de alteração:----------------- 

Que na cláusula 2ª. , sobre o Conselho da Administração a alínea b), passe a ter a 

seguinte redacção, "Os Municípios accionistas designarão o terceiro membro, dando, se 
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possível, preferência ao Município onde se encontra instalado o Aterro Sanitário." Que 

na cláusula 2ª. sobre Comissão de Vencimentos, no nº. 2. , passe a ter a seguinte 

redacção, " A exoneração e substituição dos membros dos órgãos sociais depende 

exclusivamente da vontade dos accionistas que hajam procedido á sua designação, 

salvo se os membros dos órgãos sociais tiverem incorrido em responsabilidade penal ou 

disciplinar por actos realizados contra o interesse da Sociedade. Os custos inerentes à 

exoneração dos membros dos órgãos sociais serão da responsabilidade dos accionistas 

que os tenham designado.", Que na cláusula 6ª., o nº. 1, passe a ter a seguinte 

redacção, "Os accionistas reconhecem os acordos de princípio a que os Municípios 

haviam chegado no sentido de compensações financeiras ou outras a atribuir ao 

Município onde se encontra instalado o aterro sanitário", o nº. 2 da mesma cláusula 

passe a ter a seguinte redacção, " Sem prejuízo da tarifa única determinada segundo as 

normas do Contrato de Concessão entre o Estado e a Sociedade, os Accionistas 

aceitam suportar um acréscimo de encargos para satisfação do objectivo referido no 

número um da presente cláusula." ======================================== 

163 - 150/158/000 - PUBLICIDADE======================================== 

========== Considerando as informações favoráveis da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, 

que acompanham os requerimentos dos interessados, a seguir identificados, em que 

requer licença para colocação de publicidade, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder as referidas licenças, aos seguintes munícipes:------------------------------------------ 

• MARIA EMILIA SOBRAL LEONARDO, para colocação de uma placa publicitária no 

seu estabelecimento comercial, sito no Largo do Eirô, na localidade de Arcozelo do 
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Cabo, freguesia de Arcozelos, com as dimensões de 2,50x0,50m, com os seguintes 

dizeres: "NANDI CAFÉS, CAFÉ ESTRELA, SNACK-BAR".------------ 

- MANUEL MIGUEL ROCHINHA, para colocação de um reclamo luminoso, no seu 

estabelecimento comercial, sito no Bairro do Salvador, nesta Vila, com as dimensões de 

3x0,50, com os seguintes dizeres: "CAFÉ RESTAURANTE ROCHINHA". -------------------- 

164 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA ORDENAÇÃO – ANICETO 

HENRIQUES FERNANDES – Recurso - Informação da Fiscalização Municipal ===== 

========== Por Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 02 do corrente 

mês, presente à reunião o requerimento, datado de 05 do referido mês de Setembro, 

onde o Senhor ANICETO HENRIQUES FERNANDES, apresenta recurso que nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual 

e pelos motivos, ali descritos, esclarece que nunca foi sua intenção violar ou infringir 

qualquer regra no que concerne à construção da caixa de ar frente à sua moradia 

unifamiliar, sita no lote nº. 3, do Loteamento da Ónia. -----------------------------------------------

--------- Submetido o assunto à Fiscalização Municipal, a mesma prestou a seguinte 

informação: "Vem, através desta, a Fiscalização alertar a Exª. Câmara Municipal, que 

por deliberação tomada em reunião de Câmara, datada de 12/08/02, foi aprovada a 

viabilidade da construção de uma rampa e Lage de acesso ao edifício a levar a efeito 

num lote de terreno sito na Avª. 25 de Abril, n o entanto, perante situações semelhantes, 

como é o caso da pretensão do Senhor Aniceto Henriques Fernandes, residente na 

Travessa do Farol, nº. 10, a Câmara deliberou de forma diferente, dado que, no caso 
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concreto o pedido foi indeferido por deliberação tomada em reunião de Câmara, datada 

de 01/07/02.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Pelo exposto deverá a Excelentíssima Câmara Municipal rever o processo 

acima referido, a fim de que seja dado um tratamento igual a situações idênticas".---------

--------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a complexidade das questões apresentadas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, solicitar ao Vereador JORGE DE JESUS COSTA, a análise 

comparativa das situações similares, com vista a uma tomada de decisão, sobre o caso 

vertente, numa próxima reunião. ========================================== 

165 – 610/602/000 – FLORESTAÇÃO – Assembleia de Compartes de Alvite – 

Projecto de Investimento ============================================== 

========== Oriundo da Assembleia de Compartes de Alvite, presente à reunião o 

Projecto de Investimento ao abrigo do Programa AGRO, Apoio à Silvicultura, solicitando 

uma declaração comprovativa de utilidade pública, para construção de um parque de 

merendas na referida área.----------------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 545, datada de 16 

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

parte integrante, segundo a qual e pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável 

ao presente projecto de investimento. Quanto à solicitação relativamente à emissão da 

declaração comprovativa de utilidade pública para construção de um parque de 

merendas na referida área, deverá a Câmara Municipal deliberar sobre tal pretensão.-----
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar o parque de 

merendas como investimento de utilidade pública, aprovando, globalmente, o referido 

projecto.============================================================= 

166 – 120/131/171 – DISCIPLINA – Instauração de Processo Disciplinar ========= 

========== Na sequência do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, anexo à 

participação efectuada pela Chefe de Secção de Apoio Administrativo à Divisão de 

Planeamento e Ordenamento do Município, desta Câmara Municipal, Maria de Lourdes 

Moura Loureiro, datada de 4 do corrente mês, pelo Senhor Presidente foram prestados 

os seguintes esclarecimentos: ============================================ 

Resulta inequivocamente dos documentos apensos à participação, bem como das 

informações prestadas pela funcionária acima referida, respectivamente de 1 de Julho 

de 2002 e 31 do mesmo mês e ano, que a funcionária, Assistente Administrativa 

Principal, MARIA JOSÉ GOMES SOARES, terá praticado actos passíveis de 

constituírem infracção disciplinar e, também, infracção penal. ==================== 

========== Por força do disposto no artº. 46º., nº. 3, do Estatuto Disciplinar, dos 

Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, adiante designado por Estatuto Disciplinar, as 

participações deverão ser imediatamente remetidas à entidade competente para 

instaurar o processo disciplinar. É nosso entender, que a entidade competente para 

instaurar o processo disciplinar, é a entidade competente para punir e esta, ao abrigo do 

disposto no artº. 18º., nº. 1, do diploma acima citado, é este Órgão Executivo. ======= 
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========== Por outro lado, nos termos do disposto no artº. 54º., nº. 1, do Estatuto 

Disciplinar acima referido, os funcionários podem ser, mediante deliberação do órgão 

executivo, previamente suspensos do exercício das sua funções, sem perda de 

vencimento de categoria e até decisão do processo, mas por prazo não superior a 90 

dias, sempre que a sua presença se revele inconveniente para o apuramento da 

verdade. ============================================================ 

========== Pelas razões aduzidas, submeto o assunto à apreciação da Câmara, a fim 

deste Órgão Executivo, ao abrigo do disposto no artº. 50º., nº. 1, do diploma a que nos 

temos vindo a referir, tendo em consideração a participação também acima indicada, 

delibere pela instauração do processo disciplinar competente. ==================== 

========== Do mesmo modo, nos termos do disposto no artº. 242º., nº.1, alínea b), do 

Código do Processo Penal, torna-se obrigatório a participação das infracções imputadas 

à funcionária, Assistente Administrativa Principal, MARIA JOSÉ GOMES SOARES, ao 

Ministério Público, para que a referida Entidade promova o respectivo Processo Penal, 

visto que as mesmas são passíveis de ser subsumidas no crime de peculato. ======== 

DELIBERAÇÃO: Face ao conteúdo da participação e respectivos documentos, bem 

como aos esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente, a Câmara, considerando 

que, ao abrigo do disposto no artº. 18º., nº.1, do Estatuto Disciplinar, tem competência 

para aplicação das penas referidas no artº. 11º., nº. 1, do mesmo diploma, considerando, 

ainda, que as infracções podem ser punidas com pena superior à de suspensão, e por 

entender que há lugar a procedimento disciplinar, deliberou, por unanimidade, o 

seguinte:============================================================
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=== a) Instaurar processo disciplinar contra a funcionária, Assistente Administrativo 

Principal, MARIA JOSÉ GOMES SOARES, nos termos do artº. 50º., nº. 1, do Estatuto 

Disciplinar; ========================================================== 

=== b) Nomear, nos termos do artº. 51º., nº.1, do Estatuto Disciplinar, como instrutor do 

processo o Chefe da Divisão Administrativa desta Câmara Municipal, Luís Carlos Pereira 

da Silva. ============================================================ 

=== c) Suspender preventivamente do exercício das suas funções, sem perda do 

vencimento de categoria, e até decisão do processo, pelo prazo de 60 dias, nos termos 

do artº. 54º., nº. 1, do Estatuto Disciplinar, a funcionária, Assistente Administrativo 

Principal, MARIA JOSÉ GOMES SOARES, com efeitos a partir do próximo dia 30 do 

corrente mês, por se entender que a sua presença se revela inconveniente para o 

apuramento da verdade. ================================================ 

02.02. – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

167 - 210/206/100 - BENEFICIAÇÃO DA E.M 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E O 

LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO - Pagamento do auto nº. 8 - Transferência de 

verba para ARMV Távora - Ratificação de despacho ====================== 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara e nos termos e para efeitos do 

disposto no nº. 3, do artº. 68º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, presente á reunião, 

um DESPACHO, datado de 07 do corrente mês, segundo o qual e pelos motivos ali 

expostos, decidiu transferir para a Associação Regional de Municípios do Vale do 

Távora, a importância de € 92.319,27 (noventa e dois mil trezentos e dezanove euros e 

vinte e sete cêntimos), para pagamento do auto nº. 8 datado de 15 de Julho último, na 
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importância de € 92.319,27 (noventa e dois mil trezentos e dezanove euros e vinte e 

sete cêntimos), correspondente à obra em epígrafe, pelo que solicita seja ratificada a 

sua decisão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

orgânico-económica 0302/08.01.05, onde, em 23 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 340.124,31 (trezentos e quarenta mil, cento e vinte e quatro euros e 

trinta e um cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos 

no objectivo 3.3.1, com o código 0101 e número de projecto 96, com a dotação global de 

€ 332.642,34 (trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois euros e trinta e 

quatro cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão do Senhor 

Presidente, nos termos do disposto no nº 3 do artigo 68, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

168 - 230/260/000 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2002 - 4ª 

Alteração, após aprovação dos documentos previsionais (8ª. Modificação ocorrida 

no ano Financeiro em curso) ==================================== 

========== Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi presente à reunião a 4ª. Alteração 

ao Orçamento no montante de € 343.500,00 (trezentos e quarenta e três mil e 

quinhentos euros), a que corresponde, igualmente, a 4ª Alteração às Opções do Plano 

no montante de € 487.095,21 (quatrocentos e oitenta e sete mil, noventa e cinco euros e 

vinte e um cêntimos), na coluna de inscrições/reforços, e de € 625.000,00 (seiscentos e 
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vinte e cinco mil euros), na coluna das diminuições/anulações, de acordo com as notas 

sobre o processo orçamental e respectiva execução na parte relativa às modificações ao 

Orçamento, previstas no ponto 8.3.1. e na parte relativa às modificações do Plano 

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

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou por unanimidade aprovar as referidas alterações.  

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

169 - 130/151/200 - PARQUE INDUSTRIAL - Disponibilidade de Lotes =========== 

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

17 de Junho último, ponto 243, do livro de actas 104, e referente ao assunto em 

epígrafe, em que foi deliberado proceder á alienação, através de "hasta pública", dos 

lotes nºs. 15 e 28 da 2ª. fase, bem como dos lotes nºs. 36, 37 e 38 da 3ª. fase, do 

Parque Industrial, presente a reunião a informação do Técnico Superior de 1ª classe 

JOSÉ JOAQUIM ALVES CONDE, datada de 17 do corrente mês, que nesta acta se 

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

resultado da referida hasta pública.----------------------------------------------------------------------- 

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

170 - 370/387/000 - DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL - BAIRRO DA 

BARRAGEM DO VILAR - Habitação devoluta=============================== 

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

1 de Julho, último, ponto 323, do livro de actas nº. 104, e referente ao assunto em 
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epígrafe, em que foi deliberado promover uma oferta pública destinada ao arrendamento 

social do referido imóvel, integrando no respectivo Programa de Concurso o acesso 

exclusivo a agregados familiares, residentes na Freguesia do Vilar, que não tenham 

casa própria, presente á reunião uma carta do Senhor José Luis Lourenço Nogueira, 

registada nesta Câmara sob o número 6071, no dia 29 de Agosto último, onde manifesta 

o seu interesse na referida habitação, visto que se encontra actualmente numa casa 

emprestada que tem que dar desocupada durante o mês de Setembro.-----------------------  

---------- A referida carta é acompanhada da informação do Técnico Superior, de 1ª 

classe JOSÉ JOAQUIM ALVES CONDE, datada de 13 do corrente mês, nesta acta se 

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

Senhor José Luis Lourenço Nogueira, foi a única candidatura apresentada e que a 

situação se enquadra nas condições de exigibilidade em conformidade com a 

deliberação de 1 de Julho de 2002.----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao conteúdo da informação do Técnico Superior de 1ª Classe, 

JOSÉ JOAQUIM ALVES CONDE, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao 

arrendamento da citada moradia, solicitando à Técnica Superior Assessora do Serviço 

Social, MARIA MADALENA LARANJO RAMADO SOUTO RODRIGUES, a avaliação da 

renda social a atribuir. ================================================== 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

"Abastecimento de Água e Saneamento" 
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171 – 310/300/100 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – Autorização para efectuar furo 

artesiano no lugar de Lameira – Aprovação ================================ 

========== Oriundo do Conselho Directivo de Baldios de Vila da Rua, presente à 

reunião uma carta, datada de 19 do corrente mês de Setembro, registada nesta Câmara 

sob o nº. 6551, no mesmo dia, com o seguinte teor: " Na sequência da solicitação feita 

por V. Exª. e pela Junta de Freguesia de Vila da Rua, no sentido de ser permitida a 

abertura de um furo artesiano que garante o reforço da captação de água para 

abastecimento público, a explorar no lugar da Lameira, terreno gerido por esta Comissão 

de Baldios, em nome do interesse público, o Conselho Directivo deliberou, por maioria o 

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

----- 1) Autorizar a abertura do furo artesiano, no limite oeste do terreno, com 

profundidade suficiente para garantir num mínimo, uma produção de 45.000 litros/dia; --- 

----- 2) Ceder, sem quaisquer ónus ou encargos, a exploração exclusiva desta captação 

à Câmara Municipal, desde que utilizada apenas para abastecimento público; -------------- 

----- 3) Que esta concessão vigorará pelo período de cinco anos, a partir da decisão da 

Câmara Municipal, período que coincide como previsível Funcionamento do Sistema 

Intermunicipal – IPE/Águas de Portugal; ---------------------------------------------------------------- 

----- 4) Que para além deste período, a Comissão de Baldios assuma o direito de 

negociar com a Câmara Municipal novas condições de cedência; ------------------------------- 

----- 5) Que passado o período autorizado, e nestes moldes contratado, a gestão da 

referida captação passará com o equipamento incluído, para a Administração do 

Conselho Directivo dos Baldios da Vila da Rua, comprometendo-se este órgão a 
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privilegiar a utilização da referida captação nos Espaços Verdes da Lameira, disponíveis 

para toda a população; --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 6) Que, excepcionalmente e desde que a água captada não seja necessária para o 

abastecimento público, deverá a Câmara Municipal comprometer-se a fornecê-la, 

gratuitamente, para os equipamentos públicos instalados naquele espaço, 

nomeadamente, lagos, espaços verdes, fontanários e outros equipamentos, onde se 

prove ser necessária, para a valorização efectiva e bom funcionamento do referido 

Parque." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propostas pela Comissão de Baldios. 

=============================================== 

172– 310/300/143 – 310/300/217 – EXECUÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO DE NAGOSA – Aprovação da minuta do contrato =============== 

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

26 de Agosto, último, exarada a folhas 88, ponto 092, deste livro de actas, em que foi 

deliberado adjudicar à firma RODRIGUES CARDOSO & SOUSA, S.A., presente à 

reunião a minuta do contrato, para análise e eventual aprovação. ------------------------------- 

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

" Vias de Comunicação e Transporte" 

173 – 310/301/102 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 505-1, ENTRE A E.N. 323 E A 

BARRAGEM DO VILAR ================================================  
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========== No seguimento da reunião de Câmara realizada em 15 de Julho, último, 

em que se solicita uma resposta objectiva às questões que lhe foram colocadas pela 

notificação anterior e porque não foram tomadas medidas cautelares que garantissem 

uma fiscalização oportuna dos trabalhos e também dos produtos betuminosos 

aprovados, presente à reunião a informação nº. 21, do Engenheiro Civil, Técnico 

Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, datada de 13 do corrente mês de 

Setembro, com o seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------- 

----- "Em resposta ao ofício n.º 3586 de 17 de Julho último, tenho a informar o seguinte: 

----- 1 – A data da reunião é dia 15 e não 17 de Julho; ----------------------------------------------

----- 2 – O que é chamado de trabalhos a mais não faz qualquer sentido, pois o 

empreiteiro não recebeu qualquer ordem por escrito para reforçar o pavimento, nem 

para aumentar a espessura prevista no projecto, objecto de contrato com a Câmara 

Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3 – As 534 toneladas apresentadas a mais resultam de um processo completamente 

irregular pois, na reunião do CSOPT, o Sr. Joaquim Macedo representante da firma 

adjudicatária, informou os presentes que o Sr Presidente da Câmara deu ordens ao 

Presidente da Junta para contar os camiões e assinar as guias. Eu não sabia dessa 

ordem verbal do Sr. Presidente e isto não faz qualquer sentido, pois contar camiões não 

é contar toneladas e eu não tive qualquer conhecimento desta situação; ---------------------- 

----- Nessa altura não estava ao serviço e quando o Director da obra Eng.º Jorge Dias 

me apresentou as guias assinadas pelo Presidente da Junta, disse-lhe que não dava 

qualquer importância a essas guias; --------------------------------------------------------------------- 
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----- 4 – Sobre as medidas cautelares que garantissem uma fiscalização oportuna dos 

trabalhos e também dos produtos betuminosos utilizados, tenho a dizer o seguinte: ------- 

----- 4.1 – Em parte a resposta já foi dada no ponto anterior, mas não está em causa 

nada disso. O que está em causa é um número de toneladas a mais que o empreiteiro 

apresenta de forma irregular e sem qualquer fundamento legal;---------------------------------- 

----- 4.2 – Como já previa, e à semelhança do que aconteceu noutras obras, o mais 

lógico seria que na realidade as toneladas não tivessem sido aplicadas e não 

passassem de mais um número inventado.------------------------------------------------------------- 

----- Para tirar dúvidas, mandei o topógrafo da Câmara fazer o levantamento da área 

pavimentada, e fiz, entretanto, umas sondagens em alguns sítios com dois funcionários 

da Câmara, tendo confirmado os 6 cm de espessura previstos no contrato. Ficou, assim, 

provado que as toneladas não foram aplicadas; ------------------------------------------------------ 

----- 5 – CONCLUSÃO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Eu não tinha que regularizar nenhuns trabalhos a mais, pois como responsável 

técnico da obra nunca dei ao adjudicatário qualquer ordem por escrito, nos termos do n.º 

3 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro. --------------------------------- 

-----O problema colocou-se agora, porque o empreiteiro levou a questão a Conselho 

Superior de Obras Públicas e Transportes, apesar de eu lhe ter dito que as guias a 

contar camiões não tinham para mim qualquer valor.------------------------------------------------ 

----- Além disso, nunca é tarde para defender o erário público da autarquia e provar 

quem o respeita.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Engenheiro Civil, 

Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, a conta final da obra, tendo em vista uma 

decisão objectiva sobre a matéria. ------------------------------------------------------------------------ 

---------- Mais foi deliberado que seja presente à próxima reunião todo o expediente que 

diga respeito aos trabalhos a mais indevidamente apresentados. ==================  

174 – 310/301/217 – BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE 

ALVITE e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) – Cedência de terrenos – Concessão de 

indemnização ======================================================= 

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

29 de Julho, último, exarada a folhas 8, ponto 6, deste livro de actas, em que foi 

deliberado pagar uma indemnização relativa aos 225 m2, ao preço estabelecido para os 

terrenos com as mesmas características de localização e reposição de muros, presente 

à reunião o respectivo processo do Senhor BELARMINO TEIXEIRA RIBEIRO, 

acompanhado de uma informação dos Serviços Técnicos, datada de 10 do corrente mês 

de Setembro, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------- 

----- "Considerando a deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião realizada 

em 29 de Julho último, relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre a estes serviços 

informar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Deverá ser revogada a deliberação referente à indemnização de 225.00 m2, 

ponto 6, folhas 8, do livro de actas nº. 105, pelo facto do munícipe acima referido ter 

afirmado que o terreno em causa, cuja planta de localização se anexa, não lhe pertence, 

sendo o proprietário do terreno em questão o Senhor Agostinho Santos, a quem foi 
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concedida indemnização por deliberação tomada em reunião de Câmara, realizada em 

09 do corrente mês de Setembro. -------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente aos outros terrenos pertencentes ao Sr. Belarmino Teixeira Ribeiro, 

cujas áreas são de 87.00 m2, 68.00 m2 e 115.00 m2, encontrando-se os terrenos fora 

do perímetro urbano, conforme plantas de localização que se anexam, deverá a Exª. 

Câmara deliberar sobre o montante da indemnização a atribuir". -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: -------------------------- 

---------- 1 – Revogar a deliberação que concedia a indemnização ao Senhor 

BELARMINO TEIXEIRA RIBEIRO, referente a um terreno que veio a provar-se ser do 

Senhor AGOSTINHO SANTOS; --------------------------------------------------------------------------- 

---------- 2 – Conceder ao Senhor BELARMINO TEIXEIRA RIBEIRO, uma indemnização 

de € 2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos), por metro quadrado, sobre os terrenos 

desanexados com as área de 87, 68 e 115 metros quadrados, respectivamente. ====== 

175 – 310/301/217 – BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE 

ALVITE e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) – Cedência de terrenos – Concessão de 

indemnização =======================================================  

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

20 de Maio, último, exarada a folhas 160, ponto 149, do livro de actas nº. 104, em que foi 

deliberado solicitar documento comprovativo de poderes para administrar a gestão do 

terreno em causa, presente à reunião o respectivo processo do Senhor JOÃO DIAS DA 

SILVA, acompanhado de uma informação dos Serviços Técnicos, datada de 9 do 

corrente mês de Setembro, com o seguinte teor:------------------------------------------------------ 
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----- "Cumpre a estes serviços informar que o Sr. João Dias da Silva, em 09/09/2002, 

apresentou o documento de legitimidade solicitado, pelo que se junta uma cópia do 

original". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a indemnização já 

proposta, isto é, no montante de € 768,15 (setecentos e sessenta e oito euros e quinze 

cêntimos), correspondente a € 10,00 (dez euros) por metro quadrado de terreno a 

desanexar.=========================================================== 

176 – 310/301/217 – BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE 

ALVITE e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) – Cedência de terrenos – Concessão de 

indemnização ======================================================= 

========== Oriundo do Senhor SIDÓNIO DA SILVA RIBEIRO, residente em Alvite, 

presente à reunião uma carta, registada nesta Câmara sob o nº. 6162, no dia 3 do 

corrente mês de Setembro, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------- 

----- " Venho por este meio informar V. Exª. de que foi ocupada a área de 100 m2 para o 

alargamento da estrada Municipal 1039 Alvite e a E.N. 329 (Espinheiro), pelo que 

pretendo uma indemnização de 3,75 € o metro quadrado, valor esse atribuído por essa 

Câmara a situações semelhantes. Do mesmo modo, pretendo que seja colocada a 

vedação em toda a frente do terreno em vez da respectiva reposição do muro existente." 

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

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

----- "Dando cumprimento ao despacho do Sr. Presidente da Câmara, cumpre-me 

informar que se confirma a área de terreno a desanexar para a beneficiação da E.M. 
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1039, que se situa fora do perímetro urbano, e o preço praticado para situações 

similares é o de 3,75 € o 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 03.02/07.02.03.07, onde, em 16 do corrente mês de Setembro, 

existe um saldo disponível de € 3.612.521,93 (três milhões, seiscentos e doze mil, 

quinhentos e vinte e um euros e noventa e três cêntimos), estando o mesmo previsto no 

Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 3.3.1, com o código 01.03 e número de 

projecto 98, com a dotação de € 265.615,12 (duzentos e sessenta e cinco mil, 

seiscentos e quinze euros e doze cêntimos). ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a indemnização de € 

3,75 (três euros e setenta e cinco cêntimos), por metro quadrado, sobre a área de 100 

metros quadrados desanexada. =========================================== 

177 – 310/301/217 – BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE 

ALVITE e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) – Cedência de terrenos – Concessão de 

indemnização =======================================================  

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

6 de Maio, último, exarada a folhas 101, ponto 96, do livro de actas nº. 104, em que foi 

deliberado propor uma indemnização no montante de € 9.98 m2, do terreno a desanexar 

para a beneficiação do caminho municipal, e ainda o montante de € 99,76 com 

indemnização pelas árvores danificadas, presente à reunião o respectivo processo do 
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Senhor GERALDO LOPES SEMITELA, acompanhado de uma carta com o seguinte 

teor:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- "Ex.mo Presidente, com respeito às indemnizações dos terrenos que possuo entre 

Alvite e Porto da nave, levando em conta às condições que me propôs, comprometendo-

se a pagar as árvores assim como a replantar as que estão, e também a repor os muros, 

quero dizer-lhe que estou de acordo e assim sendo podem continuar."-------------------------  

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

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

orgânico-económica 03.02/07.02.03.07, onde, em 20 do corrente mês de Setembro, 

existe um saldo disponível de € 3.591.067,29 (três milhões, quinhentos e noventa e um 

mil, sessenta e sete euros e vinte e nove cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos, no Objectivo 3.3.1, com o código 01.03 e número de 

projecto 98, com a dotação de € 265.096,16 (duzentos e sessenta e cinco mil, noventa e 

seis euros e dezasseis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a indemnização já 

proposta, ou seja, uma indemnização correspondente a € 9,98 (nove euros e noventa e 

oito cêntimos), por metro quadrado, do terreno a desanexar para a beneficiação do 

referido Caminho Municipal, e ainda € 99,76 (noventa e nove euros e setenta e seis 

cêntimos), como indemnização pelas árvores danificadas que, entretanto, podem ser 

previamente transplantadas pelo requerente. =================================  

178 – 310/302/397 – EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO 

EXTERNATO INFANTE D. HENRIQUE – Aquisição de terreno ================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

25 de Março, último, exarada a folhas 254, ponto 285, do livro de actas nº. 103, em que 

foi deliberado adquirir o espaço proposto pelo montante de € 16.210,94 (dezasseis mil, 

duzentos e dez euros e noventa e quatro cêntimos), presente novamente à reunião o 

processo, acompanhado do levantamento topográfico com as áreas (coberta e 

logradouro) do prédio urbano em questão, com vista a aquisição do referido imóvel e 

espaço envolvente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir o referido imóvel e 

espaço envolvente, de acordo com a planta de levantamento topográfico acima referida, 

pelo montante de € 16.210,94 ( dezasseis mil, duzentos e dez euros e noventa e quatro 

cêntimos).=========================================================== 

" Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos" 

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

CONCELHO DE TABUAÇO – Trabalhos a mais - ============================ 

========== Oriundo do Engenheiro Civil, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, 

presente à reunião a informação nº. 11, datada de 25 de Março, último, que nesta acta 

se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer integrante, que justifica e 

fundamenta a necessidade de realizar trabalhos a mais na obra em epígrafe, cujo 

montante ascende a € 294.601,51 e que corresponde a cerca de 23,9% do valor da 

adjudicação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do conteúdo da referida informação 

técnica e deliberou, por unanimidade, autorizar a criação de condições financeiras que 
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viabilizem a oportuna transferência de verba para a Associação Regional dos Municípios 

do Vale do Távora, com vista à aprovação dos trabalhos a mais pelo Conselho de 

Administração e posterior envio ao Tribunal de Contas, para efeitos de Visto. ======== 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

"Loteamentos e obras Particulares" 

180 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – "Processos simples" =========== 

========== Oriundo dos munícipes abaixo discriminados, presente à reunião os 

processos designados de "simples", com informação comum da Fiscalização Municipal:  

- ÂNGELO CÉSAR NOGUEIRA SOUSA, para colocação de um telhado da sua casa de 

habitação, sita na Rua Dr. Sá Carneiro, nesta Vila, a que se refere o Procº. nº.403.02;  

- MANUEL CARVALHO PINTO, para acabamentos e rebocos da sua casa de habitação, 

sita na Estrada Nacional, na localidade e Freguesia de Baldos, a que se refere o Proçº. 

nº. 406/2002; ---------------------------------------------------------------------------- 

• MANUEL LOURENÇO CARDOSO, para rebocos e reparação do telhado da sua 

casa de habitação, sita na Rua do Outeiro, na localidade e Freguesia de Vilar, a que se 

refere o Procº. nº. 411.02;-------------------------------------------------------------------------------  

• ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA, para substituição da cobertura da sua casa de 

habitação, sita na Rua Padre Cruz, na localidade e Freguesia de Sarzedo, a que se 

refere o Proçº. nº. 412.02; ------------------------------------------------------------------------------  
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• DELFIM PEREIRA DA SILVA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área 

de 45m2, que pretende levar a efeito nas Fontainhas, na localidade e Freguesia de 

Sever, a que se refere o Proçº. nº. 416.02; ------------------------------------------------------------- 

• JOSÉ DA COSTA, para colocação de uma placa em armazém já existente, sito na 

localidade e Freguesia de Aldeia de Nacomba, a que se refere o Procº. nº. 415/2002;  

• GABI MARIA DE JESUS BRAVO, para reparação e substituição do telhado da sua 

casa de habitação, sito no Bairro do Sr. dos Aflitos, na localidade e Freguesia de 

Cabaços, a que se refere o Proçº. nº,.420.02; -----------------------------------------------------  

• JOSÉ CARLOS DE JESUS GOMES DAVID LOURENÇO, para construção de uns 

arrumos agrícolas, com a área de 45 m2, que pretende levar a efeito na Estrada da 

Barragem, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proçº. nº. 422/2002; ----------------------  

• LUIS PEREIRA CARDOSO, para acabamentos das obras da sua habitação, sita na 

Estrada Nacional, na localidade e Freguesia de Paçô, a que se refere o Proçº. nº. 

423/2002; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

• JOSÉ BOTELHO FERREIRA, para reconstrução de um palhal, sito na localidade de  

Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proçº. nº. 424.02; ----------------------------  

• MARIA ANTÓNIA DIOGO DA SILVA, para ocupação da via pública, sita na Rua 

D. João II, a que se refere o Procº. nº.427.02; -------------------------------------------------------  

• MANUEL JOAQUIM DE JESUS MATOS LOPES, para pinturas de interiores da 

sua casa de habitação, sita na localidade da Barragem do Vilar, Freguesia do Vilar, a 

que se refere o Proçº. nº. 428.02; ---------------------------------------------------------------------  
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• ANTÓNIO FERNANDO CARDOSO NASCIMENTO, para reconstrução de um 

telhado da sua casa de habitação, sita na Rua Direita, na localidade e Freguesia de 

Vilar, que se refere o Proçº. nº. 429.02; ----------------------------------------------------------------- 

• ANTÓNIO DELFIM DE SÁ CARNEIRO, para construção de um anexo para 

arrumos, com a área de 45 m2, que pretende levar a efeito na Rua Dr. Sá Carneiro, 

nesta Vila, a que se refere o Procº. nº. 435.02; --------------------------------------------------------  

• LUZIA BATISTA DOS SANTOS, para substituição do telhado da sua casa de 

habitação, sita na Rua de Santo António, na localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia 

de Arcozelos, a que se refere o Procº. nº. 436.02;----------------------------------------------------  

• ZITA BERTA RODRIGUES FÉLIX CARDOSO, para reconstrução de uns 

arrumos, com a área de 30 m2, que pretende levar a efeito na Rua D. Afonso Henriques, 

nesta Vila, a que se refere o Procº. nº. 437.02; -------------------------------------------------------- 

• LINO CORREIA CASIMIRO, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito no Bairro dos Sinos, nesta Vila, a que se 

refere o Proçº. nº. 439.02; ----------------------------------------------------------------------------------- 

• JOSÉ ANTÓNIO DE OLIVEIRA MENDES COSTA, para cobertura do terraço de 

uma garagem, com a área de 43 m2, sita no lugar denominado de "Alto de Fornos", 

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proçº. nº. 440.02; -------------------------  

• FRANCISCO ALBERTO SANTOS DUARTE, para reconstrução de um telhado na 

sua casa de habitação, sita na Rua Stº. António, na localidade e Freguesia de Sarzedo, 

a que se refere o Proçº. nº. 441.02; -----------------------------------------------------------------------  
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• LICÍNIO AZEVEDO ANDRADE FERREIRA, para reparação do telhado de uns 

arrumos, sito na Rua do Canto, na localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proçº. nº. 442/2002; ----------------------------------------------------  

• VASCO ALBERTO FERREIRA BOTELHO, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 40m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de 

"Levada", na localidade e Freguesia de Sever, a que se refere o Proçº. nº. 444/2002;  

• JOÃO TELES MARTINS, para construção de arrumos agrícolas, com 8 m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de "Gago", Freguesia de Vilar, a que se 

refere o Procº. nº. 445.02. ------------------------------------------------------------------------------  

• JOÃO DE JESUS MARTINHO, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

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

e Freguesia de Paçô, a que se refere o Proçº. nº. 446/2002; -------------------------------------- 

• ALBERTINA DIAS DA SILVA, para reconstrução de um telhado da sua casa de 

habitação, sita na Rua do Muro, na localidade e Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proçº. nº. 448/2002; ------------------------------------------------------------------------------------  

• JOSÉ ALBERTO REBELO RODRIGUES, para construção de um muro de 

vedação, com a área de 12m2, na localidade de Alto de Fornos, Freguesia de Moimenta 

da Beira, a que se refere o Proçº. nº. 451/2002; ------------------------------------------------------  

• LEONEL GOUVEIA SANTOS, para reconstrução de um muro de vedação com 

100 metros, que pretende levar efeito no lugar denominado de "Penedo Gordo", nesta 

Vila, a que se refere o Proçº. nº. 452/2002; -------------------------------------------------------------  
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• ILÍDIO BERNARDO, para pintura da sua casa de habitação, sita na Rua 1º. De 

Maio, na localidade e Freguesia de Cabaços, que pretende levar a efeito na localidade e 

Freguesia Cabaços, a que se refere o Proçº. nº. 454/2002; ----------------------------------------  

• CARLA ALEXANDRA MENDES DE ALMEIDA, para substituição de telha velha 

por nova, na sua casa de habitação, sita na Rua do Forno, na localidade de Paraduça, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 456/2002; --------------------------------------  

• JOSÉ DOS SANTOS CORREIA, para substituição do telhado velho por novo, na 

sua casa de habitação, sita na localidade de Vila Cova, Freguesia de Caria, a que se 

refere o Proçº. nº. 457/2002; ---------------------------------------------------------------------------  

• BALDOMIRO PEREIRA MOTA, para reconstrução de um telhado da sua casa de 

habitação, sita na localidade e Freguesia de Ariz, a que se refere o Proçº. nº. 459/2002; -  

• JOSÉ RODRIGUES TEIXEIRA, para acabamentos da sua casa de habitação, sita 

no lugar denominado de "Barroca", na localidade de Arcas, Freguesia de Sever, a que 

se refere o Proçº. nº. 460/2002. ----------------------------------------------------------------------------  

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

mesma prestou, para todos os processos atrás descritos, a seguinte informação:"Não há 

inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença".---------------------------------- 

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

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

181 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – "Processos simples" – Com 

condicionantes ====================================================== 
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========== Oriundo dos munícipes abaixo discriminados, presentes à reunião 

processos designados de "simples", com informação comum da Fiscalização Municipal: 

• ANA MARIA SIMÕES COSTA MORAIS, para construção de um muro de 

vedação, com 66 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado de "Mata", na 

localidade e Freguesia de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proçº. nº. 

425.02; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• ANTÓNIO DOS SANTOS ALHAIS, para construção de um muro de vedação, com 

19 metros, que pretende levar a efeito no Penedo Gordo, lote 2, nesta Vila, a que se 

refere o Proçº. nº. 431.02. ------------------------------------------------------------------------------  

• SIDÓNIO LOPES TEIXEIRA, para construção de um muro de vedação, com 

23,10 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado de "Ramoseiro", na 

localidade e Freguesia de Alvite, a que se refere o Proçº. 449/2002; -----------------------  

• JORGE PAULO REINA, para construção de um muro de vedação, com 20,2 

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

e Freguesia de Alvite, a que se refere o Proçº. nº. 450/2002; -----------------------------------  

• CRISTINA MARIA LOPES DOS SANTOS SILVA, para construção de anexos 

para arrumos, com 20 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de "Noval", 

nesta Vila, a que se refere o Procº. nº. 453.02. ---------------------------------------------------  

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

mesma prestou as informações nº.s 506, 511,536 e 537/FISC, com o seguinte teor:" Não 

há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, no entanto, deve 

solicitar o respectivo alinhamento". ----------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido, com as 

condicionantes referidas pela Fiscalização Municipal. ========================== 

182 - 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – "Processos simples" – Com 

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

========== Oriundo dos munícipes abaixo discriminados, presentes à reunião 

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

MANUEL PÉPIO GOMES, para substituição da telha da sua residência e ocupação da 

via pública, em 6 metros, sita na Rua da Capela, Freguesia de Castelo, a que se refere o 

Proçº. nº. 432/2002; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANTINO SILVA SANTOS, para substituição do telhado velho por novo e, 

ocupação da via pública em 3 m2, na sua casa de habitação, sita na localidade de 

Arcas, Freguesia de Sever, a que se refere o Proçº. nº. 433/2002. ------------------------------ 

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

mesma prestou as informações nº.s 499 e 505/FISC, datadas de 10 do corrente mês, 

com o seguinte teor:" Não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva 

licença, no entanto, não deve impedir a livre circulação do trânsito".----------------------------

- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido, com as 

condicionantes referidas pela Fiscalização Municipal. ========================== 

183 - 360/338/430.02 – OBRAS PARTICULARES – "Processos simples" – Com 

condicionantes======================================================= 
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========== Oriundo do Senhor FERNANDO FILIPE FERREIRA DA MARIANA, 

presente à reunião o "processo simples", respeitante à ocupação da via pública em 70 

m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de "Arrabalde", nesta Vila. ----------- 

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

mesma prestou a informação nº. 494/FISC, datada de 10 do corrente mês, com o 

seguinte teor:" O requerente pretende ocupar a via pública em 70 m2, a fim de colocar 

uma grua para a reconstrução de uma obra, sita no Arrabalde, freguesia e concelho de 

Moimenta da Beira, no entanto, tal facto irá impedir a circulação do trânsito naquele 

local, pelo período de dois meses, contudo é de atender que, a não colocação da grua 

irá tornar a obra bastante mais onerosa" .--------------------------------------------------------------- 

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

pelo período de 60 dias. No entanto, o requerente deve sujeitar-se à colocação de 

sinalização adequada e demais condições, a propor pela Fiscalização Municipal. ===== 

184 - 360/338/438.02 – OBRAS PARTICULARES – "Processos simples" – Com 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ DA SILVA SOBRAL, presente à reunião o 

"processo simples", respeitante à reparação do telhado, rebocos e pinturas de uma 

garagem, que pretende levar a efeito na localidade de Vide, Freguesia de Rua. ------------ 

--------------- Submetido o assunto à apreciação do GTL - Gabinete Técnico Local , a 

mesma prestou a informação nº. 51/GTL/2002, datada de 17 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 e emitir a respectiva 

licença de acordo com o proposto pelo GTL-Gabinete Técnico Local. =============== 

185 - 360/337/13.02 - OBRAS PARTICULARES - Pedido de informação prévia - 

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 interessado do 

pedido de informação prévia, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, 

pertencente ao Senhor JOSÉ ANTUNES LUIS, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado de "Cardal", na localidade de Arcas, Freguesia de Sever, presente à 

reunião a resposta, por escrito, à audiência do interessado, trazendo inserta a 

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

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

qual - a informação -, mantém o parecer desfavorável. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara possa vir a reconhecer a designada Estrada 

Municipal como arruamento urbano, a Câmara deliberou, por unanimidade, sugerir ao 

requerente uma nova implantação que respeite o afastamento de 7 metros frontais, 

devendo, também, reformular a área de implantação proposta, até ao máximo de 137,50 

m2. ================================================================ 

186 - 360/338/319.98 - OBRAS PARTICULARES - Alteração dos arranjos exteriores - 

Implantação de um posto de transformação================================ 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES BASTARDO & FILHOS, Ldª. , com 

Sede nesta Vila, presente à reunião a alteração aos arranjos exteriores, relativamente à 
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construção de um edifício destinado a habitação e comércio, que pretende levar a efeito 

no lugar da "Ónia", nesta Vila. -----------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 557/DPOM/2002, 

datada de 23 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, apontando para o deferimento. -------------------------------- 

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

dos arranjos exteriores, à excepção da localização do P.T.- Posto de Transformação, 

para o qual o requerente deve propor localização mais adequada com prévia negociação 

com a E.D.P.========================================================= 

187 - 360/338/539.98 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de especialidades - 

Edifício destinado a salsicharia ========================================= 

========== Oriundo da Senhora MÓNICA TILI DA SILVA FONSECA MARIANA, 

residente na Rua Aquilino Ribeiro, nesta Vila, presente à reunião os projectos de 

especialidades, acompanhado de um requerimento a solicitar um prazo de 90 (noventa) 

dias para apresentar o documento de legitimidade que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante , relativamente à construção 

de um edifício destinado a salsicharia, que pretende levar a efeito no lote nº.1 do Parque 

Industrial, nesta Vila. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 556/DPOM/2002, 
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datada de 20 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 de 

especialidades e emitir a respectiva licença. ---------------------------------------------------------- 

--------------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, conceder um prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data do licenciamento, para entregar o documento de 

legitimidade, bem como Declaração do Técnico Responsável pelo sistema de pré-

tratamento de resíduos, garantindo a eficácia de funcionamento e compatibilização com 

as águas residuais domésticas. =========================================== 

188 – 360/338/441.01 – OBRAS PARTICULARES - Projecto de especialidades - 

Ampliação e reconstrução de uma habitação ============================= 

========== Oriundo do Senhor JOAQUIM AUGUSTO VILAÇA, residente na localidade 

e Freguesia de Vilar, presente à reunião os projecto de especialidades relativamente à 

ampliação e reconstrução de uma habitação, sita no lugar da residência.  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 536/DPOM/2002, 

datada de 19 do corrente mês que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

189 – 360/338/55.01 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades - 

Construção de um armazém ============================================ 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião de Câmara realizada 

em 01 de Julho, último, em que foi deliberado que os Serviços Técnicos apreciassem o 

processo, com base nos elementos constantes do mesmo, presente de novo à reunião o 

projecto de especialidades, depois de ser analisado e, ter sido entregue pelo Senhor 

ANTÓNIO CARDOSO AUGUSTO os elementos em falta, trazendo inserta a informação 

dos Serviços Técnicos com parecer favorável, que nesta acta se consideram 

integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, relativamente à 

construção de um armazém, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de 

Paçô. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

190 – 360/338/96.01 – OBRAS PARTICULARES – Reconstrução de uma casa de 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ADÉRITO DE ANDRADE VAZ, residente na Rua 

do Forno, na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, presente à reunião um 

requerimento que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, solicitando a emissão do alvará de construção e, um prazo de 90 dias, 

após a emissão da licença para apresentar a certidão de teor do registo predial, 

relativamente à reconstrução de uma casa de habitação, sita no lugar da residência. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva licença e 

conceder um prazo de 90 (noventa dias), a contar da data da emissão, para a entrega 

do documento de legitimidade. =========================================== 
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191 – 360/338/307.01 – OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

========== No seguimento do despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro 

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

Senhora MARIA DE LURDES DA SILVA CARDOSO, relativamente à reconstrução de 

uma habitação, que pretende levar a efeito na Rua da Bogalheira, na localidade e 

Freguesia de Paradinha, presente à reunião a resposta, por escrito, à audiência do 

interessado, trazendo inserta a informação da Divisão de Planeamento e Ordenamento 

do Município, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e da ficam a fazer 

parte integrante segundo a qual - informação -, mantém o teor da informação nº. 

523/DPOM/2002, datada em 30 de Agosto, último. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à irregularidade constatada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar à Fiscalização Municipal a conveniente informação sobre o 

levantamento do Auto de Notícia e eventual Embargo. --------------------------------------------- 

--------------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, solicitar ao requerente 

justificação para o número de pisos edificados, porquanto a situação desenvolvida está 

em plena contradição com o PDM - Plano Director Municipal.===================== 

192 – 360/338/457.01 – OBRAS PARTICULARES - Projecto de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor JOÃO LOPES FERREIRA, residente no lugar de Porto 

da Nave, Freguesia de Alvite, presente à reunião os projecto de especialidades 
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relativamente à construção de um armazém agrícola, que pretende levar a efeito no 

lugar denominado de "Salgueiro", na localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite. -- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 551/DPOM/2002, 

datada de 19 do corrente mês que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

193 – 360/338/362.01 – OBRAS PARTICULARES - Projecto de especialidades - 

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

========== No seguimento do despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à entrega de falta de elementos 

do projecto de especialidades do Senhor ANTÓNIO DUARTE DE JESUS SOUSA 

CARDOSO, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado de "Penedo Gordo", na Freguesia de Leomil, presente à 

reunião os projectos de especialidades acompanhados dos elementos em falta, trazendo 

inserta a informação da Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município, que 

nesta acta se consideram integralmente transcritos e da ficam a fazer parte integrante, 

segundo a qual - informação -, emite parecer favorável. ---------------------------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença. ================================= 
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194 – 360/338/450.01 – OBRAS PARTICULARES - Projecto de especialidades - 

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

========== Oriundo da Senhora ERNESTINA DA SILVA BOTELHO , residente na 

localidade e Freguesia de Vilar, presente à reunião os projecto de especialidades 

relativamente à reconstrução e ampliação de uma habitação, sita no lugar denominado 

de "S. Sebastião", na localidade e Freguesia de Vilar. ---------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 550/DPOM/2002, 

datada de 19 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

195 – 360/338/584.01 – OBRAS PARTICULARES - Projecto de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor LUIS ALBERTO SOARES LEITÃO, residente na Rua 

do Farol, nº. 25, nesta Vila, presente à reunião os projecto de especialidades, 

relativamente à ampliação de uma habitação, sita no lugar da residência. -------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 553/DPOM/2002, 

datada de 19 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer integrante, emitindo parecer favorável, desde que entregue o Termo de 
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Responsabilidade, aquando do levantamento da respectiva licença. ---------------------------

- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença, desde que seja entregue o Termo de 

Responsabilidade. ===================================================== 

196 – 360/338/96.02 – OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

========== No seguimento do despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro 

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

DA SILVA o documento de legitimidade do terreno, relativamente à construção de uma 

moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado de "Ónia", nesta 

Vila, presente à reunião um requerimento, trazendo inserta a informação da Divisão de 

Planeamento e Ordenamento do Município, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e da ficam a fazer parte integrante, segundo a qual - informação -, mantém o 

teor da informação datada em 13 de Agosto, último. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, baixar o processo aos Serviços 

Técnicos da Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município, para apreciação do 

respectivo projecto, tendo em conta o terreno indicado e a implantação proposta. =====  

197 – 360/338/115.02 – OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Ampliação de uma habitação - Resposta à audiência do interessado =========== 

========== No seguimento do despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência do interessado, 
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relativamente à ampliação de uma habitação, sita no lugar denominado de "Penedo do 

Mosteiro", na localidade e Freguesia de Alvite, pertencente ao Senhor JOÃO DA 

CONCEIÇÃO SANTOS, presente à reunião a resposta, por escrito, à audiência do 

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

integrante, solicitando a aprovação. ---------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 548/DPOM/2002, 

datada de 19 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

198 – 360/338/118.02 – OBRAS PARTICULARES - Projecto de especialidades -

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

========== Oriundo do Senhor ARMANDO TEIXEIRA LOPES, residente na localidade 

e Freguesia de Leomil, presente à reunião os projecto de especialidades relativamente à 

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

Pedregais, Freguesia de Leomil. -------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 552/DPOM/2002, 

datada de 19 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer integrante, emitindo parecer favorável. --------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

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

199 – 360/338/119.02 – OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Reconstrução e ampliação de uma moradia unifamiliar ====================== 

========== Oriundo do Senhor FILINTO GOMES MARCELO DA SILVA, residente na 

Rua Santa Mafalda, nº. 10 - Rio Tinto, presente à reunião o projecto de arquitectura, 

relativamente à reconstrução e ampliação de uma moradia unifamiliar, que pretende 

levar a efeito no Largo do Adro, na localidade e Freguesia de Cabaços. ---------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 549/DPOM/2002, 

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 o projecto de 

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

200 – 360/338/123.02 – OBRAS PARTICULARES –Construção de um posto de 

abastecimento de combustíveis ========================================= 

========== Oriundo da Senhora MÓNICA LEONOR DA SILVA OURA, residente na 

localidade e Freguesia de Baldos, presente à reunião um requerimento que nesta acta 

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

construção de umas bombas, dizendo que não vê inconveniente na sua construção, no 

entanto, responsabiliza a Câmara de todo e qualquer prejuízo que possa advir da 

respectiva construção.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar a reclamante que a 

obra em questão foi licenciada nos termos regulamentares. No entanto a correcta 

exploração será da responsabilidade da Direcção Geral de Energia, a qual terá que 

emitir o respectivo alvará de exploração. ==================================== 

201 – 360/338/188.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Legalização da construção e ampliação de uns anexos destinados a 

arrumos============================================================ 

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

em 12 de Agosto, último, em que foi deliberado que os Serviços Técnicos analisem "in 

loco", tendo em conta, os grandes desníveis do terreno face à cota da implantação da 

habitação já edificada e a cota da Estrada Nacional, relativamente à legalização da 

construção de uns anexos destinados a arrumos, pertencente à Senhora MARIA 

ALCINA LEMOS PEREIRA, sitos no lugar denominado de "Arais", na localidade de Vila 

Cova, Freguesia de Caria. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 539/DPOM/2002, 

datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara Municipal já licenciou a casa de 

habitação no âmbito de um espaço pertencente ao aglomerado urbano, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, baixar o processo ao Serviços Técnicos da Divisão de 
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Planeamento e Ordenamento do Município, para avaliar os índices previstos no P.D.M. 

para essas áreas. ===================================================== 

202 – 360/338/222.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

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

em 29 de Julho, último, exarada a folhas 29, ponto 26, deste livro de actas, em que foi 

deliberado, enviar o processo ao IEP- Instituto de Estradas de Portugal, para emissão de 

parecer, presente de novo à reunião o projecto de arquitectura, acompanhado do 

parecer do Instituto que nesta acta se considera integralmente e dela fica a fazer parte 

integrante, pertencente ao Senhor JOSÉ DE JESUS SANTOS, residente na localidade 

de Toitam, Freguesia de Arcozelos, relativamente à construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na localidade de residência.----------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação nº. 

546/DPOM/2002, datada de 16 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: Face à informação Técnica, na sequência do Parecer do I.E.P., a 

Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao requerente que deverá aguardar a 

conclusão do estudo prévio do itinerário do I.C. 26. ============================ 

203 -388/249.02 – OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - Construção 

de uma moradia unifamiliar ============================================= 
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========== No seguimento do despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro 

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

COELHO LOPES a resposta à audiência do interessado devidamente assinada e, 

entregar os elementos em falta, constantes na informação nº. 469/DPOM/02, datada de 

30 de Julho, último, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que 

pretende levar a efeito na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, presente à reunião 

a resposta à audiência do interessado,, trazendo inserta a informação da Divisão de 

Planeamento e Ordenamento do Município, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e da ficam a fazer parte integrante, segundo a qual - informação -, mantém o 

teor da informação nº.469/DPOM/02, datada em 30 de Julho, último, exceptuando o 

último parágrafo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar aos Serviços Técnicos 

a reavaliação dos cálculos para avaliação dos índices de ocupação, bem como do 

afastamento frontal proposto para uma Estrada Municipal. ======================= 

204 – 360/338/252.02 – OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

========== No seguimento do despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor ADELINO TRINTA 

LOPES, sobre o pedido dos Serviços Técnicos, na informação nº. 461/DPOM/2002, 

datada de 24 de Julho, último, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, 

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

de Alvite, presente à reunião a resposta ao solicitado, trazendo inserta a informação da 
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Divisão de Planeamento e ordenamento do Município que nesta acta se consideram 

integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, segundo a qual - 

informação -, mantém o parecer desfavorável. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer como alçado frontal 

o que confronta com o caminho público, cumprindo a implantação proposta o 

afastamento regulamentar de tardoz, pelo que aprova o projecto de arquitectura.-----------

------------------------Mais foi deliberado e, também por unanimidade, que aquando da 

apresentação dos projectos de especialidades, seja apresentado uma declaração da 

Junta de Freguesia, comprovando o estatuto público do caminho de acesso.========= 

205 – 360/338/371.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

========== Oriundo do Senhor JOÃO MANUEL REBELO DE SÁ, residente na rua da 

Poço , nº. 30, nesta Vila, presente à reunião um projecto de arquitectura, relativamente à 

alteração da sua casa de habitação, sita no lugar de residência. ------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 530/DPOM/2002, 

datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, aponta para o 

indeferimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente que deve 

integrar num só projecto todos os pisos já edificados, confirmando-o tanto quanto 

possível, à recuperação prevista no Plano de Pormenor. ======================== 
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206 – 360/338/393.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

========== Oriundo do Senhor RAÚL MANUEL DA CUNHA MOURA, residente na Av. 

25 de Abril, nº. 126, nesta Vila, presente à reunião o projecto de arquitectura, 

relativamente à reconstrução de um edifício destinado a habitação e farmácia, que 

pretende levar a efeito no Largo General Humberto Delgado, nesta Vila.----------------------

- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 540/DPOM/2002, 

datada de 06 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. =========================================================  

207 – 360/338/398.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de um edifício multifamiliar e comércio ========================= 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MANUEL DE OLIVEIRA SILVA, residente na 

localidade da Lapa, Município de Sernancelhe, presente à reunião o projecto de 

arquitectura, relativamente à construção de um edifício multifamiliar e comércio, que 

pretende levar a efeito no Lote nº. 6 do loteamento dos Andinhos, nesta Vila..--------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 543/DPOM/2002, 
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datada de 11 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, solicitando ao requerente nova estimativa orçamental, devidamente 

actualizada, bem como documento de legitimidade, a entregar com os projectos de 

especialidades. ======================================================= 

208 – 360/338/421.02 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

========== No seguimento do despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar a falta de elementos do projecto de 

arquitectura pertencente ao Senhor JOSÉ MIGUEL ROSÁRIO VAZ, relativamente à 

construção de um armazém agrícola, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

de "Chãozinho", na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, presente à reunião 

o projecto de arquitectura acompanhado dos elementos em falta, trazendo inserta a 

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

consideram integralmente transcritos e da ficam a fazer parte integrante segundo a qual 

- informação -, emite parecer favorável. ------------------------------------------- 

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

arquitectura, solicitando ao requerente a entrega do documento de legitimidade, 

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

209 - 360/350/000 - OBRAS PARTICULARES - Ocupação da via pública por 

entidades oficiais ==================================================== 
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========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, 

presente à reunião um parecer relativamente à ocupação do domínio público municipal 

pelas "empresas de rede" que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela 

fica a fazer parte integrante, informando que oportunamente enviará um Regulamento 

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

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

aguardar a minuta do Regulamento Tipo. =================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

210- 370/357/000- DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL-AJUSTAMENTO DE 

RENDA SOCIAL====================================================== 

========== Oriunda da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, presente à 

reunião a informação nº36/ DASC/ 2002, datada de 13 do corrente mês, acompanhada 

do restante processo, que nesta acta se consideram integralmente transcritos e dela 

ficam a fazer parte integrante, solicitando um ajustamento de Renda Social do Senhor 

FRANCISCO OLIVEIRA SOARES GOMES, uma vez que este se encontra incapacitado 

de exercer a sua actividade profissional.----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a redução da Renda 

Social solicitada pelo Senhor FRANCISCO OLIVEIRA SOARES GOMES, com efeito a 

partir do mês de Outubro, e remeter o assunto à Secção de Património e 

Aprovisionamento para adequada actualização e implementação.================== 
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211 - 620/617/000- FUNDAÇÃO REI AFONSO HENRIQUES- PROJECTO DE 

ESTATUTOS DA LIGA DOS AMIGOS DO DOURO PATRIMÓNIO MUNDIAL- VERSÃO 

REVISTA DE 22 VII 02- Convite para Sócio Efectivo Benfeitor================== 

========== Oriundo da Fundação REI AFONSO HENRIQUES, presente à reunião um 

ofício sem número, datado de 31 de Julho, último, e registado nesta Câmara sob o 

número 5725, no dia 16 de Agosto, último, acompanhado de vários Anexos, bem como 

do Projecto de Estatutos, para apreciação dos Sócios Constituintes, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, a convidar a 

Câmara para Sócio Efectivo Benfeitor e Constituinte da futura Liga dos Amigos do Douro 

Património Mundial.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

ECONÓMICA E FINANCEIRA, segundo o qual, em 13 do mês corrente, este encargo 

reúne as condições previstas na alínea d) do ponto 2.3.4.2 da execução orçamental, nos 

termos das considerações técnicas previstas no artigo 3º. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 

22 de Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânica-económica 

04/08.02.01, onde existe uma dotação orçamental disponível, no valor de € 192.536,01 

(cento e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e seis euros e um cêntimo), estando o 

mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos/ Plano de Actividades Municipais 

no Objectivo 3.4.2., código 010602 e nº 121, com dotação de € 24.939,89 (vinte e quatro 

mil, novecentos e trinta e nove euros e oitenta e nove cêntimos).-------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Dado que o Município de Moimenta da Beira não integra a área 

classificada, a Câmara deliberou, por unanimidade, não participar financeiramente na 

Liga proposta.======================================================== 

212 - 710/714/400 - DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL - PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE PASSE================================================== 

========== Oriundo do Sr. ANTÓNIO DIONÍSIO, Encarregado de Educação da aluna 

ILDA ISBEL DIONÍSIO, residentes em Sanfins, presente à reunião um pedido datado de 

26 de Julho, último, e registado nesta Câmara sob o número 5294, no mesmo dia e no 

mesmo mês, solicitando a isenção do pagamento do passe escolar, em virtude dos seus 

fracos recursos económicos.------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto à TÉCNICA SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL, MARIA 

MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a seguinte 

informação: " O agregado familiar, tem dificuldades económicas, em virtude de o pai da 

aluna ser uma pessoa idosa e com problemas de saúde. Vivem da proveniente reforma 

do pai da aluna e de prestação de Rendimento Mínimo Garantido. Pelo exposto sou de 

parecer que a aluna seja isentada do pagamento do passe escolar".--------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o passe escolar 

proposto, isentando a aluna do respectivo pagamento.========================= 

213 - 710/714/400 - DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL - PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE PASSE================================================== 

========== Oriundo da Sr.ª MARIA CREMILDE D. SOUSA OLIVEIRA, Encarregado de 

Educação da aluna SUSANA ALEXANDRA SOUSA OLIVEIRA, residentes em Barragem 
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do Vilar, presente à reunião um pedido datado de 26 de Agosto, último, e registado 

nesta Câmara sob o número 6082, no dia 30 do mesmo mês, solicitando a isenção do 

pagamento do passe escolar, em virtude dos seus fracos recursos económicos.------------ 

---------- Submetido o assunto à TÉCNICA SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL, MARIA 

MADALENA LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, a mesma prestou a seguinte 

informação: " O pai da aluna encontra-se com problemas de saúde graves. 

Economicamente dependem da pensão da reforma do pai, sendo beneficiários da 

pensão do R.M.G.. Pelo exposto sou de parecer de que a aluna deverá ser isenta de 

pagamento do passe de transporte escolar".----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o passe escolar 

proposto, isentando a aluna do respectivo pagamento.========================== 

214 - 701/731/000 - PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO PRÉ- ESCOLAR- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO================== 

========== Oriunda da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, presente à 

reunião, para conhecimento e posterior aprovação, uma minuta de protocolo que nesta 

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

estabelecer com as Instituições que colaboram com a Câmara no Programa de 

Desenvolvimento e Extensão da Educação Pré-Escolar.-------------------------------------------- 

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

protocolo.============================================================ 

215- 710/731/003- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS "O PIONEIRO"- Solicitação de 

Material Informático =================================================== 
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========== Oriundo do Agrupamento de Escolas "O Pioneiro", presente à reunião o 

ofício com a referência 1º CEB/Pré Escolar, OF. N.º 638, datado de 09 do corrente mês, 

e registado nesta Câmara sob o número 6313, no dia 10 do mesmo mês, solicitando 

apoio informático para algumas escolas que recentemente foram integradas no referido 

Agrupamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto ao VEREADOR em regime de permanência, Dr.JORGE 

DE JESUS COSTA, o mesmo prestou a seguinte informação: "O scanner é um 

equipamento periférico muito útil para quem opera c/ meios informáticos e sempre que 

possível deverá estar ao alcance do utilizador. 5 scanners custam cerca de 500 €. 

Informo ainda que os equipamentos informáticos fornecidos às Escolas não incluíam 

este periférico, pelo que se se entender satisfazer este pedido, sou de opinião que se 

adquiram para todas as Escolas que ainda não o possuam".-------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir o referido equipamento 

informático e distribui-lo por todas as Escolas do 1º Ciclo que ainda manifestem essa 

carência.============================================================  

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

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

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

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

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, sendo seguidamente distribuída, por 

fotocópia, a todos os membros da Câmara.------------------------------------------------------------ 
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---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

18H00 ============================================================== 

 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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