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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E DOIS DE SETEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E TRÊS ============================================= 

                                                       ACTA Nº. 28/03 

========= Aos vinte e dois 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, MARIA FELISBELA ALMEIDA DE AGUIAR BONDOSO, 

Técnica Superior de 1ª. Classe  (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, 

datado de 5 de Novembro, de 2001, elaborei a acta da presente reunião), 

compareceram os Senhores, JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, 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 11H00 ====================================== 
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01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

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

"Fiscalização Municipal" 

052 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 97/2002,  

REFERENTE À FIRMA “ PALIGRAN – GRANITOS ALTO PAIVA, LDA “- Decisão === 

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

19 de Maio, ultimo, ponto 007, exarada a folhas 9, do livro de actas n.º 109, em que foi 

deliberado, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, que decide instaurar e 

instruir o presente processo de contra ordenação, cujo auto de notícia foi levantado no 

dia 3 de Setembro, último, pela Fiscalização Municipal, dá conta que a firma  

"PALIGRAN-GRANITOS ALTO PAIVA, LDA.", com sede em Vilacete, freguesia de 

Alpendurada e Matos, Município de Marco de Canavezes, tendo como Sócio Gerente o 

Senhor LUIS JOSÉ BATISTA VIEIRA ANTUNES, procedia à exploração de massas 

minerais, sem que para isso estivesse munido da respectiva licença de exploração  

passada por esta Câmara Municipal, violando assim o   n.º 1, do art.º 10.º, do Decreto-

Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, presente, novamente, à reunião o referido processo 
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de Contra – Ordenação para decisão.-------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Assistente Administrativa Principal, MARIA DE FÁTIMA 

CERQUEIRA PINTO XAVIER, a mesma prestou a Informação n.º 4/2003, datada de 

09/09/2003, do seguinte teor:------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Cumpre-me informar V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara Municipal que, 

relativamente à pedreira sita no lugar do Penedo dos Corvos, localidade e freguesia de 

Ariz, concelho de Moimenta da Beira, a Firma “ Paligran – Granitos Alto  Paiva, Lda “, 

iniciou o processo de licenciamento da mesma, em 22 de Junho de 1998.-------------------- 

----- Neste momento, e com base na deliberação tomada em reunião ordinária da 

Câmara Municipal, em 12/03/01, solicitou-se em 28/01/02, parecer à Direcção Regional 

do Ambiente e Ordenamento do Território Norte, o qual não foi emitido até à presente 

data.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que, a pedreira supra referida, neste momento, está a ser explorada 

pela Firma “ A.F.L., Antunes e Filhos, Lda “.------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que esta empresa laborou vários anos, sem ter 

concluído o processo de licenciamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, aplicar a 

coima de € 2.493,99  (dois mil quatrocentos e noventa e três euros e noventa e nove 

cêntimos), e custas no montante de € 35,00 (trinta e cinco euros), num total de € 

2.528,99 (dois mil quinhentos e vinte e oito euros e noventa e nove cêntimos). ======= 

053 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 10/2003,  

REFERENTE À FIRMA “ AP2 M “- Decisão ================================= 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

19 de Maio, ultimo, ponto 004, exarada a folhas 7, do livro de actas n.º 109, em que foi 

deliberado, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, que decide instaurar e 

instruir o presente processo de contra ordenação, cujo auto de notícia foi levantado no 

dia 3 de Setembro, último, pela Fiscalização Municipal, dá conta que a firma "AP2M", 

tendo como sócio gerente o senhor PAULO CASIMIRO SOARES MONTEIRO, residente 

na freguesia de Ariz, procedia à exploração de massas minerais, sem que para isso 

estivesse munido da respectiva licença de exploração, passada por esta Câmara 

Municipal, violando assim o n.º 1, do art.º 10.º, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de 

Outubro, presente, novamente, à reunião o referido processo de Contra – Ordenação 

para decisão.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Assistente Administrativa Principal, MARIA DE FÁTIMA 

CERQUEIRA PINTO XAVIER, a mesma prestou a Informação n.º 2/2003, datada de 

09/09/2003, do seguinte teor:------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Cumpre-me informar V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara Municipal que, 

relativamente à pedreira sita no lugar do Monte Coutado, freguesia de Rua, concelho de 

Moimenta da Beira, até à presente data, não deu entrada, nesta Câmara Municipal, 

qualquer pedido de licenciamento da mesma.” -------------------------------------------------------- 

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

----- a) - Aplicar a coima de € 2.493,99  (dois mil quatrocentos e noventa e três euros e 

noventa e nove cêntimos), e custas no montante de € 35,00 (trinta e cinco euros), num 
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total de € 2.528,99 (dois mil quinhentos e vinte e oito euros e noventa e nove cêntimos); 

-----b) - Conceder um prazo de 3 meses, para legalização da pedreira, sob pena de 

eventual aplicação de sanção acessória, prevista na alínea d) do n.º 1 do artº. 60º. do 

Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro. ================================== 

054 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º46/2003,  

REFERENTE À FIRMA “ A.F.L. ANTUNES & FILHOS, LDA“- Decisão ============  

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

19 de Maio, último, ponto 006, exarada a folhas 9, do livro de actas n.º 109, em que foi 

deliberado, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, que decide instaurar 

e instruir o presente processo de contra ordenação, cujo auto de notícia foi levantado no 

dia 27 de Março, ultimo, pela Fiscalização Municipal, dá conta que a Firma " A. F. L. - 

Antunes & Filhos Lda., com sede em Vilacete, Freguesia de Alpendurada e Matos, 

Município de Marco de Canavezes, procedia à exploração de massas minerais, sem que 

para isso estivesse munida da respectiva licença de exploração, passada por esta 

Câmara Municipal, violando assim o n.º 1, do art.º 10.º, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 

6 de Outubro, presente, novamente, à reunião o referido processo de Contra – 

Ordenação para decisão.------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Assistente Administrativa Principal, MARIA DE FÁTIMA 

CERQUEIRA PINTO XAVIER, a mesma prestou a Informação n.º 5/2003, datada de 

09/09/2003, do seguinte teor:------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Cumpre-me informar V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara Municipal que, 
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relativamente à pedreira sita no lugar do Penedo dos Corvos, localidade e freguesia de 

Ariz, concelho de Moimenta da Beira, a Firma “ Paligran – Granitos Alto do Paiva, Lda “, 

iniciou o processo de licenciamento da mesma, em 22 de Junho de 1998.-------------------- 

----- Neste momento, e com base na deliberação tomada em reunião ordinária da 

Câmara Municipal, em 12/03/01, solicitou-se em 28/01/02, parecer à Direcção Regional 

do Ambiente e Ordenamento do Território Norte, o qual não foi emitido até à presente 

data.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que, a pedreira supra referida, neste momento, está a ser explorada 

pela Firma “ A.F.L., Antunes e Filhos, Lda “, no entanto, ainda não foi comunicado à 

Câmara Municipal, a alteração da Firma que procede à exploração da mesma.”------------- 

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

----- a) Aplicar a coima de € 2.493,99  (dois mil quatrocentos e noventa e três euros e 

noventa e nove cêntimos), e custas no montante de € 35,00 (trinta e cinco euros), num 

total de € 2.528,99 (dois mil quinhentos e vinte e oito euros e noventa e nove cêntimos); 

----- b) - Conceder um prazo de 3 meses, para legalização da pedreira, sob pena de 

eventual aplicação de sanção acessória, prevista na alínea d) do nº. 1 do art.º 60 do 

Decreto-Lei nº. 270/2001, de 6 de Outubro. ================================== 

055 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 73/2002,  

REFERENTE À FIRMA “ ALPEDRA “- Decisão ==============================  

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

19 de Maio, ultimo, ponto 10, exarada a folhas 12, do livro de actas n.º 109, em que foi 
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deliberado, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, que decide instaurar 

e instruir o presente processo de contra ordenação, cujo auto de notícia foi levantado no 

dia 26 de Junho de 2002, pela Fiscalização Municipal, dá conta que a firma "ALPEDRA", 

com sede em Ordonho  - Alpendurada e Matos, Município de Marco de Canavezes, 

tendo como Sócio Gerente o Senhor MANUEL LUÍS VIEIRA SOARES, procedia à 

exploração de massas minerais, sem que para isso estivesse munido da respectiva 

licença de exploração, passada por esta Câmara Municipal, violando assim  o n.º 1, do 

art.º 10.º, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, presente, novamente, à reunião 

o referido processo de Contra – Ordenação para decisão.------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à Assistente Administrativa Principal, MARIA DE FÁTIMA 

CERQUEIRA PINTO XAVIER, a mesma prestou a Informação n.º 1/2003, datada de 

09/09/2003, do seguinte teor:------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Cumpre-me informar V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara Municipal que, 

relativamente à pedreira sita no lugar do Monte Coutado, freguesia de Rua, concelho de 

Moimenta da Beira, até à presente data, não deu entrada, nesta Câmara Municipal, 

qualquer pedido de licenciamento da mesma.” -------------------------------------------------------- 

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

----- a) - Aplicar a coima de € 2.493,99  (dois mil quatrocentos e noventa e três euros e 

noventa e nove cêntimos), e custas no montante de € 35,00 (trinta e cinco euros), num 

total de € 2.528,99 (dois mil quinhentos e vinte e oito euros e noventa e nove cêntimos);  

----- b) - Conceder  um  prazo  de 3 meses,  para   legalização  da   pedreira,   sob  pena  
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de eventual aplicação  de sanção acessória, prevista na alínea d) do nº. 1 do art.º 60 do 

Decreto-Lei nº. 270/2001, de 6 de Outubro. ================================== 

056 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 28/2003,  

REFERENTE À FIRMA “ GRANITOS IRMÃOS PEIXOTO, LDA “- Decisão =========       

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

19 de Maio, ultimo, ponto 005, exarada a folhas 8, do livro de actas n.º 109, em que foi 

deliberado, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, que decide instaurar e 

instruir o presente processo de contra ordenação, cujo auto de notícia foi levantado no 

dia 05 de Março de 2003, pela Fiscalização Municipal, dá conta que a Firma 

"GRANITOS IRMAÕS PEIXOTO, Lda., com sede na Zona Industrial Favões, Município 

de Marco de Canavezes, tendo como sócio gerente o Senhor RUI MANUEL DA SILVA 

PEIXOTO, procedia à exploração de massas minerais, sem que para isso estivesse 

munido da respectiva licença de exploração passada por esta Câmara Municipal,    

violando assim o n.º 1, do art.º 10.º, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, 

presente, novamente, à reunião o referido processo de Contra – Ordenação para 

decisão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à Assistente Administrativa Principal, MARIA DE FÁTIMA 

CERQUEIRA PINTO XAVIER, a mesma prestou a Informação n.º 3/2003, datada de 

09/09/2003, do seguinte teor:------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Cumpre-me informar V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara Municipal que, 

relativamente à pedreira sita no lugar da Sardinheira, junto à EN 323, localidade de 
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Soutosa, freguesia de Peva, concelho de Moimenta da Beira, está a ser explorada pela 

Firma “ Granitos Irmãos Peixoto, Lda. ------------------------------------------------------------------- 

----- Em 17/01/03, a Firma acima referida solicitou à Câmara Municipal, parecer e 

emissão de certidão de localização, para a instrução do processo de licenciamento da 

pedreira, tendo sido emitida em 28/04/03, no entanto, até à presente data, não deu 

entrada nesta Câmara Municipal, qualquer pedido de licenciamento da mesma. “----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou , por unanimidade, conceder um prazo de 90 dias, 

para que o arguido se licencie. =========================================== 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

                                    02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

057 – 610/614/000 – ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES DAS BEIRAS =============== 

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

035/03,  datado de 01 do corrente mês, solicitando que seja autorizado pela Câmara 

Municipal, a nomeação de um delegado de feira, a designar por aquela Associação de 

Feirantes das Beiras. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o interesse recíproco em melhorar as condições de 

organização deste tipo de comércio, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a 

nomeação de um delegado de feira, como interlocutor privilegiado , para tratar questões 

desta matéria. ======================================================== 

058 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo do Senhor ADRIANO DE JESUS GOUVEIA, divorciado, com 
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estabelecimento de café, sito no Alto do Pombo, nesta Vila, presente à reunião, um 

requerimento, datado de 28  de Agosto, último, a requerer licença para a prática de 

jogos lícitos no seu estabelecimento, denominado de "125 AZUL". ------------------------------

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

prestou a informação nº. 615/FISC, datada de 03 do corrente mês,  do seguinte teôr: -----

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

datado de 02/09/2003, cumpre-nos informar que, o estabelecimento denominado “ 125 

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

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

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

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

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

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

059 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS - Horário de Funcionamento de 

Estabelecimentos Comerciais =========================================== 

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

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

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

- ROSA CARVALHO, com estabelecimento de Acupunctura e Homeopatia, sito na 

Praceta Srª. das Mercês, nesta Vila, dando conta que pretende praticar o seguinte 

horário: " De Segunda-Feira a  Sábado das 8H30 às 18H00, com encerramento semanal 
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ao Domingo". ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação favorável dos Serviços de Fiscalização 

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

INTERRUPÇÃO PARA ALMOÇO =========================================   

========== Quando eram 12H00 o Senhor Presidente da Câmara, interrompeu a 

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

pelas 14H30. ========================================================= 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

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

========== Quando eram 14H40, pelo Senhor Presidente da Câmara, foi reaberta a 

reunião. ============================================================ 

060 - 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 

08 do corrente mês, exarada a folha nº 8, ponto 007, do livro de actas nº 111, em que foi 

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

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

presente novamente à reunião, o referido processo, acompanhado do ofício, da 
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Associação em epígrafe,  com o número 47/2003, datado de 09 do corrente mês, e 

registado nesta Câmara Municipal sob o número 6214, no dia 10 do mesmo mês, 

solicitando a atribuição de um subsídio no valor de € 121,50 (cento e vinte e um euros e 

cinquenta cêntimos), destinado ao pagamento de 10 dias,  à tarefeira a prestar serviço 

naquela Instituição. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

disponível de € 6.507,99 (seis mil, quinhentos e sete euros e noventa e nove cêntimos).- 

DELIBERAÇÃO: Face ao teor do oficio acima referido, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir a verba de € 121,50 (cento e vinte e um euros e cinquenta 

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

AUSÊNCIA DA REUNIÃO ============================================== 

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

tempo inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, por pertencer aos Órgãos Sociais do Clube 

de Desporto e Recreio de Moimenta da Beira, este ausentou-se da reunião. =========   

061 - 210/207/000 – CLUBE DE DESPORTO E RECREIO DE MOIMENTA DA BEIRA– 

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

========== Oriundo do clube em epígrafe,  presente  à reunião um ofício  datado de 16 

do corrente mês, e registado nesta Câmara Municipal no mesmo dia, com o número 

6366, acompanhado do orçamento para a época 2003/2004, solicitando a atribuição do  
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subsídio anual. ======================================================= 

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

disponível de € 87.671,85 (oitenta e sete mil,  seiscentos e setenta e um euros e oitenta 

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

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

de € 52.776,21 (cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e seis euros e vinte e um 

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

DELIBERAÇÃO: Na expectativa de que a presente direcção e restantes órgãos 

directivos, assumam, um projecto mais profícuo e duradouro, particularizando e 

realçando a criação de escolas de formação desportiva, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir um subsidio no montante de € 55.000,00 (cinquenta e cinco mil 

euros), destinado a comparticipar a época desportiva 2003/2004, sendo o pagamento 

feito em 10 prestações, iguais e mensais, com inicio no corrente mês de Setembro. === 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador  a tempo inteiro, JORGE DE 

JESUS COSTA,  regressou à reunião . ===================================== 

062 - 210/207/000 – CLUBE MOTORIZADO DE MOIMENTA DA BEIRA – Rodas e 

Motores - Pedido de subsídio =========================================== 

========== Oriundo do clube em epígrafe,  presente  à reunião um ofício  datado de 17 
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do corrente mês, e registado nesta Câmara Municipal no mesmo dia, com o número 

6392, solicitando a atribuição de um  subsídio no montante de € 15.000,00 (quinze mil 

euros), para fazer face às despesas realizadas no corrente ano. -------------------------------- 

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

disponível de € 87.671,85 (oitenta e sete mil,  seiscentos e setenta e um euros e oitenta 

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

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

de € 52.776,21 (cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e seis euros e vinte e um 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara, ainda que reconhecendo o mérito do Clube RODAS E 

MOTORES – Clube Motorizado de Moimenta da Beira, em termos de organização e 

dinamismo, lamenta a forma injusta como a Autarquia é referida em termos de apoios 

financeiros, porquanto nos parece reducionista, face a múltiplas intervenções que são 

realizadas como suporte à criação das melhores condições para provas desportivas, 

nomeadamente, cedência de espaço para sede provisória, limpeza de caminhos e 

aceiros para todo o terreno, preparação da pista para o Rali Regional, incentivo ao 

envolvimento das Juntas de Freguesia, na participação dos eventos, colaboração de 

técnicos e utilização de equipamento da Autarquia, entre outros. -------------------------------

----- No entanto, e considerando que a Câmara quer continuar a apoiar especialmente 
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as organizações que mostram efectivo trabalho e empenhamento, divulgando de forma 

digna o nome do Município, por uma questão de critério uniforme, solicita-se a 

apresentação do Plano de Actividades e Orçamento para a presente época desportiva.        

"Tesouraria" 

063 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 19, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de  € 283.353,80 (duzentos 

e oitenta e três mil, trezentos e cinquenta e três euros e oitenta cêntimos), assim  

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

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€ 215.282,77 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€  68.071,03 

                                                                                TOTAL  ...............€ 283.353,80 

DELIB ERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

064 - 310/300/143 - 310/300/217 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 

NAGOSA - Aquisição de terreno – Indemnização =========================== 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

proposta, datada de 17 do corrente mês, com o seguinte teor:------------------------------------

----- No âmbito da instalação da rede de saneamento básico na localidade de Nagosa, 
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cujas obras de colocação de colectores e rede de recepção domiciliária se encontram 

praticamente concluídas, há agora necessidade de construir uma ETAR que receba e 

trate os respectivos efluentes.------------------------------------------------------------------------------ 

----- O terreno tecnicamente adequado pertence à Sr.ª D.ª Maria Celeste dos Santos, 

natural e residente na mesma localidade, classificado como terreno rústico, localizado no 

local do Vale, sob o art.º matricial n.º 717, do qual se desanexará para a instalação do 

referido equipamento uma área de 900 m2, para o qual se propôs uma indemnização de 

2.000 € ( dois mil euros), que a proprietária aceitou, e que submeto agora à aprovação 

da Câmara Municipal”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 0302/07010402 onde, em 19 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 29.171,55 (vinte e nove mil, cento e setenta e um euro e cinquenta e 

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

Objectivo 2.4.3., com o Código 0105 e número de Projecto 129/2002, com a dotação de 

€ 2.175,84 (dois mil, cento e setenta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos). ------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do 

Senhor Presidente da Câmara, atribuindo assim uma indemnização no valor de € 

2.000,00 (dois mil euros), nos termos e para os fins propostos. =================== 

065 - 310/300/149 - 310/300/236 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE ESGOTOS E 

ETAR DE PAÇÔ - Abertura de valas - Contrato de prestação de garantia bancária 
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n.º 9015/001383/687/0019, até ao montante de € 48.883,00 - Aprovação ========== 

========== Oriundo da Caixa Geral de Depósitos, presente à reunião o ofício com a 

referência  563, datado de 15 do corrente mês, registado nesta Câmara Municipal sob o 

número 6379, em 17 do mesmo mês, acompanhado do contrato de prestação de 

garantia bancária, exigida pela Direcção de Estradas do Distrito de Viseu (Instituto de 

Estradas de Portugal), nas seguintes condições: ----------------------------------------------------- 

“ CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA. -----------------------------------  

A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA, adiante designada por Caixa, com sede em 

Lisboa, na Av. João XXI, 63, pessoa colectiva nº. 500960046, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº. 2900/930902 com o capital 

social de 2 450 000 000 Euros, e o Município de Moimenta da Beira pessoa colectiva 

de base territorial nº. 680016058, acordam em celebrar o presente contrato de prestação 

de garantia bancária que se regerá pelas seguintes cláusulas contratuais e ainda pelo 

disposto no respectivo Termo de Garantia, o qual se dá aqui como reproduzido para 

todos os efeitos legais: --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. GARANTIDO: MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA. ----------------------------------- 

----- 2. BENEFICIÁRIO: INSTITUTO DE ESTRADAS DE PORTUGAL – Direcção de 

Estradas de Viseu. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. RESPONSABILIDADE: Até € 48.883,00 (Quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta 

e três euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. FINALIDADE: Garantir a boa execução dos trabalhos de “Abertura de Valas para 
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Abastecimento de Água, de Esgotos e ETAR de Paçô à margem da E.N. 226”. ------------- 

----- 5. PRAZO: 1 (um) ano, com início na data indicada no Termo de Garantia Bancária, 

renovável automaticamente por períodos iguais, salvo denúncia da Caixa. ------------------- 

----- 6. COMISSÃO DE GARANTIA ---------------------------------------------------------------------- 

----- 6.1. A taxa de comissão é de 0,75% ao ano, contada e cobrada trimestral e 

antecipadamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 6.2. A taxa de comissão incidirá sobre o valor máximo assumido pela Caixa, nos 

termos da cláusula 3 (RESPONSABILIDADE), ou sobre um valor inferior, a partir da data 

em que a Caixa dele tiver conhecimento, cabendo especialmente ao Garantido fazer 

prova da redução do valor da Garantia. ----------------------------------------------------------------- 

----- 6.3. As responsabilidades que para o Município decorrem do presente contrato só 

cessarão quando for devolvido o Termo de Garantia Bancária, ou, quando for feita, por 

outro meio, prova inequívoca de que a obrigação objecto da presente Garantia se 

encontre cumprida ou extinta. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 7. PAGAMENTO DA COMISSÃO E DEMAIS DÉBITOS: Através da Conta de D/O 

nº. 0480/011090/030, aberta em nome do Garantido na Agência da Caixa em Moimenta 

da Beira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 8. OUTRAS CONDIÇÕES ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. No caso de a Garantia proporcionar, ao Garantido, o recebimento de verbas, 

nomeadamente relativas a impostos e a subsídios, as respectivas transferências 

deverão ser processadas através da Conta de Depósitos à Ordem atrás mencionada. ---- 
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----- 2. A Caixa poderá liquidar a sua responsabilidade a simples solicitação do 

BENEFICIÁRIO, não tendo de apreciar ou averiguar da justiça do direito deste, nem lhe 

sendo oponíveis quaisquer factos ou objecções e ficando, desde já, acordado que as 

quantias pagas serão consideradas crédito concedido pela CAIXA ao GARANTIDO, a 

contar da data em que a CAIXA tiver cumprido os seus compromissos perante o 

BENEDICIÁRIO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. A CAIXA fica autorizada a utilizar, para satisfação do que lhe for devido, e 

independentemente de declaração, quaisquer saldos e valores que figurem em nome do 

GARANTIDO, nomeadamente na conta de Depósitos à ordem acima mencionada, 

procedendo a Caixa, quando necessário, à conversão dos valores a debitar. ---------------- 

----- 4. A Garantia pode ser denunciada pelo GARANTIDO, com efeitos a partir da data 

da entrada do respectivo Termo na Caixa, ou de documento do BENEFICIÁRIO que 

ateste o cumprimento da obrigação garantida. A CAIXA  poderá denunciar a Garantia 

nos termos previstos no presente contrato e, ainda, nos termos previstos na lei. ------------ 

----- 9. MORA: Em caso de mora na liquidação de comissões, de despesas ou dos 

valores pagos pela CAIXA ao BENEFICIÁRIO, em execução da Garantia, a CAIXA 

poderá cobrar, sobre tais verbas, juros calculados à taxa mais elevada de juros 

remuneratórios que, em cada um dos dias em que se verificar a mora, estiver em vigor 

na CAIXA para operações activas, sendo, contudo, a referida taxa acrescida de uma 

sobretaxa até 4% se aquelas verbas não fores regularizadas no prazo de 15 dias. --------- 

----- 10. CONTRAGARANTIA: O Município consigna à Caixa as receitas previstas na Lei 
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das Finanças Locais (Lei 42/98, de 06/08), autorizando-a, desde já, a receber 

directamente do Estado as parcelas correspondentes aos Fundos Municipais até ao 

limite das importâncias vencidas e não pagas. -------------------------------------------------------- 

----- 11. LEI APLICÁVEL E FORO: Ao presente contrato e aos que o completarem ou 

alterarem, aplicar-se-á a lei portuguesa, sendo competente para dirimir qualquer pleito 

emergente do mesmo, o foro da Comarca de Lisboa.”----------------------------------------------- 

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

----- a) Aceitar as condições contratuais propostas para a emissão da garantia bancária 

solicitada e proceder em conformidade; ----------------------------------------------------------------- 

----- b) Aceitar a taxa de comissão; ----------------------------------------------------------------------- 

----- c) Autorizar a Caixa Geral de Depósitos a debitar na conta de depósitos à ordem n.º 

0480/011090/030, desta Câmara Municipal, o valor da comissão que vier a ser apurado.  

066 - 310/300/232 - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES COMPACTAS PARA O 

TRATAMENTO DE ESGOTOS DE ALVITE – Auto de vistoria =================== 

========== Oriundo da Comissão de Recepção da obra em epígrafe, constituída pelo 

Engenheiro Civil Assessor JOÃO PINTO CARDOSO, como representante do dono da 

obra e pelo Senhor JOSÉ GOMES DE SOUSA, como representante da firma 

adjudicatária JOSÉ MANUEL PINHEIRO MADALENO, presente à reunião o auto de 

vistoria, datado de 5 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, para efeitos de cumprimento do disposto 

no artigo 210.º do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, segundo o  qual se 
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verifica que os trabalhos se encontram executados de acordo com o inicialmente 

previsto, pelo que a Comissão entende que estão reunidas condições para o 

cancelamento da caução, bem como à restituição dos depósitos de garantia. --------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao conteúdo do Auto de Vistoria, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, cancelar as respectivas cauções, bem como proceder à restituição dos 

depósitos de garantia efectuados. ========================================= 

067 - 310/300/236 - SANEAMENTO DE PARADUÇA - Fossas de Paraduça - 

Aquisição de terreno - Indemnização ===================================== 

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

16 de Dezembro de 2002, exarada a folhas 185, ponto 146, do livro de actas n.º 107, em 

que foi deliberado adquirir uma parcela de terreno com 2025 m2 a destacar do prédio 

rústico pertencente à Senhora D. Maria Aurora Alves Brandão, atribuindo à proprietária 

uma indemnização de € 3.741,00 (três mil, setecentos e quarenta e um euro), devendo 

ser feita a competente escritura de compra e venda, presente novamente à reunião, o 

processo, tendo o Senhor Presidente da Câmara proposto que se mantenha a 

indemnização referida na deliberação supra citada, ao mesmo tempo que propõe que se 

prescinda da realização da referida escritura de compra e venda em virtude de se tratar 

do destaque de uma parcela. ------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face aos antecedentes, a Câmara deliberou, por unanimidade, admitir 

a substituição da escritura por um contrato de promessa que integre uma planta do 

terreno ocupado e uma declaração da proprietária, em que, aceite ceder o direito de 
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passagem automóvel, podendo esta declaração ser traduzida no referido contrato. ==== 

068 - 310/300/237 - CONSTRUÇÃO DE ETAR’S EM PARADUÇA, ARCOZELO DO 

CABO (BAIRRO DO LOBATO) E SEGÕES - Aquisição de terrenos – Indemnização = 

========== Oriundo da JUNTA DE FREGUESIA DE SEGÕES, presente à reunião o 

ofício com a referência 14/03, datado de 17 do corrente mês, registado nesta Câmara 

sob o n.º 6395, em 18 do mesmo mês, com o seguinte teor:---------------------------------------

----- “Como é do conhecimento de V. Ex.ª, a realização das Fossa Sépticas, localizadas 

na Rua da Ponte e junto ao Paiva, já se encontra concluída. -------------------------------------- 

----- Assim como a aquisição dos prédios rústicos envolvidos foi feita por negociação 

verbal com os proprietários e o preço acordado foi de 2.50 Euros por metro quadrado, a 

Junta de Freguesia, vem por este meio solicitar a V. Ex.ª que se digne conceder a título 

de indemnização compensatória as quantias acordadas com os diversos proprietários e 

que são os seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Hermengarda de Almeida, residente no Largo do Cruzeiro, 3620–490, Segões, 

Moimenta da Beira, NIF 130988081, possuidora de 335 metros quadrados, que totaliza a 

quantia de 837,50 Euros; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- - Firmino Ferreira, residente no Largo do Cruzeiro, 3620-490, Segões, Moimenta da 

Beira, NIF 101525087, possuidor de 77 metros quadrados, que totaliza a quantia de 

192,50 Euros; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Nelson Pinheiro, residente no Largo do Jardim, 7470-181 Sousel, NIF 149080093, 

possuidor de 60 metros quadrados, que totaliza a quantia de 150,00 Euros; ----------------- 
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----- - Manuel Nunes, residente no Largo do Cruzeiro, 3620-490, Segões, Moimenta da 

Beira, NIF 176682872, possuidor de 74 metros quadrados, que totaliza a quantia de 

185,00 Euros; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Luís Lemos Almeida, residente na Rua da Ponte, 3620-490, Segões, Moimenta da 

Beira, NIF 100607730, possuidor de 46 metros quadrados, que totaliza a quantia de 

115,00 Euros; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Junto se anexa o levantamento topográfico e o levantamento cadastral, efectuados 

pelos Técnicos da Câmara Municipal, a comprovar as áreas mencionadas”. ----------------- 

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

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

orgânico-económica 0302/07010403 onde, em 19 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 8.952,18 (oito mil, novecentos e cinquenta e dois euros e dezoito 

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

2.4.3., com o Código 010101 e número de Projecto 52/2002, com a dotação de € 

8.952,18 (oito mil, novecentos e cinquenta e dois euros e dezoito cêntimos). ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir as indemnizações 

propostas pelo Senhor Presidente da Junta de Segões aos respectivos proprietários. == 

069 - 310/301/105 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 519, DE MOIMENTA DA BEIRA A 

CASTELO - Tribunal Judicial da Comarca de Moimenta da Beira - Proc.º n.º 

154/01.9 JAPRT - Pagamento de despesas e honorários ====================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 
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22 de Maio de 2000, exarada a folhas 21, ponto 198, do livro de actas n.º 97, em que foi 

deliberado nomear o Dr. Fernando Teixeira Ramos, na qualidade de Consultor Jurídico 

desta Câmara Municipal, e no caso deste não poder ser, outro advogado externo, para 

defender o Engenheiro Civil Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, no processo 

judicial supra indicado, instaurado pela empresa Jeremias de Macedo & C.ª, Lda,  

presente à reunião uma carta do Advogado, NUNO MONTEIRO, datada de 21 de Julho, 

último, registada nesta Câmara sob o n.º 5178, em 23 do mesmo mês, que nesta acta se 

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

pagamento de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros), referentes a despesas e 

honorários por todos os serviços prestados. ----------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Consultor Jurídico, desta Câmara Municipal, Dr. Fernando 

Teixeira Ramos, este prestou a seguinte informação:------------------------------------------------

----- “Quanto ao solicitado cumpre-me informar que não fui contactado pelo Sr. Eng.º 

Cardoso, para o patrocinar neste processo”. ----------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 0102/020214 onde, em 19 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 3.949,74 (três mil, novecentos e quarenta e nove euros e setenta e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor 

Presidente da Câmara, com base na declaração de voto abaixo transcrita, APROVAR o 
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pagamento dos honorários apresentados pelo Advogado NUNO MONTEIRO, tendo o 

Vereador em regime de permanência JORGE DE JESUS COSTA, tecido as seguintes 

considerações:--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Sou a favor da assunção do referido encargo, por reconhecer que o processo em 

causa contém matéria sensível e pessoal, que exige um tratamento e um 

acompanhamento particular, sendo determinante, durante a constituição e 

desenvolvimento do processo, a relação de confiança entre o arguido e o respectivo 

advogado”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Declaração de Voto do Senhor Presidente da Câmara: --------------------------------------------- 

----- “Considero que foi completamente desvirtuada a decisão tomada em reunião de 22 

de Maio do ano de 2000, exarada a folhas 234 a 239, ponto 198, do livro de actas n.º 97, 

porquanto, o Senhor Engenheiro JOÃO PINTO CARDOSO, à revelia da Câmara 

Municipal, prescindiu do Consultor Jurídico da Câmara, Dr. FERNANDO RAMOS, com 

quem nunca contactou, contratando um advogado no exterior, sem explicar as razões 

que conduziram a essa atitude.Mais considero que a Câmara merecia mais respeito, 

pois se dispôs, a colaborar juridicamente na sua defesa, independentemente de 

considerar o caso do foro privado. ------------------------------------------------------------------------ 

----- No entanto, face ao processo litigioso que mantenho com o referido Técnico, 

abstenho-me de decidir a assunção dos honorários agora apresentados”. =========== 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

070 - 310/302/340 - COMPLEXO DESPORTIVO DE MOIMENTA DA BEIRA - 



 FlFlFlFl.82 
______________ 

 
                                                           03.09.22 

 
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 

                                                                   

 

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

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

14 de Julho, último, exarada a folhas 235, ponto 263, do livro de actas n.º 109, presente 

à reunião o processo dos co-herdeiros da Senhora MARIA BEATRIZ COSTA, 

acompanhada de uma carta do Advogado, dos Senhores JOÃO DA COSTA FERREIRA 

e ALBERTO DA COSTA FERREIRA, datada de 5 do corrente mês, registada nesta 

Câmara sob o n.º 6215, em 10 do mesmo mês, com o seguinte teor:---------------------------

----- “Em resposta à vossa carta de 10 de Agosto de 2003 da qual tomei conhecimento e 

mereceu a melhor atenção, venho informar V. Ex.ª que os meus constituintes, João da 

Costa Ferreira e Alberto da Costa Ferreira, não pretendem vender a quota parte que 

lhes cabe na terra de sequeiro com castanheiros, sita no lugar da Lagoa, que confronta 

norte com Manuel Nina, nascente Maria Emília Ferreira, sul com herdeiros de Alberto 

Requeijo Gouveia e poente herdeiros de Abel Leitão, inscrita na matriz rústica sob o 

artigo 503. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Porém, aceitam alienar a parte estritamente necessária à abertura da estrada 

prevista para aquele lugar, sendo para tal necessário a concordância dos restantes 

irmãos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O preço desta venda é de € 35 à razão do metro quadrado, a pagar integralmente 

no acto da transmissão”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o preço já proposto e as tentativas de negociação 

presencial promovidas pelo Presidente da Câmara, infelizmente infrutíferas, face ao 
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interesse público do equipamento a instalar, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

solicitar ao serviço do Gabinete Jurídico, as necessárias diligências que legalmente 

possam conduzir ao processo de expropriação e respectiva posse administrativa. ===== 

071 - 310/302/402 - ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR D. 

CAROLINA GUEDES PARA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA - Designação de 

Representante - Despacho – Ratificação ================================== 

========== Oriundo do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião um 

despacho, datado de 15 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, segundo o qual designa a Técnica Superior 

Assessora Principal, OLGA MARINA DA FONSECA SANTOS, para representar esta 

Câmara Municipal no acto da consignação da obra em epígrafe. -------------------------------- 

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

Presidente da Câmara. ================================================= 

072 - 320/316/000 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE  -  O PAIVA MAIS VIVO - Medida 

AGRIS - Candidatura - Plano de intervenção - Aprovação ===================== 

========== Oriundo do Técnico Superior de 1.ª Classe, LUÍS MANUEL FILIPE DA 

SILVA, presente à reunião a informação com o n.º  LS-6/DOM/2003, datada de 19 do 

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

----- “A Câmara Municipal, em Agosto de 2002, formulou e apresentou à Direcção 

Regional de Agricultura de Trás-Os-Montes, (sob a forma de uma candidatura ao 

Programa Operacional Regional – AGRIS – Acção 7 – Sub-Acção 7.1 – Valorização do 
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Ambiente e Património Rural), um Plano de Intervenção, então por nós denominado “O 

PAIVA MAIS VIVO”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Bacia Hidrográfica do Rio Paiva, dentro dos limites do Concelho de Moimenta da 

Beira, é uma área de inquestionável valor ambiental e paisagístico, onde existem locais 

e imóveis de inegável valor arquitectónico e cultural. ------------------------------------------------ 

----- Assente numa lógica de preservação e valorização do património rural, vislumbra-se 

agora, (através da Sub-Acção 7.1 do Programa AGRIS), obter financiamento para um 

conjunto de intervenções que, considerando o Rio Paiva como o elemento fundamental, 

visam preservar e valorizar ambiental e paisagisticamente esta linha de água, bem como 

toda a sua bacia hidrográfica dentro dos limites do Concelho de Moimenta da Beira. ------ 

----- Em consequência, com as intervenções pretendidas, pretende-se: ------------------------ 

----- a) Melhorar as condições ambientais do Rio Paiva; -------------------------------------------- 

----- b) Melhorar as condições de vida das populações locais; ------------------------------------ 

----- c) Criar condições de utilização a todos quantos pretendam visitar a área. -------------- 

----- Assim, elaborou-se um Plano de Intervenção inicialmente constituído por vinte e 

uma intervenções que, sujeito a apreciação da Direcção Regional de Agricultura de 

Trás-Os-Montes, foi reduzido a quinze acções. As seis preteridas foram consideradas 

por este organismo não integráveis dentro dos objectivos do Programa AGRIS. ------------ 

----- Assim, restaram as denominadas: ------------------------------------------------------------------ 

----- ⇒ Limpeza e recuperação de caminhos pedonais, --------------------------------------------- 

----- ⇒ Limpeza de margens e leito do Rio Paiva e dos seus efluentes, ------------------------ 
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----- ⇒ Recuperação parcial e total de açudes, -------------------------------------------------------- 

----- ⇒ Instalação de Museu Etnográfico de Pera Velha, ------------------------------------------- 

----- ⇒ Beneficiação do Forno Comunitário de Pera Velha, ---------------------------------------- 

----- ⇒ Beneficiação do Forno Comunitário de Ariz, -------------------------------------------------- 

----- ⇒ Beneficiação dos Espigueiros e Eiras de Segões, ------------------------------------------ 

----- ⇒ Adaptação da Casa dos Guardas Florestais para Centro de Interpretação 

Ambiental, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ⇒ Sinalização Turística e Patrimonial da Bacia Hidrográfica do Rio Paiva. -------------- 

----- Para que seja conseguido o financiamento para a execução destas intervenções, o 

Programa AGRIS impõe que as mesmas tenham que ser aprovadas pela Ex.ª Câmara 

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

----- Como é evidente, estas intervenções, por terem sido ponderadas e projectadas por 

estes Serviços, julga-se estarem em condições de obter essa aprovação. -------------------- 

----- Em anexo seguem os respectivos projectos para que possam ser consultados”. ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a execução das 

intervenções acima referidas, tal como já previstas no Plano Plurianual de Investimentos. 

073 - F01.02.04 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E O 

LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO - Indemnização - Transferência de verba === 

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

22 de Abril, último, em que foi deliberado atribuir uma indemnização no montante de € 

425,00 (quatrocentos e vinte e cinco euros) ao Senhor ANTÓNIO EVARISTO 
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CARDOSO DA SILVA, presente à reunião o processo no sentido desta Câmara transferir 

o referido montante para a Associação Regional de Municípios do Vale do Távora. -------- 

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

FINANCEIRA, onde, em 19 do corrente mês, este encargo tem cabimento no Plano 

Plurianual de Investimentos desta Câmara, transferência para a Associação Regional de 

Municípios do Vale do Távora, no Objectivo 3.3.1, com o Código 0101, Projecto A e 

Acção 32 , com um saldo disponível de € 67.744,83 (sessenta e sete mil, setecentos e 

quarenta e quatro euros e oitenta e três cêntimos), a que corresponde a rubrica 

orçamental orgânico-económica 0302/080501, com um saldo disponível de € 74.744,83 

(setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro cêntimos e oitenta e três 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a ASSOCIAÇÃO 

REGIONAL  DE MUNCICÍPIOS DO VALE DO TÁVORA, a verba já atribuída, em reunião 

ordinária realizada em 22 de Abril último. ==================================== 

074 - F01.02.04 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E O 

LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO - Indemnização - Transferência de verba === 

========== Oriundo do Senhor RUI PEREIRA DOS SANTOS, presente à reunião uma 

carta datada de 26 de Dezembro de 2001, registada na Associação Regional de 

Municípios do Vale do Távora sob o n.º 109, no mesmo dia, com o seguinte teor:-----------

----- ”O signatário possui no lugar da Carragosa, na Freguesia de Nagosa, um prédio 

rústico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Sucede que no cimo do mesmo prédio para o alargamento da curva, tiram a este 

cerca de dois metros autorizado pelo mesmo, só que estragaram duas oliveiras, o que 

não estava previsto, pois já tinham enterrado uma, e agora com uma grande pedra, 

partiram outra o que se houvesse um bocado de cuidado nada teria acontecido. ----------- 

----- Sendo os prejuízos em cerca de € 299,28, solicito e agradeço a V. Ex.ª que 

interceda junto da firma que procede ao alargamento da estrada, e que esta pague os 

prejuízos causados, uma vez que estes não foram autorizados”. -------------------------------- 

---------- Relativamente a este assunto, o Chefe de Divisão de Obras Municipais, 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, informa que foram derrubadas três árvores e  

à semelhança de outros casos similares a indemnização atribuída foi de € 74,82/árvore, 

o que perfaz o valor de € 224,46. ------------------------------------------------------------------------- 

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

E FINANCEIRA, onde, em 19 do corrente mês, este encargo tem cabimento no Plano 

Plurianual de Investimentos desta Câmara, transferência para a Associação Regional de 

Municípios do Vale do Távora, no Objectivo 3.3.1, com o Código 0101, Projecto A e 

Acção 32 , com um saldo disponível de € 67.744,83 (sessenta e sete mil, setecentos e 

quarenta e quatro euros e oitenta e três cêntimos), a que corresponde a rubrica 

orçamental orgânico-económica 0302/080501, com um saldo disponível de € 74.744,83 

(setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro cêntimos e oitenta e três 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de 
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indemnização apresentada pelo Chefe de Divisão de Obras Municipais, EDUARDO 

MANUEL MARTINS DA SILVA, no valor de € 224,46 (duzentos e vinte e quatro euros e 

quarenta e seis cêntimos) e transferi-la para a ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE 

MUNICÍPIOS DO VALE DO TÁVORA. ======================================  

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

075 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

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

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

---- FERNANDO MANUEL RODRIGUES JORGE,  para reconstrução de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 42m2, que pretende levar a efeito na localidade de Paraduça,  

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 99.03; ------------------------------------------- 

----- JOSÉ ANTÓNIO CASTRO DO AMARAL, para construção de uns arrumos, com 45 

m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Seixo", localidade de Vila da Rua, 

Freguesia de Rua, a que se refere o Proçº. nº. 438.03; -------------------------------------------- 

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

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Treleira”, Freguesia de Ariz, a que se 

refere o Procº. nº. 443.03;------------------------------------------------------------------------------------ 

----- JOAQUIM DOS SANTOS NASCIMENTO, para reparação e substituição do telhado 

do armazém, que pretende levar a efeito na localidade de Porto da Nave, Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Procº. nº. 445.03;-------------------------------------------------------------- 
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----- ALBERTO DIAS FERREIRA, para construção de uma churrasqueira, com 25m2, 

que pretende levar a efeito na localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria, a que 

se refere o Procº. nº. 447.03;-------------------------------------------------------------------------------- 

----- ELVIRA MARIA SOBRAL ANDRADE NASCIMENTO, para reparação do telhado e 

armação e construção de um anexo, com 4m2, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado de “Eirô”, Freguesia de Aldeia de Nacomba, a que se refere o Procº. nº. 

457.03;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- JACINTO FIGUEIREDO BERNARDINO, para construção de uma cobertura, que 

pretende levar a efeito na Rua da Escola, Freguesia de Alvite, a que se refere o Procº. 

nº. 464.03;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- AGOSTINHO ANJOS FERREIRINHA, para renovação do telhado e ocupação da via 

pública em 30 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Outeirinho”, 

Freguesia de Peva, a que se refere o Procº. nº. 465.03;--------------------------------------------- 

----- JOSÉ VALDEMAR SOUSA ANICETO, para construção de uma churrasqueira, que 

pretende levar a efeito na Estrada Principal, Freguesia de Nagosa, a que se refere o 

Procº. nº. 466.03;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA DO CÉU CARMO, para construção de uns arrumos agrícolas, com 45 m2, 

que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Aldeia de Nacomba, a que se 

refere o Procº. nº. 468.03;------------------------------------------------------------------------------------ 

----- CARLOS ALBERTO PINTO FONSECA, para pinturas e reparação do telhado, que 

pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Nagosa, a que se refere o Procº. nº. 
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470.03;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- JOSÉ FERREIRA PINA, para substituição da armação e do telhado, que pretende 

levar a efeito no lugar denominado de “Eiras”, na localidade de Granja do Paiva, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Procº. nº. 474.03.-------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO BENTO DA GUIA, para ocupação da via pública, em 6 m2, que pretende 

levar a efeito no Terreiro das Freiras, nesta Vila, a que se refere o Proçº. nº. 508.03; -----  

----- VICTOR MANUEL PAIVA SANTOS, para ocupação da via pública em 5m2, que 

pretende levar a efeito na Av. 25 de Abril, nº110, nesta Vila, a que se refere o Proçº. 

521.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

076 - 360/338/12.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor NARCISO DE FIGUEIREDO ALBUQUERQUE, 

residente na Av. de la Charmille B 59, nº. 10 - 1200 Bruxelles - Belgique, presente à 

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

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Chão das Vinhas", Freguesia de 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.110-SV/DPOM/03, 

datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, a qual refere que, relativamente ao documento de 

legitimidade o requerente ainda não fez a sua entrega. -------------------------------------------- 

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

especialidades, condicionando a emissão da licença à apresentação de documento de 

legitimidade. ========================================================= 

077 - 360/338/436.03 - OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – 

Construção de uns arrumos agrícolas, com 20 m2 - 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 

do Senhor JOSÉ REBELO DA ROCHA, relativamente à construção de uns arrumos 

agrícolas, com 20 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Palhais”, 

Freguesia da Rua, 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 emissão da licença.-------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 91/GTL/2003, datada de 15 do corrente mês, que nesta acta se 

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

desfavorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma intervenção simples, cuja área de 

implantação se encontra já ocupada por outra construção, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o pedido de licenciamento e emitir a licença, condicionada ao 

parecer do Gabinete Técnico Local, sobre a tipologia de construção e materiais a aplicar.  

078 – 360/338/469.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA ISABEL MENDES, presente à reunião, um 

pedido de  construção de uns arrumos agrícolas, com 25 m2,  que pretende levar a 

efeito no lugar denominado de “Covais”, Freguesia de Cabaços, a que se refere o Procº. 

nº.469.03. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

entanto, a pretensão da requerente é realizar uma construção com 45 m2". ----------------- 

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

licenciamento e emitir a respectiva licença. ================================== 

079 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo do Senhor ARMANDO VIEIRA MAGALHÃES, presente à reunião 

um pedido de construção de um muro de vedação com 50 metros, que pretende levar a 

efeito na localidade de "Prados de Baixo", Freguesia de Rua, a que se refere o Procº. nº. 
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481.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE TÉCNICO LOCAL, a mesma 

prestou a informação nº. 92/GTL/2003, datada de 15 de Setembro, 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 pedido de 

licenciamento e emitir a respectiva licença, condicionada ao alinhamento a efectuar pela 

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

080 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo do Senhor JOAQUIM JOSÉ CORREIA DOS SANTOS, para 

construção de um muro de vedação, com 8 metros, que pretende levar a efeito na 

localidade e Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proçº. nº. 458.03; ---------------------- 

----- Oriundo do Senhor ANTÓNIO DIONISIO, para construção de um muro de vedação, 

com 20 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Penedo Gordo”, 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº. nº.471.03. ------------------------------------------- 

----- Oriundo do Senhor ANTÓNIO VAZ DO ESPIRITO SANTOS, para construção de um 

muro de vedação, com 30 metros, que pretende levar a efeito na lugar denominado de 

“Onia”, nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Procº. nº.472.03. ---------------- 

----- Submetidos os assuntos 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, no 

entanto, deve previamente, solicitar o alinhamento". ------------------------------------------------- 

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

licenciamento e emitir as respectivas licenças, condicionadas aos alinhamentos a 

efectuar pela Fiscalização Municipal. =======================================  

081 – 360/338/473.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo da Senhora MARIA DEOLINDA DA GRAÇA PINTO, para 

construção de arrumos agrícolas, com 45 m2, que pretende levar a efeito n lugar 

denominado de “Relva”, Freguesia de Peravelha, a que se refere o Proçº. nº. 473.03. ---- 

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

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

----- “ Não  há inconveniente em que lhe seja concedida a licença, desde que, a 

construção respeite o respectivo afastamento". ------------------------------------------------------- 

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

licenciamento e emitir a respectiva licença, desde que o requerente respeite o respectivo 

afastamento. =========================================================   

082 – 360/338/475.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

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

========== Oriundo do Senhor ALEXANANDRE JOSÉ DE JESUS MATOS, para 

construção de uns arrumos agrícolas, com 45 m2, que pretende levar a efeito na 
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localidade de Arcozelo do Cabo, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Procº. 

nº.475.03. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

entanto, deve solicitar a implantação da obra". -------------------------------------------------------- 

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

licenciamento e emitir a respectiva licença, desde que o requerente solicite a 

implantação da obra, à Fiscalização Municipal. =============================== 

083 - 360/338/241.96 - OBRAS PARTICULARES – Construção de uma garagem – 

Pedido de reaprovação  =============================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ DA MOTA MORGADO, residente na Apelação, 

novamente presente à reunião um requerimento datado de 21 de Julho, último, que 

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

que solicita uma reaprovação, relativa à construção de uma garagem, sita no lugar 

denominado de “Chãos das Vinhas”, Freguesia de Arcozelos. ------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 56-

RJ/DPOM/2003, datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar o projecto de 

arquitectura, condicionado à entrega dos elementos referenciados no último parágrafo 

da Infª. Nº. 56-RJ/DPOM/2003, de 11 do corrente mês. ========================= 

084 - 360/338/535.98 - OBRAS PARTICULARES – Adaptação de um rés do chão 

para um estabelecimento bancário – Pedido de prorrogação de prazo ========== 

========== Oriundo da CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ARMAMAR E 

MOIMENTA DA BEIRA,  presente novamente à reunião, um requerimento datado de 05 

do corrente mês, solicitando um adiamento da prorrogação do prazo que lhes foi 

concedido  para a entrega de alguns elementos em falta. ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um novo prazo de 90 

(noventa) dias, para que o requerente proceda ao pedido de reaprovação do projecto de 

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

085 - 360/338/552.00 - OBRAS PARTICULARES – Ampliação da cozinha da sua 

casa de 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 Senhor Luís 

AUGUSTO SOARES LEITÃO, presente à reunião a resposta, por escrito, trazendo 

inserta as informações da Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município,  que 

nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, 

segundo a qual - a informação técnica - emite parecer desfavorável. --------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que nesta área urbana, existem diversas situações 
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similares de encosto, e tendo em conta que os documentos apresentados no projecto 

inicial ainda se encontram válidos, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar 

disponibilidade para aprovar a ampliação proposta, desde que, o requerente, proceda às 

devidas alterações no projecto, no que se refere à construção existente. ============  

086 - 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 

08 do corrente mês, exarada a folhas 35, ponto 032, do livro de actas nº. 111, em que foi 

deliberado entre outros que a Câmara se deslocasse ao lugar na próxima reunião 

ordinária, relativamente à construção de uns arrumos, com uma área de 36 m2, que a 

senhora HERMÍNIA DUARTE FERREIRA, sita na Rua  do Cabo, na localidade e 

Freguesia de Sever, novamente presente à reunião o referido projecto. ----------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a hora tardia em que ainda decorre a reunião, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, adiar a visita ao local, para a próxima reunião de Câmara. = 

087 - 360/338/334.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

Construção de uma cave =============================================== 

========== Oriundo do Senhor LEONEL GOMES BARRADAS, residente na localidade 

de Beira Valente, Freguesia de Leomil, presente à reunião os projectos de 

especialidades, relativamente à construção de uma cave, sita na sua casa de habitação. 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 60-
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RJ/DPOM/2003, datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

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

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

088 - 360/338/334.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

Reconstrução e conservação de uma habitação unifamiliar =================== 

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

14 de Julho, último, exarada a folhas 263, ponto  291, do livro de actas 109, em que foi 

deliberado, aprovar o projecto de arquitectura, referente à reconstrução de uma casa de 

habitação, que o Senhor AGOSTINHO TEIXEIRA ROSA, pretende levar a efeito no lugar 

denominado de “Fundo de Vila”, na localidade e Freguesia de Leomil, presente à reunião 

o respectivo processo acompanhado dos projectos das especialidades. ---------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 114-

SV/DPOM/2003, datada de 11 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que emite parecer 

favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

directamente respeito ao Senhor Presidente, o mesmo ausentou-se da reunião ficando a 

presidir à mesma o Vereador em Regime de Tempo Inteiro JORGE DE JESUS COSTA. 

089 - 360/338/526.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto das especialidades – 

Reconstrução e conservação de uma habitação unifamiliar =================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar os projectos em falta, relativamente 

ao projecto de Reconstrução e conservação de uma habitação unifamiliar, que o Senhor 

LUIS PAULO SOEIRO NASCIMENTO CORREIA ALVES, sito no lugar denominado de 

“Curcial”, na localidade e Freguesia de Sarzedo, presente à reunião o referido projecto 

acompanhado dos respectivos projectos em falta.---------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 111-

SV/DPOM/2003, datada de 09 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. ================================= 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Senhor Presidente, regressou à 

reunião, tendo assumido a presidência da mesma. ============================ 

090 - 360/338/592.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de especialidades ===== 
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========== Oriundo do Senhor CÂNDIDO CASIMIRO ALVES, residente na Rua José 

Francisco Pereira, nº. 3, nesta Vila, presente à reunião os projectos de especialidades, 

relativamente à construção de um edifício industrial, que pretende levar a efeito no lote 

nº. 33, no Parque Industrial, nesta Vila. -----------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 64-

RJ/DPOM/2003, datada de 22 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. =================================  

091 - 360/338/173.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

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

08 de Setembro do corrente mês, exarada a folhas 36, ponto 034, deste livro de actas, 

em que foi deliberado, 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 informações do Médico Veterinário Municipal e Delegado de Saúde, 

relativamente à construção de um armazém para instalação de avicultura, que a 

Senhora ANA CRISTINA TEIXEIRA DIAS, pretende levar a efeito no lugar denominado 

de “Agueira”, Freguesia de Alvite, novamente presente à reunião o referido projecto. ----- 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 115-

SV/DPOM/2003, 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. ========================================================= 

092 - 360/338/239.03 - 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 do interessado 

do Senhor LÚCIO LOPES MALAIA, relativamente ao projecto de ampliação de uma 

armazém, sita na Rua do Corgo, 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 

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

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

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

----- “ Mantém-se o último parágrafo da informação  nº. 91-SN/DPOM/2003, de 

03/07/31.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que se trata de uma área urbana completamente 

consolidada, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. =  

093 - 360/338/324.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 
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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 do interessado 

da Senhora ISAURA JUBILADO DE JESUS GOMES, relativamente à ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita no Largo do Arco, Freguesia de Cabaços, novamente 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 projecto de arquitectura.------------------------------------------------- 

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

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

RJ/DPOM/2003, datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade,  solicitar à requerente, a 

entrega e correcção dos elementos em falta, referidos na informação técnica nº. 54-

RJ/DPOM/2003, datada de 09 do corrente mês. ============================== 

094 - 360/338/329.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de uma habitação unifamiliar - Resposta à audiência do interessado == 

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

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

JESUS LOUREIRO, presente à reunião a resposta, por escrito, solicitando a aprovação 
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do projecto de arquitectura, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que 

pretende efectuar no lugar denominado "Codaçais", na localidade e Freguesia de 

Paradinha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 62-

RJ/DPOM/2003, datada de 19 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, devendo o requerente, aquando da entrega das especialidades, apresentar 

a ficha de elementos estatísticos, devidamente assinada. ======================= 

095 - 360/338/459.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

========== Oriundo do senhor ANTÓNIO MANUEL MARTINHO FERNANDO, 

residente no lugar denominado "Silveira", na localidade e Freguesia de Paçô, presente à 

reunião o projecto de arquitectura, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Paçô. -------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 63-

RJ/DPOM/2003, datada de 19 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 
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arquitectura, devendo o requerente entregar o respectivo documento de legitimidade, 

devidamente rectificado, até ao acto de levantamento da licença. ================= 

096 - 360/338/480.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

=========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO FERREIRA DAS NEVES, presente à 

reunião um projecto para construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado de “Carril” ou “Salgueiro”, na Freguesia de Cabaços. ----------   

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 108-

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

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

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

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

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, o mesmo 

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

097 - 360/347/01.97 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Recepção 

Provisória - Pedido de redução de Garantia Bancária ======================== 

========== Oriundo da Firma PLACOBEIRA – PLANEAMENTO E CONTRUÇÕES DA 

BEIRA, LDA, com Sede nesta Vila de Moimenta da Beira, novamente presente à reunião 
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um requerimento a solicitar a recepção definitiva das obras de urbanização, do 

loteamento com Alvará nº. 05/97, sito no lugar denominado "Alagoa", nesta Vila 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 retido durante um ano, até à 

recepção definitiva das Obras de Urbanização, 10% do valor da Caução inicial, isto é, € 

8.280,82 (oito mil, duzentos e oitenta euros e oitenta e dois cêntimos). ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reduzir a caução para 10% do 

valor da caução inicial, isto é, no valor de € 8.280,82 ( oito mil, duzentos e oitenta euros 

e oitenta e dois cêntimos). =============================================== 

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

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

FERREIRA, regressou à reunião. =========================================  

098 - 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 à próxima reunião  o  

Regulamento Municipal de Urbanização,  Edificação e Taxas  para apreciação. ======= 
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099 - 360/995/000 - OBRAS PARTICULARES - Informações e Pareceres - 

Reapreciação de processos ============================================ 

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

14 de Julho, último, exarada a folhas 254, ponto 283, do livro de actas nº. 109, em que 

foi deliberado solicitar aos Técnicos da Divisão de Planeamento e Ordenamento do 

Município, uma informação relativa aos documentos a apresentar pelos munícipes em 

situações de reapreciação dos processos, presente à reunião a informação nº. 46-

OS/DPOM/2003, datada de 19 do corrente mês, dos Técnicos da Divisão de 

Planeamento e Ordenamento do Município, do seguinte teor:-------------------------------------

----- " Em cumprimento da deliberação nº071-360/338/27.01, tomada em reunião de 

câmara de 14/07/2003, relativa aos documentos a apresentar pelos munícipes em 

situações de reapreciação de processos, vimos informar que essa matéria já foi objecto 

de definição no artº. 34º. do Projecto de Regulamento Municipal de Urbanização, 

Edificação e Taxas" .------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, adoptar o enquadramento legal 

previsto para esta matéria, articulando sempre, com a análise pontual de cada caso, 

devendo para o efeito, todos os pedidos nesta situação, serem submetidos à Câmara 

Municipal, após apreciação técnica. ======================================== 

100 - 360/999/000 - OBRAS PARTICULARES - Gabinete Técnico Local - Informação 

- Processos simples ================================================== 

========== Oriundo do GTL - Gabinete Técnico Local, presente à reunião a 
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informação nº. 90/GTL/2003, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, datada de 05 do corrente mês, solicitando o agendamento 

do Tema - Processos simples - na reunião, assim como a presença das Técnicas do 

Gabinete na Reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter à próxima reunião, a 

informação  do Gabinete Técnico Local. ===================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

 

101 – 610/601/000 – SERVIÇO NACIONAL DE BOMBEIROS E PROTECÇÃO CIVIL – 

Centro Distrital de Operações de Socorro de Viseu – Actividade Desenvolvida ==== 

========== Oriundo do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, presente à 

reunião o ofício n.º1516, datado de 11 do corrente mês, acompanhado de um quadro 

referente à actividade do Corpo de Bombeiros no Concelho de Moimenta da Beira, no 

passado mês de Agosto.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

102 – 620/622/000 – FESTAS ANUAIS CONCELHIAS – Festas de S. João/2003 – 

Apresentação do Relatório de Contas ==================================== 

========== Oriundo do Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, e 

no seguimento das deliberações tomadas em reuniões ordinárias realizadas em 10 de 

Março, 19 de Maio e 16 de Junho, últimos, exarada a folhas 243, ponto 255, do  livro de 

actas 107, folhas 55, ponto 203  e folhas 178, ponto 203, ambos do livro de actas 109, 
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respectivamente, presente à reunião o Relatório de Contas/S. João 2003, que nesta acta 

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

um Total das Receitas de € 2.691,42 (dois mil, seiscentos e noventa e um euros e 

quarenta e dois centimos), e um Total de Despesa de € 45.605,54 (quarenta e cinco mil, 

seiscentos e cinco euros e cinquenta e quatro centimos).------------------------------------------- 

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

apresentadas, recomendando ao Pelouro da Cultura um contacto atempado com a 

comunidade tendo em vista a realização dos próximos festejos, privilegiando as 

Associações devidamente organizadas. ===================================== 

103 – 710/713/000 – CULTURA E DESPORTO POPULARES – Associação de Pais e 

Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária/ 3 Dr. Joaquim Dias 

Rebelo de Moimenta da Beira – Escola de Andebol – Pedido de Isenção do 

pagamento da utilização do Pavilhão Gimnodesportivo ====================== 

========== Oriundo da Associação de Pais em epígrafe, presente à reunião um ofício 

datado de 08 do corrente mês, informando que iniciou a época 2003/2004 da Escola de 

Andebol, pelo que solicita a isenção do pagamento da utilização do Pavilhão 

Gimnodesportivo, para os seguintes dias e horário:-------------------------------------------------- 

----- Segundas, Terças, Quartas e Sextas-feiras............ – das 19H00 às 20H30;------------- 

----- Sábados .................................................................. – das 10H00 às 12H00;------------ 

---------- Submetido o assunto à DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL- DASC, a 

mesma prestou a seguinte informação:------------------------------------------------------------------
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----- “Mediante o disposto nos pontos 2 e 3 do regulamento das condições de utilização 

do Pavilhão Gimnodesportivo, “os pedidos de utilização regulares das instalações sócio-

desportivas, afectas à Escola Secundária deverão ser apresentados por escrito à 

Câmara Municipal até 30 de Julho de cada ano, devendo, para garantir a efectiva 

utilização do espaço, ser pago no acto da inscrição, a taxa referente a 1(um) mês de 

utilização. Deve ainda ser assinado um termo de responsabilidade no acto do 

pagamento das respectivas taxas”. No caso vertente e porque se trata de uma 

actividade na qual a Câmara Municipal tem a sua quota parte de responsabilidade, visto 

ser a Entidade Parceira no desenvolvimento da acção, deixamos à consideração 

superior a aplicação, ou isenção do pagamento das respectivas taxas inerentes à 

ocupação do Pavilhão bem como da possível adaptação dos horários pretendidos, com 

vista a continuar a servir-se toda a população e os grupos que ocupam semanalmente 

as instalações”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma nova modalidade, mobilizadora de 

imensos jovens, em que a Câmara Municipal é parceira activa, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder gratuitamente a utilização do pavilhão.==================== 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO =============================================== 

========== Tendo em conta que o assunto que se segue diz respeito a um familiar da 

Vereadora ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, a mesma ausentou-se da 

reunião.============================================================= 

104 – 710/713/100 – CULTURA E DESPORTO POPULARES – Associação Cultural e 
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Recreativa de Moimenta da Beira – Realização do Evento Cultural Festival 

Rockdemo=========================================================== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, e no seguimento da deliberação 

tomada em reunião ordinária realizada em 18 de Agosto, último, exaradas a folhas 121, 

ponto 122, do livro de actas 110, presente à reunião uma exposição, datado de 10 do 

corrente mês, agradecendo toda a colaboração prestada pela Câmara Municipal pela 

sua abertura em relação ao projecto apresentado oportunamente.------------------------------- 

----- Apresentam ainda o relatório de contas, com um total de despesa no valor de € 

4.330,00 (quatro mil, trezentos e trinta euros) e um total de receitas no valor de € 

4.422,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e dois euros).-------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e incentiva os jovens promotores, a 

conjugarem esforços para um futuro  evento, ainda de maior projecção local e regional.= 

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

========== Resolvido o assunto precedente, a Vereadora ISABEL MARIA SOARES 

PINTO ZACARIAS, regressou à reunião.==================================== 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO ============================================== 

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

ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO e ANTÓNIO PEDRO 

PEREIRA DIAS, por pertencerem aos órgãos dirigentes da Associação ARTENAVE, 

ATELIÊ – Associação de Solidariedade, estes ausentaram-se da reunião.=========== 

105 – 710/713/100 – ARTENAVE, ATELIÊ – Associação de Solidariedade – 
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Intercâmbio Social e Cultural – Proposta de Protocolo ======================= 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 237/03, 

datado de 03 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, propondo, pelos motivos ali expostos, a negociação de 

um Protocolo.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, disponibilizar-se para aderir à 

iniciativa proposta, aguardando pela apresentação do referido protocolo.============  

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

========== Resolvido o assunto precedente, os Vereadores ELVIRA DA COSTA 

BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, 

regressaram à reunião.================================================== 

106 – 710/714/500 – ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR – Pedido de Substituição 

do Representante da Autarquia na Assembleia da Escola Secundária/3 Dr. 

Joaquim Dias Rebelo - Moimenta da Beira – Justificação ===================== 

========== Oriundo do Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, 

na qualidade de representante da Autarquia na Assembleia da Escola em epígrafe, e no 

seguimento do despacho do Senhor Presidente exarado no ofício da referida 

Assembleia, datado de 28 de Julho, último, presente à reunião a respectiva Informação, 

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

integrante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma questão importante, no contexto 
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das relações entre as duas Instituições, a Câmara deliberou, por unanimidade, analisar o 

assunto, em próxima reunião de Câmara.==================================== 

107 - 720/722/000 –  MERCADO SOCIAL DE EMPREGO – PROGRAMA DE 

ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – Iniciativa Local de Emprego (ILE’s) 

seguinte ============================================================ 

========== Oriundo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Centro de 

Emprego de Lamego, presente à reunião o ofício 973/DN-ELA, datado de 05 do corrente 

mês, solicitando, conforme o estipulado na alínea a) do ponto 2 do n.º 24 da Portaria 

196-A/2001, de 10 de Março, com a redacção dada pela Portaria n.º 255/2002, de 12 de 

Março, a emissão de um parecer sobre a candidatura ao Programa de Estímulo à oferta 

de Emprego – Iniciativa Local de Emprego (ILE’s) seguinte, e relativo ao processo 

MORAIS, COSTA & FILHOS, LDA.------------------------------------------------------------------------ 

----- Informa ainda, que o parecer deverá indicar acerca da relevância do projecto; 

importância; oportunidade; benefícios; diversificação do investimento e adequação do 

local para implementação física do projecto. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

INICIATIVA LOCAL DE EMPREGO (ILE’s), face à relevância sócio-económica do 

projecto a implementar. ================================================ 

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

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, MARIA FELISBELA ALMEIDA DE AGUIAR BONDOSO, sendo seguidamente 

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

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

21H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO 

 

 

  

 


