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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM OITO DE SETEMBRO DO ANO DE 

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

                                                       ACTA Nº. 26/03 

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

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

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

(que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 5 de Novembro, de 

2001, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, JOSÉ 

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

BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, 

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

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

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

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

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

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

de18 de Setembro. ==================================================== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 10H40. ===================================== 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ============================================ 

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

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

JUSTIFICAR a falta à reunião de hoje, do Vereador ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA 

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

                                    02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

001 – 110/999/000 – SINQUADROS – Sindicato de Quadros de Correios  ========= 

========== Oriundo do Sindicato em epígrafe, presente à reunião um ofício sem 

número , datado de 19 de Agosto, último, solicitando o apoio da Autarquia na defesa dos 

trabalhadores dos CTT e das populações do interior do País, face à notícia publicada no 

Jornal Expresso, do passado dia 26 de Julho, que refere que a Administração dos CTT 

se prepara para entregar mais de 300 balcões dos Correios à Companhia de Seguros 

“Mundial Confiança”.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

demonstrar solidariedade para com os trabalhadores no que se refere à sua 

preocupação com a manutenção dos seus postos de trabalho, manifestando ainda uma 

firme oposição ao eventual encerramento dos actuais postos de atendimento nas 

Freguesias, bem como qualquer medida que tenda a diminuir a qualidade do serviço 

público na Sede do Município, considerando, inclusivé, existir necessidade de 

investimento que proporcione as condições ideais de prestação de um serviço público de 
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qualidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, remeter esta deliberação à 

SINQUADROS. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

002 - 120/131/107 - DISCIPLINA -  Processo Disciplinar ======================= 

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

4  de Fevereiro, último, exarada a folhas 104, ponto 104, do livro de actas nº. 107, em 

que foi deliberado instaurar processo disciplinar contra o funcionário, Técnico Superior 

Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, nos termos do n.º1, do artº. 50º., do 

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 

Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, bem como da deliberação 

tomada em reunião ordinária realizada em 19 de Maio, último, exarada a folhas 5, do 

livro de actas nº 109, em que foi nomeado como instrutor do processo, nos termos do 

nº.1, do artº. 51º, do referido diploma legal, o Chefe de Divisão Administrativa desta 

Câmara Municipal, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, presente à reunião a carta 

oriunda do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, datado de 25 

de Agosto, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, o qual se refere à exposição de 7 de Outubro de 2002. ---------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do teor da exposição e deliberou, por 

unanimidade, que o mesmo documento sirva nos autos para ser integrado no processo 

disciplinar como eventual atenuante, com efeitos na decisão final. ------------------------------

----- A propósito da Exposição, o Senhor Presidente e os Vereadores do Partido Social 
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Democrata consideram que esta ambígua retractação é completamente insuficiente e 

extemporânea, face aos nefastos efeitos provocados pela difamação no seio da opinião 

pública, pelo que deve ser meramente inserida no respectivo processo disciplinar, como 

eventual atenuante, com possíveis efeitos na decisão final do processo. ----------------------

----- Ainda a propósito da referida exposição, os Vereadores do Partido Socialista 

entendem que apesar de o teor da mesma dever ter sido utilizado pelo arguido numa 

das fases anteriores do processo, podendo, por essa via, ter tido outras consequências, 

não deixar, no entanto de considerar que se trata de um passo importante no sentido de 

tentar evitar o prosseguimento de um processo que, certamente, terá efeitos nefastos, 

quer ao nível do relacionamento entre os diversos responsáveis da Câmara Municipal, 

quer no nível da imagem da própria Instituição e, talvez, principalmente, ao nível da 

unidade que tem que existir, na invocada defesa dos interesses do Município, 

relativamente aos processos Jurídicos, cuja decisão se avizinha. -------------------------------

----- Assim sendo, lamentam que não tenha sido possível que esta exposição  tenha 

originado o fim do processo disciplinar. ------------------------------------------------------------------                      

003 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO JOÃO DOS SANTOS PEREIRA, residente 

nesta Vila, presente à reunião, um requerimento,  datado de 17 de Julho, último, em que 

requer licença para colocação de um placar publicitário no seu estabelecimento 

comercial,  sito na Avenida Nova, Bloco 2, R/Chão, loja 2, em Moimenta da Beira, com a 

área de 2,80mx0,60m e os dizeres, "Imobiliária" e "Compra e Venda".-------------------------- 
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----- Submetido o assunto à apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL,  a mesma 

prestou a informação nº. 547/FISC, datada de 01 de Agosto, último, informando que não 

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

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

licença. ============================================================= 

004 – 150/160/000 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA ========================== 

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

ordinária realizada em 02 de Junho, último, exarada a folhas 62, ponto 67, do livro de 

actas 109, em que foi deliberado proceder à audiência do interessado, presente à 

reunião um requerimento de MARIA DE LURDES DE JESUS FERNANDES, solicitando  

que seja revista a sua situação e lhe seja dada a mesma autorização que foi dada a 

outras pessoas para ocupação da via pública, e que se resume praticamente aos três 

meses de Verão. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

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

prestou a informação nº. 578/FISC, datada de 20 de Agosto, último do seguinte teor: -----

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

datado de 19/08/03, informa-se que, a requerente tem razão no que concerne à 

ocupação da via pública relativamente aos estabelecimentos referidos  na carta, não 

obstante, aquando dos pedidos de licenciamento da ocupação da via pública por 

aqueles estabelecimentos, os mesmos terem sido objecto de parecer desfavorável por 

parte destes serviços, pareceres estes que tiveram como fundamento, a obstrução de 



 FlFlFlFl.6 
______________ 

 
                                                           03.09.08 

 
Liv º .  111L iv º .  111L iv º .  111L iv º .  111     

                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 

                                                                   

 

passeios, prejudicando a passagem de peões. --------------------------------------------------------

----- Pelo exposto, somos de parecer que relativamente à ocupação da via pública por 

parte do estabelecimento "Pipas Bar", a mesma só deve ser concedida a partir das 18 

horas, e só em metade do passeio. -----------------------------------------------------------------------

----- Alerta-se para o facto do estabelecimento denominado "Tour Eiffel" já se encontrar 

licenciado para a ocupação da via pública. -------------------------------------------------------------

----- No que respeita aos estabelecimentos sitos na Avª. Aquilino Ribeiro, deverá a 

Ex.ma Câmara, em nosso entender, e no âmbito de ordenamento que está a executar 

nessa rua, arranjar expositores que sejam embutidos na própria parede, ou que fiquem 

salientes no máximo 10 cm  sobre o passeio, uma vez que é de dimensões bastantes 

reduzidas, o que obriga os transeuntes a circularem na estrada, facto este verificado 

diariamente". ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao teor do parecer da Fiscalização, a Câmara deliberou, por 

unanimidade o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 - Conceder a licença de ocupação da via pública à Senhora MARIA DE LURDES 

DE JESUS FERNANDES, nos termos sugeridos pela Fiscalização Municipal; --------------- 

----- 2 - Solicitar à equipa técnica que acompanha a reabilitação urbana do Largo do 

Tabolado, um estudo de pormenor dos expositores, toldos e publicidade, a instalar na 

zona, de molde a garantir prioritáriamente comodidade e segurança aos peões.======= 

005 - 150/167/100 - LANÇAMENTO DE FOGUETES E OUTRO FOGO DE ARTIFÍCIO - 

Ofícina S. Bartolomeu ================================================= 
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========== Oriundo da oficina em epígrafe, e para conhecimento desta Câmara 

Municipal, presente à reunião uma cópia da acta da reunião dos Industriais de 

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

integrante, dando conta dos problemas que os afligem.--------------------------------------------- 

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

“Fiscalização Municipal” 

006 – 380/995/000 – RELATÓRIO DE ACÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO ÂMBITO DO 

DECRETO – LEI N.º 309/2002  =========================================== 

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

n.º 618/FISC., datada de 04 de Setembro do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante,  informando sobre uma 

acção de fiscalização relativa a questões de licenciamento, higiene e segurança dos 

estabelecimentos de bebidas, com espaço para dança. -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dada a complexidade da matéria em termos de enquadramento legal, 

que conforma a eventual aplicação de sanções, incluíndo possíveis encerramentos, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, marcar uma reunião extraordinária para o próximo 

dia 10 ( Quarta Feira), pelas 09H30, solicitando, para o efeito, a presença do 

Comandante da G.N.R., Coordenador da Fiscalização, do Delegado do IGAC, do 

Delegado de Saúde, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira e o 

Gabinete Jurídico desta Câmara Municipal.==================================  

 02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
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“Secção de Contabilidade” 

007 - 210/207/000 – A.M.A.I. - ASSOCIAÇÃO MOIMENTENSE DE APOIO À 

INFÂNCIA – Pedido de Pagamento de horas para a tarefeira de apoio educativo == 

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

vinte e oito de Julho, último, exarada a folhas 58, ponto 057, do livro de actas nº. 110 em 

que foi deliberado  atribuir uma comparticipação financeira de montante igual aos 

encargos daí resultantes, à Delegação Escolar de Moimenta da Beira, para os fins 

propostos, novamente presente à reunião o referido processo, acompanhado do ofício e 

referente ao assunto em epígrafe, da Associação Moimentense de Apoio à Infância, 

com o número 42/2003, datado de 08 de Agosto, último, e registado sob o número 6172, 

no dia 08 do presente mês, informando que o valor a atribuir à tarefeira a prestar serviço 

naquela Instituição, é de € 522,45 (quinhentos e vinte e dois euros e quarenta e cinco 

cêntimos), solicitando, ainda, que a transferência seja feita para a referida Associação. - 

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

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

orgânico-económica  04/040701, onde, nesta data, existe um saldo disponível de € 

7.529,24 (sete mil, quinhentos e vinte e nove euros e vinte e quatro cêntimos).------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao teor do ofício acima referenciado, a Câmara, deliberou, por 

unanimidade, atribuir a verba de  € 522,45 (quinhentos e vinte e dois euros e quarenta e 

cinco cêntimos), à Associação Moimentense de Apoio à Infância, para os fins propostos.  

008 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, RECREIO E SOLIDARIEDADE 
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SOCIAL DA VILA DA RUA – Pedido de subsídio ============================ 

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

de 17 de Julho, último, e registado nesta Câmara no dia 23 do mesmo mês, com o 

número 5187,  solicitando a atribuição de uma verba no montante de € 2,00 (dois euros) 

/ dia, para cerca de 15 crianças oriundas de famílias carênciadas, por um período de 35 

dias úteis, para fazer face às despesas de alimentação e transporte, assumindo a 

Associação e as famílias os custos restantes. --------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  04/040701, onde, em 29, de Agosto último, existia um saldo 

disponível de € 7.529,24 (sete mil, quinhentos e vinte e nove euros e vinte e quatro 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara já admitiu a utilização gratuita da piscina 

e que a Associação possui transporte próprio para as deslocações, a mesma deliberou, 

por unanimidade, solicitar mais esclarecimentos sobre as actividades do programa, seus 

custos financeiros globais, bem como o número de crianças abrangidas. ============    

009 - 210/207/000 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOIMENTA DA BEIRA – 

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

========== Oriundo da Santa Casa da Misericórdia referenciada em epígrafe,  

presente  à reunião o ofício  datado de 30 de Julho, último, e registado nesta Câmara no 

dia 25 do passado mês de Agosto, com o número 5837,  solicitando a atribuição de uma 
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verba no montante de € 1.470,00 (mil, quatrocentos e setenta euros), destinada à 

realização de um passeio a levar a efeito. -------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  04/040701, onde, em 01 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 7.529,24 (sete mil, quinhentos e vinte e nove euros e vinte e quatro 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando as dificuldades financeiras da Câmara, a mesma 

deliberou, por unanimidade, ceder apenas o autocarro ou o valor do seu aluguer, 

disponibilizando-se  para participar activamente, como sempre o tem feito, na área do 

investimento. ========================================================  

010 - 210/207/000 – COMISSÃO DAS CAPELAS DA SENHORA DAS SEIXAS – 

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

========== Oriundo da Comissão em epígrafe, presente  à reunião o ofício sem data, 

mas registado nesta Câmara no dia 12 de Agosto, último, com o número 5604,  

solicitando a atribuição de uma verba no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), 

destinada à conclusão da construção de uns WC`S, na Senhora das Seixas. --------------- 

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

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

orgânico-económica  0102/080701, onde, em 03 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 12.506,02 (doze mil, quinhentos e seis euros e dois cêntimos), estando o 
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mesmo previsto no Plano de Actividades Municipal no objectivo 2.5.3, com o código 01 e 

número de projecto 29/2003, com a dotação global  de € 8.753,01 (oito mil, setecentos e 

cinquenta e três euros e um cêntimos).------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando o valor histórico e cultural daquele Santuário, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no montante de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros), para comparticipar  a conclusão da construção dos Wc´s,  no referido 

Santuário. ===========================================================  

011 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

13ª Alteração ======================================================== 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara, foi presente à reunião  a  13ª. 

Alteração   ao   Orçamento,  no  montante  de € 353.000,00 (trezentos e cinquenta e três 

mil euros), a que corresponde, igualmente, a 13ª  Alteração  às Grandes Opções do 

Plano no   montante de  € 407.000,00 (quatrocentos e sete mil euros),  na coluna de 

inscrições/reforços,  e de € 284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro 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 
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alterações.  ========================================================== 

012 - 230/270/000 – PAGAMENTOS ===================================    

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

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

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

integrante, no montante de € 969.550,99  (novecentos e sessenta e nove mil, 

quinhentos e cinquenta  euros e noventa e nove cêntimos). -------------------------------------- 

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

013 – 230/273/000 – ANÍBAL LOUREIRO – Pedido de indemnização =============  

========== Oriundo do Senhor ANÍBAL LOUREIRO, presente à reunião uma carta, 

datada de 3 de Junho, último e registado nesta Câmara no mesmo dia, com o número 

3845,  solicitando uma indemnização no montante de € 448,92 (quatrocentos e quarenta 

e oito euros e noventa e dois cêntimos), para minimizar os prejuízos causados no seu 

terreno, devido a uma queda de água, onde desemboca uma conduta de águas pluviais.  

----- A referida carta é acompanhada de uma informação do Vereador ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, com o seguinte teor:---------------------------------------------------

----- “No seguimento do despacho do Senhor Presidente, cumpre-me informar, que me 

desloquei ao local e constatei o que o reclamante verte na sua reclamação.------------------ 

----- Os valores solicitados na sua carta são considerados valores médios para a 

produção em questão, embora neste momento e pontualmente o valor do preço da 

batata na produção tenha sido alterado para mais.--------------------------------------------------- 
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----- A indemnização solicitada parece-me justa.------------------------------------------------------- 

----- Deve ainda a Câmara Municipal, melhorar o Corgo, à saída do aqueduto, para que 

outras situações idênticas não aconteçam.-------------------------------------------------------------- 

----- À consideração superior,------------------------------------------------------------------------------- 

----- Moimenta da Beira, 05 de Setembro de 2003”.--------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  0303/07010403, onde, em 05 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 30.651,62 (trinta mil, seiscentos e cinquenta e um euros e sessenta e 

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

objectivo 2.4.6, com o código 02 e número de projecto 7/2003, com a dotação global  de 

€ 2.000,00 (dois mil euros). --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao teor da informação do referido vereador,  a Câmara deliberou, 

por unanimidade, conceder ao senhor ANIBAL LOUREIRO, uma indemnização de € 

450,00 (quatrocentos e cinquenta euros), pelos prejuízos causados. ===============    

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

========== Considerando que o assunto que se segue diz respeito ao Vereador JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, por pertencer à sociedade PLACALVES, este 

ausentou-se  da reunião. ================================================ 

014 – 230/273/000 – JOSÉ ALVES – Pedido de indemnização ================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ALVES, presente à reunião uma carta, datada 
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de 22 de Maio, último, e registado nesta Câmara no mesmo dia, com o número 3583,  

solicitando uma indemnização em consequência das águas provenientes do monte de S. 

Miguel, onde existia uma lixeira, desaguarem  no seu terreno, pertencente à sociedade 

PLACALVES, causando a morte a 104 macieiras. --------------------------------------------------- 

----- A referida carta é acompanhada de uma informação do Vereador ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, com o seguinte teor:---------------------------------------------------

----- “No cumprimento do despacho do Senhor Presidente, desloquei-me ao local e 

certifiquei a existência de vestígios de material ferroso, em alguns locais da propriedade 

do Senhor JOSÉ ALVES.------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Com muita segurança poderei concluir que aqueles materiais ferrosos, advêm de 

escorrimento, encosta abaixo da antiga lixeira do Parque Industrial.----------------------------- 

----- Casos idênticos já aconteceram a alguns vizinhos do reclamante, e felizmente 

também me parece que este efeito motivado pela antiga lixeira, estar a diminuir de 

frequência.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Constatei cerca de 40 macieiras que ou, estavam afectadas ou, poderão vir a ser 

afectadas,  pelo dito escoamento.------------------------------------------------------------------------- 

----- As restantes árvores mencionadas na reclamação, estão debilitadas e a secar, mas 

por outros motivos que esclareci no local.--------------------------------------------------------------- 

----- Deve o Senhor José Alves, abrir uma pequena vala na base de um muro de 

patamar,  para drenar eventuais águas superficiais, provenientes do Parque Industrial.--- 

----- Considero que o Senhor José Alves, tem direito a uma indemnização para minimizar 
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os prejuízos causados em 40 macieiras.----------------------------------------------------------------- 

----- 1) Aquisição e plantação de 40 macieiras  ----124,70 €---------------------------------------- 

----- 2) Produção afectada em 10 anos ------------1.496,30 €---------------------------------------- 

----- 3) Abertura de vala --------------------------------- 120,00 €---------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 1.741,00 € (mil, setecentos e quarenta e 

um euros).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- À consideração superior,------------------------------------------------------------------------------- 

----- Moimenta da Beira, 05 de Setembro de 2003”.--------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  0303/07010411, onde, em 05 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 4.501,72 (quatro mil, quinhentos e um euros e setenta e dois cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos no objectivo 2.4.5, com 

o código 0103 e número de projecto 65/2002, com a dotação global  de € 4.501,72 

(quatro mil, quinhentos e um euros e setenta e dois cêntimos). ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo a Câmara reconhecido o prejuízo avaliado pelo referido 

Vereador, a mesma deliberou, por unanimidade, atribuir à PLACALVES uma 

indemnização de € 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta euros). ================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião. ========================================= 
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"Secção de Património e Aprovisionamento" 

015 - 130/151/200 – PARCELA DE TERRENO SITA NO LUGAR DO CHÃO DAS 

VINHAS OU REBOLAL – Bairro do Centro de Saúde – Cedência à Junta de 

Freguesia de Moimenta da Beira  ======================================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira,  presente à reunião 

o ofício nº. 46/JF, de 26 de Junho, último, da solicitando à Câmara Municipal a cedência 

de uma parcela de terreno, sita no lugar do Chão das Vinhas ou Rebolal, designado por 

Bairro do Centro de Saúde, para nela instalar um Parque Infantil e um “mini-basket”, cuja 

parcela está integrada nas áreas de cedência à Câmara Municipal para áreas verdes e 

utilização colectiva, por operação de loteamento levado a efeito naquele lugar, em nome 

da firma SOCILOTES – Comércio de Lotes para Construção Urbana, com Sede em 

Moimenta da Beira (Alvará nº. 02/95, de 15 de Dezembro de 1995).----------------------------

----- O referido ofício vem acompanhado de uma informação da DPOM, datada de 05 de 

Agosto, último, que nesta acta se dá como transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

a qual referencia a proveniência e destino daquela parcela de terreno.------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de um espaço público destinado ao fim 

proposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a Junta de Freguesia de 

Moimenta da Beira a instalar e a gerir o equipamento em causa. ================== 

"Tesouraria" 

016 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 05, que   
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acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de  € 91.759,82 (noventa e 

um mil, setecentos e cinquenta e nove euros e oitenta e dois cêntimos), assim  

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

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€   9.743,73  

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€ 82.016,09 

                                                                                TOTAL  ................€  91.759,82 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

017 - 310/302/340 - COMPLEXO DESPORTIVO DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Aquisição de terrenos ================================================= 

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

23 de Fevereiro de 2001, exarada a folhas 105, ponto 097, do livro de actas n.º 100, 

presente á reunião uma carta do Senhor ANTONINO CASIMIRO, datada de 27 de 

Junho, último, registada nesta Câmara Sob o n.º 4580, em 1 de Julho, último, que nesta 

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

acompanhada da informação n.º 69-LS/DPOM/2003, do Técnico Superior de 

Planeamento Regional e Urbano, LUÍS MANUEL MARTINS DA SILVA, com o seguinte 

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

----- “A presente informação surge no seguimento da solicitação verbal do Sr. Presidente 
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da Câmara Municipal para que fosse efectuada a análise da exposição que o Senhor 

Antonino Casimiro agora apresentou após a Câmara Municipal lhe ter proposto a 

disponibilidade de parte do seu prédio para a construção da denominada Variante 

Escolar e de parte dos acessos ao futuro Complexo Desportivo de Moimenta da Beira. -- 

----- No âmbito do estudo prévio do Complexo Desportivo, a Câmara Municipal, em 

estreita colaboração com a equipa responsável pela elaboração deste estudo, esboçou 

uma solução urbanística para o prédio do Sr. Antonino Casimiro. ------------------------------- 

----- Essa solução passava pela constituição de 16 lotes destinados à construção de 

moradias unifamiliares, sendo 15 delas destinados ao Sr. Antonino Casimiro. --------------- 

----- Nesse contexto, seria dada a esse Sr. a possibilidade de construção de 15 

habitações a que corresponderia uma área bruta de construção total de 4.620,00 m2. ---- 

----- O Sr. Antonino Casimiro vem agora apresentar uma “contra-proposta” que entre 

outras determinações, impõe uma solução urbanística que passa pela constituição de 18 

lotes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nessa solução, como é necessária a disponibilidade de área de terceiros para a 

constituição do lote n.º 1 A, e a mesma é sensivelmente igual à área que o Sr. Antonino 

Casimiro terá que disponibilizar para o lote n.º 1 B, nesta apreciação partir-se-á do 

princípio que, de ambos, este Sr. apenas poderá ser titular do lote 1 A. Assim, a 

presente operação de loteamento resultará na constituição de 16 lotes, a que 

correspondem uma área bruta de construção total de 4.928,00 m2. ---------------------------- 

------ Entretanto, no prédio no Sr. Antonino Casimiro, o estudo do Complexo Desportivo 
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prevê ainda, (no lado oposto à alameda fronteira ao futuro Pavilhão Gimnodesportivo), a 

possibilidade de construção de um edifício com três pisos com uma área de construção 

de, cerca de, 828 m2 destinados a unidades comerciais e de, cerca de, 832 m2 

destinados a moradias. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ora, perante todas as possibilidades de construção que o Sr. Antonino Casimiro 

poderá ter, (incluíndo os 16 lotes destinados a moradias unifamiliares e o edifício com 

três pisos), por aplicação das regras urbanísticas em vigor para Moimenta da Beira, 

nomeadamente, segundo o Plano Director Municipal em vigor, esta operação de 

loteamento deveria prever: ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) A cedência ao domínio público de 844 m2 destinados a Espaços Verdes e de 

Utilização Colectiva; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- b) A cedência ao domínio público de 1.098 m2 destinados a Equipamentos de 

Utilização Colectiva; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- c) A constituição de 80 lugares de estacionamentos públicos.------------------------------- 

----- Nota-se que, qualquer uma destas áreas não têm a ver com a constituição dos 

arruamentos de acesso aos lotes a constituir. Neste contexto, as áreas apontadas em a), 

b) e c) são áreas que (para além dos arruamentos), terão que ser cedidas ao domínio 

público, nomeadamente, e, respectivamente, para a constituição de espaços verdes de 

utilização colectiva, para a instalação de equipamentos de utilização colectiva e para 

estacionamento público. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entretanto, pode-se adiantar que, de acordo com os perfis dos arruamentos 
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previstos ainda não construídos, (que não correspondem aos que se encontram 

desenhados no esboço agora apresentado pelo Sr. Antonino Casimiro): ---------------------- 

----- 1) Está prevista a cedência de, cerca de, 787 m2 para o Complexo Desportivo, 

(parcela de terreno adjacente ao arruamento que limitará a Poente o Complexo 

Desportivo e que estabelecerá a ligação entre a alameda fronteira ao Pavilhão 

Gimnodesportivo e a Estrada de Castelo); -------------------------------------------------------------- 

----- 2) Está prevista a cedência de, cerca de, 1.960 m2 para a construção da alameda 

fronteira ao Pavilhão Gimnodesportivo”. ----------------------------------------------------------------- 

---------- Compulsada a proposta do requerente com a informação técnica da DPOM, 

poder-se-á concluir o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Face à área de construção proposta, já parcialmente aprovada, o loteador teria 

que ceder ao domínio público 844 m2 para espaços verdes e 1.098 m2 para 

equipamentos de utilização colectiva. Na realidade, apenas são cedidos 787 m2, (neste 

caso, para o complexo desportivo), já que as áreas destinadas aos arruamentos não são 

consideradas, em termos regulamentares, cedências destinadas, nem a espaços verdes, 

nem a equipamentos de utilização colectiva; ----------------------------------------------------------- 

----- b) Contudo, porquanto a Câmara Municipal tomou a iniciativa de promover as 

intervenções previstas no projecto global (Complexo desportivo e Acessos), constata-se 

que o proprietário/loteador desanexou do seu terreno, destinados a arruamentos, a área 

de 1.960 m2, necessária à execução do acesso ao Pavilhão Gimnodesportivo; ------------- 

----- c) Verifica-se também que, com as áreas cedidas para a Variante Escolar já 
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construída e para o acesso ao Pavilhão Gimnodesportivo, o proprietário poderá usufruir 

de uma área de construção substancial, (neste caso, de 4.740m2 de área bruta de 

construção). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Na perspectiva do enquadramento legal conformado pela informação 

técnica, e considerando que se trata de uma solução justa para ambas as partes, a 

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

----- 1) Viabilizar todo o loteamento proposto, incluindo a construção do prédio de 

habitação colectiva, até 4 pisos, condicionando a sua aprovação definitiva à aprovação 

do Plano Geral de Urbanização da Vila de Moimenta da Beira; ----------------------------------- 

----- 2) Garantir todas as infraestruturas no arruamento de acesso ao Pavilhão 

Gimnodesportivo; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3) Considerar, como suficientes, sem qualquer compensação acrescida, as áreas de 

cedência para o domínio público referenciadas na proposta; -------------------------------------- 

----- 4) Realizar as infraestruturas referidas no ponto 2 desta deliberação, no prazo de 2 

anos, susceptíveis de uma prorrogação por mais 6 meses; ---------------------------------------- 

----- 5) Não assumir qualquer responsabilidade no que concerne à negociação de 

terrenos necessários à consolidação de lotes incompletos. ====================== 

018 - 310/302/340 - COMPLEXO DESPORTIVO DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Aquisição de terrenos =================================================  

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

14 de Julho, último, exarada a folhas 233, ponto 260, do livro de actas n.º 109, em que 
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foi deliberado solicitar competente parecer aos Serviços Técnicos da D.P.O.M., com 

consulta prévia à equipa projectista, presente à reunião o processo dos Herdeiros de 

ALBERTO REQUEIJO GOUVEIA, acompanhada da informação n.º 70-LS/DPOM/2003, 

do Técnico Superior de Planeamento Regional e Urbano, LUÍS MANUEL MARTINS DA 

SILVA, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------

----- “A presente informação surge no seguimento da deliberação tomada pela Câmara 

Municipal em sua reunião ordinária de 03/07/14, relativamente ao teor da “contra-

proposta” agora apresentada pelos Herdeiros de Alberto Requeijo Gouveia, após a 

Câmara Municipal lhes ter proposto a disponibilidade de um prédio para a construção do 

novo Pavilhão Gimnodesportivo e de parte dos acessos ao futuro Complexo Desportivo 

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

----- Assim, relativamente ao adiantado pelos Herdeiros de Alberto Requeijo Gouveia no 

ponto 1 da sua exposição, na realidade, o “ante-projecto” do futuro Complexo Desportivo 

de Moimenta da Beira prevê a construção de edifícios com apenas rés-do-chão e dois 

andares (3 pisos) no prédio em causa. ------------------------------------------------------------------ 

----- Entretanto, por outro lado, prevê-se que o Plano Geral de Urbanização de Moimenta 

da Beira (em fase de elaboração) venha a permitir a construção de edifícios com 

utilização comercial e multifamiliar no prédio em causa, que, por harmonização com o 

que se prevê nas imediações, poderão vir a ter 4 pisos. -------------------------------------------- 

----- Ora, perante a situação retardada, relativamente ao que os Herdeiros de Alberto 

Requeijo Gouveia pretendem, julga-se possível e oportuno consultar a equipa projectista 
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do futuro Complexo Desportivo de Moimenta da Beira quanto à possível construção de 

edifícios com 4 pisos no prédio em causa”. ------------------------------------------------------------- 

----- O referido processo vem acompanhado do Parecer da Equipa Projectista, que nesta 

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

DELIBERAÇÃO:  Considerando que a equipa projectista emitiu parecer favorável, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, concordar integralmente com a proposta do 

requerente. ========================================================== 

019 - 310/399/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE PERAVELHA - Acordo de 

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

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Peravelha, presente à reunião a Ficha 

de Candidatura do Acordo de Colaboração Financeira, registada nesta Câmara sob o n.º 

6089, em 5 do corrente mês, para a obra de “Ampliação do Cemitério de Carapito”, que 

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

estimativa orçamental é de € 33.184,59 (trinta e três mil, cento e oitenta e quatro euros e 

cinquenta e nove cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- “O valor total da estimativa orçamental apresentada encontra-se em conformidade 

com o estudo realizado pelos serviços Técnicos desta Edilidade, o qual se anexa”. -------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 
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orgânico-económica 0303/080501 onde, em 5 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 60.528,11 (sessenta mil, quinhentos e vinte e oito euros e onze 

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

2.4.2., com o Código 0401 e número de Projecto 15/2003, com a dotação de € 19.728,11 

(dezanove mil, setecentos e vinte e oito euros e onze cêntimos). -------------------------------- 

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

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

25.000,00 (vinte e cinco mil euros), concedendo uma comparticipação de € 18.750,00 

(dezoito mil, setecentos e cinquenta euros), correspondente a 75% dos respectivos 

encargos, alertando a referida Junta de Freguesia para os procedimentos legais a 

observar, no âmbito do regime de realização de despesas públicas. =============== 

020 - 310/399/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE PAÇÔ - Acordo de Colaboração – 

Pedido de Alteração de Protocolo - Proposta - Aprovação ==================== 

========== Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 2 

de Junho, último, exarada a folhas 93, ponto 103, do livro de actas n.º 109, em que foi 

deliberado considerar, como valor elegível, o montante de € 18.103,00 (dezoito mil, 

cento e três euros), para a “Ampliação do Cemitério de Sanfins”, cabendo-lhe uma 

comparticipação de € 13.577,25 (treze mil, quinhentos e setenta e sete euros e vinte e 

cinco cêntimos), correspondente a 75% da obra, presente à reunião um ofício da referida 

Junta de Freguesia, sem referência, datado de 29 de Agosto, último e registado nesta 

Câmara sob o n.º 6087, em 5 do corrente mês, com o seguinte teor:----------------------------
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----- ”Através de uma reavaliação do processo que conduziu à apresentação e 

aprovação da candidatura inicial, face ao projecto agora elaborado e às medições 

pormenorizadas, incluindo agora o fornecimento de saibro (6.680,00 €) e reforço dos 

muros de suporte em elevação (+ 2.000,00 €), constatamos uma grande discrepância de 

valores, pelo que solicitamos a aprovação da candidatura reformulada à qual juntamos 

mapa de medições e projecto, esperando que seja considerado o valor máximo elegível, 

com a justa comparticipação”.------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que os trabalhos em causa são imprescindíveis para o 

bom acabamento da obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, reconsiderar como 

valor elegível o montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), concedendo uma 

comparticipação de € 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta euros), 

correspondente a 75% dos respectivos encargos, alertando a referida Junta de 

Freguesia para os procedimentos legais a observar, no âmbito do regime de realização 

de despesas públicas. ================================================== 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

021 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

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

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

----- HELDER DE JESUS GOUVEIA, para acabamentos da sua casa de habitação, que 

pretende levar a efeito na localidade da Semitela, Freguesia de Leomil, a que se refere o 
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Proçº. nº. 432.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

---- ALICE RODRIGUES ALVES, para reconstrução do telhado da habitação e arrumos, 

sitos na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº. nº. 

439.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO LOPES LUÍS, para substituição do telhado da casa de habitação, sita na 

localidade de Vila Chã, Freguesia de Caria, a que se refere o Procº. nº. 440.03;------------- 

----- JOSÉ MARTINS NUNES, para substituição e reparação do telhado num armazém 

de arrumos, com 40m2, sito na localidade e  Freguesia de Ariz, a que se refere o Procº. 

444.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- DIVA DA SILVA RIBEIRO FIGUEIREDO, para retirar o reboco das paredes da casa 

de habitação, sita no lugar denominado "Eira", na Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Procº. Nº. 454.03;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  JOÃO GRAÇA CARVALHO, para reconstrução do telhado de anexos, sitos na Rua 

do   Cemitério, Freguesia de Nagosa, a que se refere o Procº. nº. 455.03.--------------------- 

----- ANTÓNIO DE SÁ FONSECA, para substituição do telhado velho por novo na sua 

casa de habitação, sita na Estrada de Castelo, Freguesia de Moimenta da Beira, a que 

se refere o Proçº. nº. 477.03. -------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos e emitir as 
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respectivas licenças. =================================================== 

022 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

========== Oriundo da Senhora MARIA JOÃO ANTUNES RODRIGUES, residente na 

localidade de Vide, Freguesia de Rua, presente à reunião um processo simples para 

proceder à reparação do telhado e rebocos com ocupação da via pública em 3m2, sita 

no Largo do Carvalho, localidade de Vide, a que se refere o Procº. nº. 482.03. -------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GTL-GABINETE TÉCNICO LOCAL, o mesmo 

prestou a seguinte informação nº. 88/GTL/2003, datada de 05 do corrente mês:-------------

-----" Trata a presente informação de um pedido de informação do telhado e rebocos 

com ocupação da via pública em 3m2.-------------------------------------------------------------------

----- A requerente dirigiu-se ao Gabinete, informando-nos do tipo de obra que pretende 

realizar na cobertura, visto que no interior da habitação existem algumas infiltrações, 

comprometendo-se a repor o tipo de telha existente, modificar a trave mestra em 

madeira, sem que para tal sejam feitas alterações na forma e inclinação do telhado. ------ 

----- Solicitou ocupação da via pública com os materiais na reparação do telhado. ----------

---- Relativamente à pretensão da requerente é positivo o parecer deste Gabinete". ------ 

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

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

023 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

---------- FERNANDO MANUEL GOMES FERREIRA, para construção de um muro de 
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vedação, com 32m, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Monte Rodrigo", 

Freguesia de Alvite, a que se refere o Procº. nº. 434.03;--------------------------------------------

----- LUÍS CARLOS LOUREIRO DE ALMEIDA, para construção de um muro de vedação, 

com 20m, que pretende levar a efeito na localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, 

a que se refere o Procº. nº. 437.03;----------------------------------------------------------------------- 

----- BENVINDA MARIA SEMITELA MENESES, para construção de um muro de 

vedação, com 20m, que pretende levar a efeito na Rua do Centro, Freguesia de Alvite, a 

que se refere o Procº. nº. 441.03;-------------------------------------------------------------------------- 

----- CARLOS DA SILVA LOPES ALMEIDA, para construção de um muro de vedação, 

com 25m, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Nozedo", Freguesia de 

Leomil, a que se refere o Procº. nº. 450.03--------------------------------------------------------------    

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

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

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

requerente deve previamente solicitar o alinhamento". ---------------------------------------------- 

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

respectivas licenças, devendo  os interessados requererem, previamente, os respectivos 

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

024 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

========== Oriundo do Senhor ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS, SOCIEDADE 



 FlFlFlFl.29 
______________ 

 
                                                           03.09.08 

 
Liv º .  111L iv º .  111L iv º .  111L iv º .  111     

                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 

                                                                   

 

UNIPESSOAL, LDA., residente na Avenida de São João, nº.17, nesta Vila, presente à 

reunião um processo simples, para proceder à ocupação da via pública em 15 m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de "Sarzeda", nesta Vila, a que se refere o 

Proçº. nº. 451.03. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

ocupação da via pública, deve ficar sinalizada por forma a ser devidamente visualizada 

pelos transeuntes". -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

respectiva licença, devendo o requerente, sinalizar a via pública de forma a que a 

ocupação seja devidamente visualizada pelos transeuntes. ====================== 

025 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

========== Oriundo do Senhor IRIANO HENRIQUES, residente na Rua do Soito, na 

localidade e Freguesia de Baldos, presente à reunião um processo simples, para 

proceder à reparação do telhado e da armação da habitação e ocupação da via pública 

em 5 m2, que pretende levar a efeito no lugar de residência, a que se refere o Proçº. nº. 

442.03. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------
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----- "  Não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença para a 

reparação do telhado e armação da habitação.-------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à ocupação da via pública, também não há inconveniente em que lhe 

seja concedida a licença, desde que não prejudique a circulação do trânsito". --------------- 

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

respectiva licença, desde que não prejudique a circulação do trânsito. ==============  

026 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” - Com 

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

========== Oriundo do Senhor CARMINO LOPES SILVA, residente na localidade e 

Freguesia de Peravelha, presente à reunião um processo simples, para a construção de 

um muro de vedação, com 30 metros e ocupação da via pública em 10m2, que pretende 

levar a efeito na localidade de Carapito, Freguesia de Peravelha, a que se refere o 

Proçº. nº. 453.03.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

construção do muro, no entanto, deve previamente solicitar o alinhamento. ------------------

----- Relativamente à ocupação da via, também não há inconveniente em que lhe seja 

concedida a licença, desde que não prejudique a livre circulação do trânsito". --------------- 

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

respectiva licença, desde que não prejudique a circulação do trânsito. Entretanto, o 
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requerente deve solicitar o alinhamento à Fiscalização Municipal. ================= 

027 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA ISABEL DA SILVA SOBRAL, residente na 

localidade de Vide, Freguesia de Rua, presente à reunião um processo simples para 

proceder à abertura de uma janela e porta para o terraço da habitação sita na referida 

localidade de Vide, a que se refere o Procº. nº. 456.03. -------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GTL-GABINETE TÉCNICO LOCAL, o mesmo 

prestou a informação nº. 82/GTL/2003, datada de 21 de Agosto, último, que nesta acta 

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

parecer desfavorável. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma obra de natureza simples, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o requerente da apresentação do respectivo 

projecto de arquitectura. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No entanto, na perspectiva de uma estratégia prática e pedagógica, mais foi 

deliberado, e também por unanimidade, solicitar ao GTL-Gabinete Técnico Local um 

desenho que configure a tipologia adequada para as aberturas propostas, bem como os 

materiais a utilizar. =====================================================  

028 - 360/338/230.00 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - Telas 

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

========== Oriundo do Senhor JOÃO PAULO LOURENÇO LOPES DE SOUSA, 
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residente no Bairro dos Andinhos, lote B5, do loteamento a que se refere o alvará nº. 

01/92, sito na Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião o projecto de 

arquitectura de construção de uma moradia unifamiliar, que levou a efeito no lugar acima 

referido, acompanhado das respectivas telas finais.-------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 52-

RJ/DPOM/2003, datada de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido das Telas 

Finais apresentadas, devendo, contudo, apresentar as plantas desenhadas dos 

"vermelhos e amarelos", incluindo os alçados, de acordo com o estipulado no artº. 17º, 

do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas. =========================== 

029 - 360/338/552.00 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de arquitectura - 

Ampliação da cozinha da casa de habitação================================ 

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

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

interessado, Senhor LUÍS AUGUSTO SOARES LEITÃO, relativamente ao projecto de 

ampliação da cozinha da sua casa de habitação, sita no Bairro de Nossa Senhora de 

Fátima, nesta Vila, presente à reunião o referido projecto acompanhado da respectiva 

resposta à audiência, em que, pelos motivos ali descritos, requer deferimento da 
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pretensão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- "Perante este esclarecimento, mantém-se o teor da informação datada de 6/8/2003, 

exceptuando o afirmado nos seus 3º. e 4º. Parágrafos.", datada de 29 de Agosto, 

último.", mantendo assim, o parecer desfavorável. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o requerente ainda não provou a conformidade do 

projecto com a construção edificada, para além de pretender uma ampliação que não 

respeita o afastamento de tardoz e tendo em conta que possam existir situações 

similares na envolvente, a Câmara deliberou, por unanimidade,  solicitar ao Vereador 

JORGE DE JESUS COSTA, uma avaliação "in loco" das implicações da implantação 

proposta.============================================================ 

030 - 360/338/177.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Ampliação de um armazém - Resposta à audiência ========================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência escrita da interessada  

Senhora MARIA ANTÓNIA DE OLIVEIRA FONSECA, relativamente ao projecto de 

ampliação de um armazém que pretende levar a efeito na Freguesia do Vilar, presente à 

reunião o referido projecto acompanhado da respectiva resposta à audiência, que nesta 

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

pelos motivos ali descritos, requer deferimento da pretensão.------------------------------ 
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----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação exarada no 

requerimento nº. 1424/03, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, datada de 02 do corrente mês, emitindo parecer 

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

DELIBERAÇÃO: Face aos alinhamentos dominantes no local e ainda que a Câmara 

Municipal possa admitir a implantação proposta, esta deliberou, por unanimidade, 

solicitar ao requerente uma alteração ao projecto que inclua, com exactidão, a 

construção existente. =================================================== 

031 - 360/338/68.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução e ampliação de uma habitação - Projecto de alterações e Telas 

Finais – Rectificação ================================================== 

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

14 de Julho, último, exarada a folhas, 260, ponto 287, do livro de actas nº. 110, em que 

foi deliberado aprovar o projecto de alterações e Telas Finais e emitir a respectiva 

licença, à Senhora MARIA DE FÁTIMA SANTOS FERNANDES MOURA, relativamente  

à reconstrução e ampliação de uma habitação, que pretende levar a efeito na Rua do 

Soalheiro, na localidade e Freguesia de Alvite, presente de novo à reunião o processo 

para rectificação da deliberação atrás referida, dado que a informação técnica emite 

parecer favorável ao projecto de alterações, mas solicita a entrega do projecto de 

estabilidade relativo às mesmas alterações. ----------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

alterações e solicitar à requerente o projecto de estabilidade relativo às respectivas 

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

032 - 360/338/108.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de arrumos com 36 m2 ==================================== 

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

28 de Julho último, exarada a folhas 39, ponto 033, do livro de actas nº. 110, em que foi 

deliberado, relativamente à reconstrução de uns arrumos com 36 m2 que a Senhora 

HERMINIA DUARTE PEREIRA, pretende levar a efeito na Rua do Cabo, na localidade e 

Freguesia de Sever, que o processo baixe ao Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, para servir-se dos seus conhecimentos do 

local e recolher informações susceptíveis de proporcionarem e fundamentar uma melhor 

decisão por parte da Câmara Municipal, novamente presente à reunião o referido 

processo acompanhado da informação do referido Vereador, que nesta acta se 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que continuam a existir dúvidas sobre as cérceas 

dominantes, para uma plena harmonização da área, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, deslocar-se ao local, na próxima reunião. ========================= 

033 - 360/338/253.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades - 

reconstrução e ampliação de uma casa de habitação ======================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 
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JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor JOÃO DE ALMEIDA 

OLIVEIRA, uma declaração que comprovasse a antiguidade da construção existente,  

relativamente à reconstrução e ampliação de uma casa de habitação que pretende levar 

a efeito na Rua de Santo António, na localidade e Freguesia de Baldos, presente à 

reunião o respectivo processo acompanhado do atestado da Junta de Freguesia de 

Baldos, a comprovar a antiguidade do edifício. -------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 99-

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

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

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

034 - 360/338/173.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um armazém para instalação de avicultura ==================== 

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

ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, em que decidiu solicitar à  Senhora ANA 

CRISTINA TEIXEIRA DIAS, os elementos em falta no processo, entre os quais o 

Parecer da Direcção Regional do Ambiente, relativo à rejeição de águas residuais 

domésticas e industriais  e a autorização para o exercício da actividade avícola, à 

Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes, segundo os trâmites processuais  
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definidos no ponto 2, do art.º. 25º, da Portaria 206/96, de 7 de Junho, presente à reunião 

o respectivo processo acompanhado de alguns dos elementos solicitados. ------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 107-

SV/DPOM/2003, datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, alertando que a requerente 

deverá entregar os elementos em falta. ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo baixe de novo 

à Arquitecta SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA, a fim de apreciar o projecto de 

arquitectura, devendo ter em consideração as recomendações do Médico Veterinário 

Municipal e do Delegado de Saúde. ======================================== 

035 - 360/338/187.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Ampliação de uma moradia unifamiliar =================================== 

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

18 de Agosto, último, exarada a folhas 108, ponto 105, do livro de actas nº. 110, em que 

foi deliberado, relativamente à ampliação de uma moradia unifamiliar que a Senhora 

MARIA NATÁLIA DE JESUS AREIAS DE CASTRO pretende levar a efeito na Rua São 

Sebastião, na localidade e Freguesia de Vilar,  que "o Vereador em Regime de Tempo 

Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, avalie localmente a obra tendo em conta os 

seguinte promenores:----------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 FlFlFlFl.38 
______________ 

 
                                                           03.09.08 

 
Liv º .  111L iv º .  111L iv º .  111L iv º .  111     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

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

                                                                   

 

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

----- 3 - Eventuais implicações com terceiros, da ampliação a nível do segundo piso."-----, 

novamente presente à reunião o referido processo, acompanhado da informação do 

Vereador do Pelouro, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

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

DELIBERAÇÃO:  Considerando a avaliação feita no local pelo referido Vereador e pela 

arquitecta SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA, verificou-se  que se trata de uma 

ampliação na vertical, sem aumento da área de implantação, constatando-se, ainda, que 

não haverá implicações com terceiros, porquanto não existem aberturas naqueles 

alçados, pelo que  a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura, devendo o requerente, juntamente com os projectos de especialidades, 

ajustar a solução técnica das escadas, às normas regulamentares. ================ 

036 - 360/338/307.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração de uma moradia unifamiliar - Resposta à audiência================== 

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

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

interessado, Senhor MANUEL DÁRIO DE JESUS CORREIA, relativamente ao projecto 

de construção de uma casa de habitação que pretende levar a efeito na Rua da Estrada, 

na localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião o referido projecto, 

acompanhado da respectiva resposta à audiência, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, solicitando a aprovação do 
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projecto de arquitectura.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 104-

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

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

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitectura e solicitar os projectos de especialidades. ==========================  

037 - 360/338/378.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

18 de Agosto último, exarada a folhas 113, ponto 111, do livro de actas nº. 110, em que 

foi deliberado solicitar ao Senhor RAUL REBELO, relativamente à reconstrução e 

ampliação de uma moradia unifamiliar que pretende levar a efeito na Rua da Forca, na 

localidade e  Freguesia de Paradinha,  a anexação dos artigos referidos na informação, 

bem como o estudo de enquadramento na envolvente, caso se justifique, novamente 

presente à reunião o referido processo acompanhado de um requerimento, que nesta 

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

o deferimento da pretensão.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 101-
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SV/DPOM/2003, datada de 27 de Agosto, último, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a entrega do documento 

de legitimidade no acto do levantamento da licença.------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, não prescindir da apresentação do 

estudo do enquadramento da envolvente já anteriormente solicitado, devendo o 

requerente, dentro de um prazo de 10 (dez) dias, entregá-lo para oportuna análise e 

emissão do competente parecer. ========================================== 

038 - 360/338/404.03 - OBRAS PARTICULARES – Construção de um telhado - 

Resposta à audiência================================================== 

========== No seguimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, em que 

decidiu proceder à audiência escrita da interessada  Senhora ROLANDE RAYMONDE 

EMELIE ROGOWSKI ANDRADE, relativamente ao pedido de construção de um telheiro 

que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Caria, presente à reunião o 

referido processo, acompanhado da respectiva resposta à audiência, que nesta acta se 

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

motivos ali descritos, requer deferimento da pretensão.--------------------------------------------- 

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

prestou a seguinte informação, datada de 03 do corrente mês, que aponta para o 

indeferimento: --------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- "Os serviços de Fiscalização mantêm a Informação nº. 563/FISC., datada de 

07/08/03." -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando  que se trata de uma obra de uma intervenção de 

natureza simples, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido solicitado e 

emitir a respectiva licença.=============================================== 

039 - 360/338/429.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

========== Oriundo da Senhora ANA MARIA SIMÕES COSTA MORAIS, residente no 

lugar denominado "Mata", na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, presente à 

reunião um projecto de arquitectura para construção de uma casa de habitação, que 

pretende levar a efeito no referido lugar.-----------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 51-

RJ/DPOM/2003, datada de 28 de Agosto, último, que nesta acta se considera 

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

ao projecto de arquitectura, ao mesmo tempo que dá conta que faltam alguns 

elementos, devendo por isso, serem solicitados alguns esclarecimentos. --------------------- 

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

arquitectura, mas na condição do requerente entregar os elementos solicitados na 

informação dos Serviços Técnicos. ========================================  

040 - 360/342/16.81 e 7.83 - OBRAS PARTICULARES – Vistoria para concessão de 
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licença para recintos de espectáculos e divertimentos públicos================ 

========== No seguimento da vistoria realizada pela comissão de vistorias no dia 01 

do corrente mês, requerida pela Senhora GEORGINA MARIA SEIXAS RODRIGUES, ao 

recinto de divertimento público conhecido como "Discoteca Radical", sito nas traseiras 

de um prédio, na cave, localizado no nº. 55 da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, nesta Vila, 

presente  à reunião o  auto de vistoria, com parecer negativo. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter este assunto para a 

próxima reunião extraordinária, a realizar no próximo dia 10 do corrente mês, 

pelas10H30. ========================================================= 

041 - 360/342/000 - OBRAS PARTICULARES – Vistoria para concessão de licença 

para recintos de espectáculos e divertimentos públicos ====================== 

========== No seguimento da vistoria realizada pela comissão de vistorias no dia 14 

de Julho, último, requerida pelo Senhor MANUEL DE ALMEIDA LOPES, ao recinto de 

divertimento público, sito no rés-do-chão do prédio situado no lugar designado  Av.  25 

de Abril, nº. 32, nesta Vila, presente  à reunião o  auto de vistoria, com parecer negativo.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à Comissão de 

Vistorias as razões de caractér legal, subjacentes ao parecer desfavorável emitido. ====  

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

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

directamente respeito ao Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, este 

ausentou-se da reunião. ================================================ 
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042 - 360/347/06.92 – LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES ============= 

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

02 de Junho, último, exarada a folhas 140, ponto 159, do livro de actas nº. 109, em que 

foi deliberado, relativamente ao loteamento da Firma PLACALVES, com Sede nesta Vila, 

solicitar à empresa loteadora a entrega, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

recepção da respectiva notificação, nos cofres da Câmara Municipal, do montante 

previsto para a realização das respectivas infraestruturas eléctricas, sob pena, de não o 

fazendo, serem accionados  os mecanismos que visam a execução da caução bancária, 

novamente presente à reunião o referido projecto, acompanhado da seguinte informação 

dada pela Assistente Administrativa Principal, da Secção de Apoio Administrativo à 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICIPIO, ANA CRISTINA 

AGUIAR BONDOSO FONSECA: --------------------------------------------------------------------------

----- “Relativamente a este assunto informo V. Ex.ª que o prazo de 30 (trinta) dias já 

terminou.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta os antecedentes do processo e dado que é do 

interesse público intervir globalmente na rede eléctrica e no reforço da sua potência, 

quer no loteamento em questão, quer em todo o Bairro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, notificar a empresa loteadora - PLACALVES - a entregar,  no prazo de 10 

(dez) dias  a contar da data da recepção da respectiva notificação, nos cofres desta 

Câmara Municipal, o valor global correspondente às infraestruturas eléctricas, sob pena 

de, não o fazendo, serem accionados os mecanismos que visam a execução da caução 
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bancária, assumindo a Câmara a execução das referidas infraestruturas. =========== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, regressou à reunião. ========================================= 

043 - 360/347/04.91 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Pedido de 

recepção definitiva das respectivas obras de urbanização ==================== 

========== Oriundo do Senhor FERNANDO RIBEIRO DA FONSECA, residente na 

Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião um requerimento em que requer  a 

recepção definitiva das obras de urbanização, do loteamento a que se refere o Alvará nº. 

03/93, sito no lugar denominado "Penedo Gordo", na Freguesia de Leomil. ------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação da COMISSÃO DE VISTORIAS,  a mesma 

apresenta o Auto de Vistoria, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, dando conta que não estão reunidas as condições para o  

recebimento definitivo das respectivas obras de urbanização.------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reter o valor da caução até que 

sejam rectificadas as irregularidades técnicas detectadas pela Comissão de Vistoria.----- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, o seguinte: -------------------------------- 

----- a) - Conceder um prazo de 60 (sessenta) dias, para a execução das infraestruturas 

em falta; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- b) - Disponibilizar os Serviços Técnicos desta Câmara, para estudarem a melhor 

solução técnica destinada a resolver, definitivamente, a drenagem das águas pluviais  e 
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adequado tratamento das águas residuais.=================================== 

044 - 360/347/01.95 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Pedido de 

recepção definitiva das respectivas obras de urbanização ==================== 

========== Oriundo do Senhor ARLINDO GOMES TEIXEIRA, residente no lugar 

denominado "Regada", na Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião um 

requerimento em que requer a recepção definitiva das obras de urbanização, do 

loteamento a que se refere o  Alvará nº. 05/96, sito no lugar denominado "Regada", na 

localidade e Freguesia de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da COMISSÃO DE VISTORIAS,  a mesma 

apresenta o Auto de Vistoria, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, dando conta que estão reunidas as condições para o  

recebimento definitivo das respectivas obras de urbanização.------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

das obras e libertar a respectiva caução bancária na sua totalidade.================ 

045 - 360/347/07.97 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Pedido  de 

recepção definitiva das repectivas obras de urbanização ===================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ CORREIA DE ALMEIDA MELO, residente na 

Freguesia de Moimenta da Beira, na qualidade de procurador do Senhor Fernando 

Correia Melo, titular do alvará do loteamento em epígrafe,  presente à reunião um 

requerimento em que requer a recepção definitiva das obras de urbanização, do 

loteamento a que se refere o  Alvará nº. 04/99, sito no lugar denominado "Quinta das 
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Fragas", na localidade e Freguesia de Moimenta da Beira. ---------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da COMISSÃO DE VISTORIAS,  a mesma 

apresenta o Auto de Vistoria, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, dando conta que estão reunidas as condições para o  

recebimento definitivo das respectivas obras de urbanização. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

das obras e libertar a respectiva caução bancária, na sua totalidade. =============== 

046 - 360/347/07.01 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Pedido de 

redução de Garantia Bancária ========================================== 

========== Oriundo da Firma ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS, Sociedade Unipessoal, 

Lda, com Sede na Av. de São João, nesta Vila, presente à reunião um requerimento em 

que requer a recepção provisória das obras de urbanização, do loteamento a que se 

refere o Alvará nº. 03/2002, sito no lugar denominado "Poça Nova", na localidade e 

Freguesia de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------------------------  

----- Submetido o assunto à apreciação da COMISSÃO DE VISTORIAS,  a mesma 

apresenta o Auto de Vistoria, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, dando conta que deverá ser libertada a  quantia de  € 

40.640,83 (quarenta mil, seiscentos e quarenta euros e oitenta e três cêntimos), do valor 

global de € 141.686,24 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis euros e 

vinte e quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação da Comissão de Vistoria, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, reduzir a caução do valor global de € 141.686,24 (cento e quarenta e um 

mil, seiscentos e oitenta seis euros e vinte e quatro cêntimos), em € 40.640,83 (quarenta 

mil, seiscentos e quarenta euros e oitenta e três cêntimos), ficando a mesma fixada no 

em € 101.045,41 (cento e um mil, quarenta e cinco euros e quarenta e um cêntimo). === 

047 - 360/992/000 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de Regulamento Municipal 

de Urbanização, Edificação e Taxas - Apreciação e aprovação ================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea a) do nº. 7, do artº. 65º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 

de Janeiro, presente à reunião o projecto do Regulamento em epígrafe.----------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o Regulamento 

Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, para apreciação numa próxima 

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

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

048 – 370/353/300 – HABITAÇÃO – Bairro Pré-Fabricado de Soutosa – Peva – 

Cedência de duas habitações =========================================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Peva e no seguimento da deliberação 

tomada em reunião ordinária realizada em 19 de Maio, último, exarada a folhas 57, 

ponto 62, do livro de actas 109, em que foi deliberado ceder as instalações requeridas 

ao CLUBE DE CAÇA E PESCA “TERRAS DO DEMO”, presente à reunião o ofício n.º 

114/2003, datado de 21 de Agosto, último, informando que, por decisão do Executivo da 
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Junta de Freguesia e por deliberação da Assembleia de Freguesia, foi aprovada a 

respectiva cedência, não tendo sido respeitado, por parte da respectiva Associação de 

Pesca, o que foi acordado, quer verbalmente, quer por escrito, estando a utilizar as duas 

casas quando apenas solicitou uma, pelo que solicita que seja apenas criado um 

gabinete nas instalações onde irão funcionar os serviços da Comissão de Baldios Terras 

de Aquilino Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a correcta gestão dos recursos florestais contribui 

decisivamente para a sustentação dos recursos cinegéticos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, sugerir uma maior cooperação entre a Associação de Caça e Pesca 

Terras do Demo e a Comissão de Baldios, recomendando, ainda, àquela Associação a 

criação de condições físicas, nas instalações cedidas, que traduzam uma efectiva 

cooperação.==========================================================  

049 – 710/713/300 – COMISSÃO FABRIQUEIRA DA PARÓQUIA DE ALVITE – Festa 

em Honra de Nossa Senhora das Queimas – Aluguer de Gerador  ============== 

========== Oriundo da Comissão Fabriqueira em epígrafe, presente à reunião um 

ofício sem número e sem data, registado nesta Câmara Municipal em 05 de Agosto do 

corrente ano, sob o n.º 5477, acompanhado de um Contrato de Prestação de Serviços, 

informando da realização da Festa em Honra de Nossa Senhora das Queimas, a qual  

se realizou nos dias 14, 15 e 16 do passado mês de Agosto, e que, devido à inexistência 

de corrente eléctrica suficiente para a actuação dos agrupamentos musicais nos 
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referidos festejos, tornou-se necessário o aluguer de um gerador, pelo que solicita o 

pagamento desta despesa, no valor de € 900,00 (novecentos euros).--------------------------- 

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

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

orgânico - económica 04/04.07.01, onde, em 20 de Agosto, último, existe um saldo 

disponível de € 11.279,24 (onze mil, duzentos e setenta e nove euros, e vinte e quatro 

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

DELIBERAÇÃO: Face às razões de facto agora aduzidas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, assumir a despesa com o aluguer do gerador, no valor de € 900,00 

(novecentos euros).====================================================                                                                                                                 

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

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

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

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

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, sendo seguidamente distribuída, por 

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

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

16H20.============================================================== 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

  

 


