
 FlFlFlFl.156 

______________ 

 
                                                           03.02.24 

 
Livº .  107L ivº .  107L ivº .  107L ivº .  107     

                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 

                                                                   
 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE 

FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E TRÊS ================================ 

ACTA Nº. 06/03 

========== Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e três, 

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

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

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

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

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, 

JORGE DE JESUS COSTA, 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 10H15.====================================== 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

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

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

JUSTIFICAR a falta à reunião de hoje, durante a parte da manhã, da Vereadora ELVIRA 

DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, por razões que se prendem com 

a sua vida particular. =================================================== 

01 – ORGÃOS DA AUTARQUIA 

155 - 020/023/000  – ORGÃOS DA AUTARQUIA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

MUNICÍPIOS PORTUGUESES =========================================== 

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

nº.23/2003, datado de 4 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a remeter cópia do Protocolo celebrado 

entre a referida Associação e a Agência Portuguesa para o Investimento (API), integrado 

num contexto de eficiência e de competitividade próprio e adequado ao Investimento em 

Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------      

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

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

156 – 150/160/000 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM ESPLANADA ===========    

========== Oriundo do Senhor João Luis  Félix da Mariana, residente nesta Vila, 

presente á reunião um requerimento, datado de 10 de Janeiro último, a solicitar que lhe 
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seja  anulado ou, no mínimo, reduzido o pagamento da ocupação da via pública com 

esplanada referente ao ano de 2002, do seu estabelecimento denominado de “Tour 

Eiffel”, sito no Farol, nesta Vila de Moimenta da Beira, dado que as obras que têm 

decorrido no edifício contíguo ao seu estabelecimento lhe impediram de utilizar 

normalmente a esplanada, pela falta de condições de higiene e segurança provocada 

pelas referidas obras. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto á apreciação dos Serviços da FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL a mesma prestou a informação n.º  47/FISC., datada de 23 de Janeiro, 

último, do seguinte teôr: -------------------------------------------------------------------------------------

----- “Em cumprimento do despacho de V. Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

datado de 15/01/03, informa-se que a pretensão do requerente tem fundamento, dado 

que devido à realização das obras no edifício contíguo ao estabelecimento, verifica-se a 

existência de  poeiras naquele local, provocando as mesmas a falta de condições de 

higiene e segurança.”----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à confirmação das condições denunciadas, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, anular, ou restituir se já foram pagas, as taxas que seriam devidas ao  

requerente, referentes ao período identificado. ================================ 

02.02 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

157 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS  

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Pedido de subsídio =============== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe,  presente  à reunião o ofício datado 
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de 28 do último mês, registado nesta Câmara no dia 05 do corrente mês, com o número 

1007,  solicitando um subsídio no montante de € 30.000,00 (trinta mil euros), faseados 

em doze duodécimos de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para fazer face às 

despesas correntes daquela Associação. -------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  0303/040701 onde, em 07 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), estando o mesmo previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos no objectivo 1.2.1, com o código 0102 e número de projecto 

2/2002, com a dotação global  de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros).----------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira, contribuinte nº 

501104240, um subsídio no montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), 

destinados a despesas correntes, para o corrente ano, em regime de duodécimos, 

iguais, mensais, ou seja € 2.083,34 (dois mil, oitenta e três euros e trinta e quatro 

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

158 - 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DO VILAR - Pedido de subsídio para o 

tratamento de água =================================================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia  em epígrafe,  presente  à reunião o ofício 

datado de 09 do corrente mês, registado nesta Câmara no dia 13 do mesmo mês, com o 

número 1235,  solicitando um subsídio no montante de € 250,00 (duzentos e cinquenta 
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euros), mensais, para garantir o controle diário e o tratamento da água que abastece as 

povoações do Vilar e Barragem do Vilar.---------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  0102/040501, onde, em 14 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 18.728,06 (dezoito mil, setecentos e vinte e oito euros e seis cêntimos). - 

DELIBERAÇÃO: Dado que está programado para breve uma nova forma de gestão 

integrada do tratamento das águas de abastecimento público, oriundas da Barragem do 

Vilar, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos favoráveis do Senhor Presidente e 

dos  Vereadores do Partido Social Democrata, e os votos contra dos Vereadores do 

Partido Socialista, estes com fundamento na declaração de voto que se segue, manter o 

subsídio concedido no ano anterior à Junta de Freguesia do Vilar, pelos serviços de 

manutenção e tratamento prestados, no montante global de € 3.000,00 (três mil euros), 

em regime de duodécimos, iguais, mensais, na importância de € 250,00 (duzentos e 

cinquenta euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- “Os vereadores do Partido Socialista votam contra por considerarem esta 

situação injustificável, quer pelo tipo de serviço prestado, face à falta de qualidade da 

água, segundo reclamações existentes, quer por razões operacionais, face ao decurso 

de tempo, e também por razões políticas, por considerarmos que não devem os 

Presidentes de Junta ser transformados em funcionários da Câmara Municipal. ------------

----- Para além das razões anteriores, acrescentamos a dúvida quanto à eventualidade 
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de a Câmara Municipal estar, por esta via, a proporcionar à Junta de Freguesia do Vilar, 

que continue a cometer uma irregularidade grave. Tal conclusão resulta dos termos em 

que o ofício é dirigido à Câmara Municipal”. =================================  

159 - 210/207/000 – PARÓQUIA DO VILAR – Comparticipação Financeira ======== 

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

07 de Janeiro último e registado nesta Câmara no dia 21 do mesmo mês, com o número 

520,  solicitando comparticipação financeira destinada ao restauro da Igreja daquela 

paróquia datada do século XVII. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  0102/080701, onde, em 24 de Janeiro último, existia um saldo 

disponível de € 30.000,00 (trinta mil euros), estando o mesmo previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos no objectivo 2.5.3, com o código 01 e número de projecto 

29/2003, com a dotação global  de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros).---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio de € 

2.500, 00 (dois mil e quinhentos euros) para obras de maior urgência no restauro da 

igreja, sugerindo à respectiva Comissão a apresentação de uma candidatura ao 

PIDDAC/TNS (Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da 

Administração Central / Trabalhos de Natureza Simples), tendo em vista uma 

intervenção de fundo. ================================================== 

160 - 210/207/000 – JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL - Pedido de subsídio para 
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uma família necessitada =============================================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia  em epígrafe,  presente  à reunião o ofício, 

datado de 21 de Janeiro último e  registado nesta Câmara no dia 23 do mesmo mês, 

com o número 610,  solicitando, excepcionalmente, um subsídio destinado a ajudar a 

família do Senhor ERNESTO MARTINS GOMES, devido ao facto de ter ardido 

completamente a sua habitação e ter perdido todos os seus haveres, no passado dia 20 

de Janeiro, no bairro das casas pré-fabricadas, em Leomil. --------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, segundo a qual, este encargo não reúne as condições previstas na alínea 

d), do ponto 2.3.4.2, da Execução Orçamental, nos termos das considerações técnicas 

previstas no artigo 3º, do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e que a seguir se 

transcreve: “As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, 

para além de serem legais, estiverem inscritas no Orçamento e com dotação igual ou 

superior ao cabimento e ao compromisso, respectivamente. Assim sendo, o pedido em 

questão não se enquadra nas competências da Câmara Municipal, em virtude de 

contrariar o disposto no artigo 64º. da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro”.----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar a Junta de Freguesia 

de Leomil que o pedido não tem enquadramento legal, considerando, no entanto, que a 

mesma já tomou medidas excepcionais no sentido de minimizar a grave situação do 

referido agregado familiar. ============================================== 

161 - 230/260/000 -  ORCAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 
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2ª Alteração.========================================================= 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara, foi presente à reunião  a  2ª. 

Alteração   ao   Orçamento da Receita no  montante  de € 218.694,00 ( duzentos e 

dezoito mil seiscentos e noventa e quatro euros), na coluna das inscrições/reforços e de 

€ 40.280,00 (quarenta mil duzentos e oitenta euros), na coluna das 

diminuições/anulações e Orçamento da Despesa no  montante  de € 602.500,00 

(seiscentos e dois mil e quinhentos euros), na coluna das inscrições/reforços e de € 

424.086,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil e oitenta e seis euros), na coluna das 

diminuições/anulações, a que corresponde, igualmente, a 2ª  Alteração  às Grandes 

Opções do Plano no   montante de  € 644.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil  

euros), na coluna de inscrições/reforços,  e de € 444.086,00 (quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitenta e seis euros), na coluna das diminuições/anulações, de acordo  com 

as notas sobre  o processo orçamental e respectiva execução na parte relativa às 

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

modificações do Plano Plurianual de Investimentos, previstas no ponto 8.3.2., das 

considerações técnicas a que se refere o artº 3º.,  do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, as quais  se  consideram integralmente transcritas nesta acta e dela ficam a 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida alteração. == 

162 - 230/270/000 – PAGAMENTOS ======================================    

========== Por iniciativa do Senhor Presidente, presente à reunião a relação de  
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todos os pagamentos autorizados durante  o  mês de Janeiro, último, que nesta acta se 

consideram integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, no montante de 

€  699.533,60 (seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e três euros e  

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

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

163 – PROJECTO DE REGULAMENTO DE FUNDOS DE MANEIO =============== 

========== Oriundo do Chefe da Divisão Administrativa, LUIS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, servindo de Chefe da Divisão Económica e Financeira, presente à reunião o 

Projecto de Regulamento dos fundos de Maneio, que nesta  acta se considera 

integralmente transcrito  e dela fica a fazer parte integrante, submetendo-o à apreciação 

do Executivo, com vista à sua eventual implementação nesta Câmara Municipal. ---------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento que 

estabelece as regras relativas à constituição, gestão e regularização dos Fundos de 

Maneio, dando, assim, cumprimento ao preceituado no ponto 2.9.10.11, das 

Considerações Técnicas do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 

Locais. =============================================================   

"Tesouraria" 

164 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário de tesouraria  do passado dia 21, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de  € 177.298,61 (cento e 

setenta e sete mil, duzentos e noventa e oito euros e sessenta e um cêntimo), assim  
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discriminado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€  110.362,85 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€    66.935,76 

                                                                                TOTAL  .................€  177.298,61 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“ Vias de Comunicação e Transporte” 

165 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos - Concessão de indemnização = 

========== Oriundo do Senhor JOÃO LOPES DAVID, residente em Alvite, presente à 

reunião uma carta, registada nesta Câmara sob o nº. 688, no dia 28 de Janeiro do 

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

----- “ Venho por este meio solicitar a V. Exª. de que no decorrer da Estrada Municipal 

1039 entre Alvite e a E.N. 329 (Espinheiro), foi ocupado terreno da minha pertença. ------ 

----- Assim sendo, venho desta forma solicitar que seja feita a medição do terreno 

ocupado e que este seja pago da acordo com as indemnizações atribuídas a terrenos 

vizinhos”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- “Dando cumprimento ao despacho do Sr. Presidente, exarado na carta do Sr. João 
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Lopes David em 29/01/2003, cumpre a estes serviços informar que, após ter sido 

consultado projecto de beneficiação da estrada municipal 1039, verifica-se que a área a 

desanexar é de 50,00 m2. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acrescenta-se ainda que o terreno se localiza fora perímetro urbano de Alvite, mas 

antes do rio no sentido Alvite, Porto da Nave. --------------------------------------------------------- 

----- Anexa-se planta elucidativa”. -------------------------------------------------------------------------   

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

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

orgânico-económica 03.02/07.01.04.08, onde, em 7 de Fevereiro, do corrente ano, existe 

um saldo disponível de € 601.501,57 (seiscentos e um mil, quinhentos e um euros e 

cinquenta e sete cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 3.3.1, com o código  01.03 e número de projecto 98/2002, 

com a dotação de € 86.195,60 (oitenta e seis mil, cento e noventa e cinco euros e 

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

DELIBERAÇÃO: Face ao teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir uma indemnização de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), 

correspondente ao preço de € 5,00 (cinco euros), por metro quadrado, referente à área a 

desanexar de 50,00 metros quadrados. ===================================== 

166 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

e a E.N. 329 (ESPINHEIRO) - Cedência de terrenos - Concessão de indemnização =  

========== Oriundo do Senhor JOÃO MATIAS BERNARDO, residente em Porto da 
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Nave, presente à reunião uma carta, registada nesta Câmara sob o nº. 497, no dia 21 de 

Janeiro, último, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------- 

----- “Em resposta ao ofício nº. 6445, de 20 de Dezembro de 2002, informo V. Exª. que 

para o alargamento da Estrada Municipal 1039 entre Alvite e a E.N. 329 (Espinheiro), 

pretendo uma indemnização no valor igual e atribuído a situações semelhantes da área 

de 118,00 m2 de terreno ocupado, mais um montante de 100,00 € pela danificação da 

sementeira que sustente a quando da sondagens efectuadas pela Câmara ao muro de 

suporte existente”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informam que: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “1) A área a desanexar é de 118 m2, e que o prédio em causa situa-se fora do 

perímetro urbano de acordo com o P.D.M. em vigor; ------------------------------------------------ 

----- 2) Que foi danificada parte da sementeira aquando das sondagens efectuada por 

esta Câmara ao muro de suporte”. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

orgânico-económica 03.02/07.01.04.08, onde, em 10 de Fevereiro, do corrente ano, 

existe um saldo disponível de € 588.819,03 (quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e 

dezanove euros e três cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objectivo 3.3.1, com o código  01.03 e número de projecto 98/2002, 

com a dotação de € 85.820,60 (oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte euros e sessenta 
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cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao teor da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o preço de € 2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos), por metro 

quadrado, sobre uma área a desanexar  de 118,00 metros quadrados, a que 

corresponde o valor de € 295,00 (duzentos e noventa e cinco euros), acrescida da 

importância de € 100,00 (cem euros), para indemnização da sementeira inutilizada com 

as sondagens. ======================================================== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

167 - 310/302/357 - 310/302/358 - 310/302/378 - 310/302/379 - HABITAÇÃO SOCIAL 

EM PEVA, SOUTOSA E BAIRRO DA FORMIGA EM MOIMENTA DA BEIRA - 

Reclamações – Deficiências Técnicas/Construtivas ========================= 

========== Relativamente ao assunto em epígrafe, presente à reunião a informação 

nº. JP01/DOM/2003, do Técnico Superior Principal, JOÃO PEDRO MARQUES 

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

parte integrante, segundo a qual descreve a situação actual das moradias de Habitação 

Social construídas em Peva, Soutosa e Moimenta da Beira. --------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Face à análise da informação do Técnico Superior Principal, fiscal 

destas obras, a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: -------------------------------- 

----- 1 – Notificar as empresas construtoras para procederem às reparações das 

anomalias detectadas, bem como dos prejuízos directos implicados, num prazo de 30 

(trinta) dias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- 2 – Submeter à apreciação técnica do Gabinete Projectista o relatório do Técnico 

Superior Principal, JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, tendo em vista eventuais 

adaptações do projecto ou às regras de adequada construção. =================== 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

168 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

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

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

- JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, para acabamentos de uns arrumos, com a área de 

45m2, sito no prédio denominado de "Poços Ferreira", na localidade de Sanfins, 

Freguesia de Paçô, a que se refere o Proçº. nº. 66.03; --------------------------------------------- 

- NORBERTO MERGULHÃO LOPES, para construção de arrumos agrícolas, com 20m2, 

que pretende levar a efeito  na  localidade e Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Procº. nº. 75.03; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, para reparação de um telhado da sua casa 

de habitação, sita no lugar denominado de "Gira", na localidade de Granjinha, Freguesia 

de Sever, a que se refere o Proçº. nº. 82.03. ----------------------------------------------------------- 

---------- Submetido os assuntos à apreciação da  FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL a mesma 

prestou as seguintes informações: “ Vem por esta a Fiscalização informar não haver 

qualquer inconveniente em que seja emitida a respectiva licença". ------------------------------ 

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

169 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” – Com 

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

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

processos designados de “simples com condicionantes”, com informação comum da 

Fiscalização Municipal:---------------------------------------------------------------------------------------

- MANUEL PIRES DOS SANTOS,  para reconstrução de um muro de suporte de terras, 

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

se refere o Proçº. nº. 65.03; --------------------------------------------------------------------------------- 

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

com 110 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado de "Estrada do Mileu", 

na Freguesia de Rua, a que se refere o Proçº. nº. 78.03; ------------------------------------------- 

- ADRIANO JOAQUIM GERALDO DA SILVA, para construção de um muro de vedação, 

com 18 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado de "Estrada do Mileu",  

na Freguesia de Rua, a que se refere o Proçº. nº. 79.03; ------------------------------------------ 

---------- Submetidos os processos  à apreciação dos Serviços da FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL, a mesma prestou as informações  nº.s 86, 84, 87/FISC, do seguinte teor:---

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

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

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

respectivas licenças, devendo os requerentes solicitar o alinhamento à Fiscalização 
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Municipal. ===========================================================  

170 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” Com 

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

========== Oriundo do Senhor MANUEL MAGALHÃES DIONÍSIO, presente à reunião 

um processo designado de "simples com condicionantes", relativamente à construção de 

uma cobertura e rebocos da sua casa de habitação , sita na Rua da Silva, nº. 1, na 

localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proçº. nº. 70.03. --------------- 

---------- Submetido o assunto à apreciação dos Serviços da FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL, a mesma prestou a informação nº. 95/FISC, datada de 14 do corrente mês, 

do seguinte teor:" Não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, 

no entanto, somos do parecer de que a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal 

deverão acordar sobre o derrube da construção existente no local objecto da intervenção 

requerida, para que a nova construção fique alinhada com a habitação vizinha, dando 

assim a possibilidade para o alargamento do arruamento existente". --------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, viabilizar a construção 

proposta, desde que o requerente se comprometa a demolir a construção existente no 

local, implicita na referida de intervenção. =================================== 

171 - 360/338/512.01 - OBRAS PARTICULARES – Reconstrução de uma moradia 

unifamiliar - Projecto das especialidades ================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ JOAQUIM LOPES AMÂNCIO, residente nesta 

Vila, presente à reunião os projectos de especialidades, relativamente à reconstrução de 
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uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado  “Ónia”,  nesta 

Vila. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 85/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 os projectos das 

especialidades e emitir a respectiva licença, devendo o requerente garantir as 

indicações referidas na informação técnica, no que se refere à E.D.P. – Electricidade de 

Portugal, e ao projecto da Rede de Esgotos. ================================= 

172 - 360/338/281.94 - OBRAS PARTICULARES - Construção de uma ordenha ==== 

========== Oriundo da Chefe de Secção de Apoio Administrativo, MARIA DE 

LOURDES MOURA LOUREIRO, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO 

DO MUNICÍPIO, presente à reunião a informação nº.09/2003, datada de 13 do corrente 

mês, do seguinte teor:" Pretende-se com esta informação esclarecer o seguinte:----------- 

----- Em 20 de Julho de 1994, foi presente à reunião o projecto de arquitectura 

relativamente à construção de uma ordenha, sita no lugar da Orgueira, na localidade e 

Freguesia de Alvite, em nome da requerente (COPALVITE), em  que foi deliberado 

"...efectuar uma visita aos referidos locais para melhor averiguar os efeitos da sua 

localização, dada a proximidade das zonas habitacionais. Esta visita fica agendada para 

o dia da próxima reunião, ou, logo, para o dia 27 do corrente mês". ---------------------------- 
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----- Face ao exposto, informo V. Exa. que este processo ficou em pendentes e não foi 

dado seguimento" .--------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar aos Serviços Técnicos 

caracterização da situação considerada pendente. ============================= 

173 - 360/338/535.99 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Adaptação de rés-do-chão em estabelecimento bancário ===================== 

========== Oriundo da Chefe de Secção de Apoio Administrativo, da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, MARIA DE LOURDES  MOURA 

LOUREIRO, presente à reunião a informação nº. 07/2003, datada de 13 do corrente 

mês, do seguinte teor:" Em 24 de Fevereiro de 1999, foi contactada a CAIXA DE 

CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ARMAMAR E MOIMENTA DA BEIRA, através do 

nosso ofício nº. 772, dando-lhe conhecimento do parecer técnico da Inspecção Regional 

de Bombeiros do Norte, do seguinte teor: " Relativamente à segurança contra incêndios 

devem ser instalados extintores de 6Kg de pó químico polivalente em locais de boa 

visibilidade e de fácil acesso, efectuada a sinalização das saídas e prevista iluminação 

de emergência. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No exterior do edifício deve ser colocada uma boca de água ligada à rede pública" .- 

----- Face ao exposto, informa-se V. Exª., que até à data nada foi entregue nestes 

Serviços e o processo não deu seguimento". ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE 

ARMAMAR E MOIMENTA DA BEIRA, não deu qualquer resposta, o que promoveu a 
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caducidade do processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 

trinta dias, para que o requerente proceda ao pedido de reaprovação do projecto de 

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

174 - 360/338/516.01 - OBRAS PARTICULARES - Reconstrução de uma casa de 

habitação - Projecto de arquitectura – Entrega de elementos ================== 

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

18 de Novembro de 2002, exarada a folhas 109, ponto 078, do livro de actas nº. 106, em 

que foi deliberado solicitar ao Senhor AMÉRICO AFONSO MORGADO SILVA ALMEIDA,  

a alteração ao projecto de arquitectura de forma a enquadrá-lo na área adjacente, isto é, 

não ultrapassando a cércea do edifício lateral esquerdo, presente de novo  à reunião o 

projecto de arquitectura de reconstrução de uma casa de  habitação, sita na localidade 

de Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos.-------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 82/DPOM/2003, 

datada de 10 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, proceder à audiência escrita do 

interessado, nos termos dos artº. 100º e 101º, na subsecção IV do capítulo do Código do 

Procedimento Administrativo, dado que é pertinente a dúvida suscitada no segundo 

parágrafo da informação técnica. ========================================== 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO: ============================================== 
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========== Tendo em conta que os assuntos a que se referem os pontos seguintes, 

dizem directamente respeito ao Vereador em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO 

HUMBERTO DE PAIVA MATOS, o mesmo ausentou-se da reunião. =============== 

175 - 360/338/517.01 - OBRAS PARTICULARES - Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor ERNESTO DE MATOS, residente no lugar da 

Granjinha, Freguesia de Sever, presente à reunião os projectos de especialidades, 

relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lote nº. 1 do loteamento nº.5/02, sito no lugar denominado de ”Barracão", na Freguesia 

de Sever.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 91/DPOM/2003, 

datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

176 - 360/338/518.01 - OBRAS PARTICULARES - Projectos de especialidades – 

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

========== Oriundo do Senhor ERNESTO DE MATOS, residente no lugar da 

Granjinha, Freguesia de Sever, presente à reunião os projectos de especialidades, 

relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no 
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lote nº. 2 do loteamento nº.5/02, sito no lugar denominado de ”Barracão", na Freguesia 

de Sever.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 90/DPOM/2003, 

datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

177 - 360/338/519.01 - OBRAS PARTICULARES - Projectos de especialidades – 

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

========== Oriundo do Senhor ERNESTO DE MATOS, residente no lugar da 

Granjinha, Freguesia de Sever, presente à reunião os projectos de especialidades, 

relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lote nº. 3 do loteamento nº.5/02, sito no lugar denominado de ”Barracão", na Freguesia 

de Sever.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 89/DPOM/2003, 

datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença. =================================   
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178 - 360/338/521.01 - OBRAS PARTICULARES - Projectos de especialidades – 

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

========== Oriundo do Senhor ERNESTO DE MATOS, residente no lugar da 

Granjinha, Freguesia de Sever, presente à reunião os projectos de especialidades, 

relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lote nº. 5 do loteamento nº.5/02, sito no lugar denominado de ”Barracão", na Freguesia 

de Sever.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou  a  informação  nº. 88/DPOM/2003, 

datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

179 - 360/338/523.01 - OBRAS PARTICULARES - Projectos de especialidades – 

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

========== Oriundo do Senhor ERNESTO DE MATOS, residente no lugar da 

Granjinha, Freguesia de Sever, presente à reunião os projectos de especialidades, 

relativamente à construção de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lote nº. 7 do loteamento nº.5/02, sito no lugar denominado de ”Barracão", na Freguesia 

de Sever.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO,  a mesma  prestou  a informação nº. 87/DPOM/2003, 

datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

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

========== Resolvidos os assuntos precedentes, o Vereador em Regime de Tempo 

Inteiro ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, regressou à reunião. =============== 

INGRESSO NA REUNIÃO ============================================== 

==========A partir do próximo assunto, ingressou na reunião a Vereadora ELVIRA DA 

COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, que não tinha estado presente, tendo 

justificado, previamente, a sua ausência. ====================================  

180 - 360/338/636.01 - OBRAS PARTICULARES -  Alteração e ampliação de um 

conjunto de moinhos ================================================= 

========== Oriundo do Senhor EDUARDO JOSÉ PEREIRA ROCHA, residente na 

localidade e Freguesia de Leomil, presente à reunião um requerimento acompanhado de 

documentos comprovativos da aprovação pela  Direcção Geral de Turismo, 

relativamente à reconstrução dos Moinhos da Tia Antoninha,  sitos no lugar denominado 

de "Cabeço de Lebrais", na localidade e Freguesia de Leomil. -----------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 10/DPOM/03, 
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datada de 06 de Janeiro, último,  que nesta acta se consideram integralmente transcritas 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar da apresentação dos 

projectos de especialidades, para os quais o requerente solicitou isenção, porquanto são 

confirmadas tecnologias apropriadas para o efeito. --------------------------------------------------

---- Mais foi deliberado, e também por unanimidade,  aprovar os restantes projectos de 

especialidades e emitir a respectiva licença, condicionada à entrega do documento de 

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

181 - 360/338/30.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

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

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

27 de Janeiro, último, exarada a folhas 80, ponto 078, deste livro de actas, em que foi 

deliberado, solicitar à Firma DESENVUR - Empreendimentos de Desenvolvimento 

Urbanístico, Ldª., uma nova implantação, de modo a dar cumprimento a todos os 

afastamentos estipulados no loteamento, a que se refere o alvará nº.2/01, relativamente 

à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote nº.11, sito 

no lugar denominado de "Pedregais", na localidade e Freguesia de Leomil, presente de 

novo à  reunião o respectivo processo, acompanhado da planta de implantação.------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 102/DPOM/2003, 

datada de 14 do corrente, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 
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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 a um familiar do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, JORGE 

DE JESUS COSTA, este ausentou-se da reunião .============================= 

182 - 360/338/220.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de especialidades – 

Pedido de reformulação da apreciação do processo tendo em conta o 

D.L.309/2002, de 16 de Dezembro ======================================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ GOVERNO AUGUSTO, residente na localidade 

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

remodelação interior de um Bar e Pronto a Vestir, sito na Avª. 25 de Abril, nesta Vila. ---- 

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

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

----- " Em resposta ao conteúdo da informação nº. 71/DPOM/03, de 03/02/2003, o 

requerente apresentou o projecto acústico”. ----------------------------------------------------------- 

----- Continua em falta a declaração solicitada, de acordo com o disposto no nº. 4 do artº. 

9º. do D.L.309/2002, de 16 de Dezembro. -------------------------------------------------------------- 

----- Este projecto não se refere ao projecto interior do espaço. No entanto, o mesmo 

apresenta termo de responsabilidade do projectista porque se espera que o mesmo 
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tenha em atenção esse facto. Isto é,  ter em atenção a propagação de sons por todo o 

edifício, principalmente  no que diz respeito aos pisos superiores". ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando o vazio legal criado com o do Decreto-Lei  nº. 

309/2002, de 16 de Dezembro, e dado que no âmbito das prorrogativas concedidas ao 

Presidente da Câmara, previstas no nº. 4, do artº. 9º., e  nº. 3, do artº. 14º, do mesmo 

diploma, foi solicitado ao requerente uma Declaração de conformidade, sendo 

consideradas entidades qualificadas os organismos de inspecção acreditados no âmbito 

do Sistema Português de Qualidade, e dado que não existe ainda Organismo de 

Inspecção acreditado, conforme resposta ao nosso fax, do  referido Instituto, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de especialidades e emitir a respectiva 

licença. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A este propósito mais foi deliberado, e também por unanimidade, e porque se trata 

de atribuições transferidas dos Governos Civis para as Câmara Municipais, por decisão 

da Administração Central com o acordo da Associação de Municípios, solicitar a esta 

Associação orientações objectivas que permitam à Câmara decidir correctamente e em 

termos legais, neste período transitório .===================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador em Regime de Tempo Inteiro 

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

183 - 360/338/234.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – Edifício 

de habitação unifamiliar =============================================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

16 de Dezembro de 2002, exarada a folhas 223, ponto 184, do livro de acta nº. 106, em 

que foi deliberado,  convidar a Empresa CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LDª., 

com sede na localidade de Beira Valente, Freguesia de Leomil, a esclarecer 

conjuntamente com os Serviços da D.P.O.M. - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, as divergências em causa, presente de novo à 

reunião o projecto de arquitectura, acompanhado dos esclarecimentos propostos pela 

Empresa, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, relativamente à construção de um edifício destinado a habitação e comércio, 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 98/DPOM/2003, 

datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual e pelos motivos alí descritos, mantém 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a introdução das galerias não aumentam a área de 

construção ou mesmo o espaço habitável, e tendo em conta que é garantido o 

afastamento mínimo de 7 metros à faixa de rodagem, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ==============================  

184 - 360/338/518.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Construção de uma moradia unifamiliar - Resposta à audiência do interessado === 
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========== No seguimento do despacho do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, 

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

relativamente ao projecto  de construção de uma moradia unifamiliar, que o Senhor 

CARLOS ALBERTO RODRIGUES ALEXANDRE, pretende levar a efeito no lote nº. 16, a 

que corresponde o alvará do loteamento nº.01/16, sito no lugar de Alto de Fornos, 

Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião a resposta, por escrito, à audiência 

do interessado do seguinte teor:" ... vem em referência ao seu processo nº. 518/02, 

relativo ao lote nº. 16, apresentar a alteração ao projecto de arquitectura, no que diz 

respeito à implantação e alinhamento, suprimindo o piso da cave". ----------------------------- 

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

MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 101/DPOM/2003, datada de 14 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. ========================================================= 

185 - 360/338/538.02 - 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 interessado, 

relativamente ao projecto  de construção de uma habitação unifamiliar, que o Senhor 

ALFREDO MORAIS COELHO,   pretende levar a efeito no lugar denominado de "Cruz 
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das Almas", na localidade e Freguesia de Paçô, presente à reunião a resposta, por 

escrito, à audiência do interessado, trazendo inserta a informação da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta se considera 

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

teor da informação nº. 635/DPOM/2002, datada de 18/11/2002. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que não são aduzidos novos elementos que comprovem o 

acesso autónomo à respectiva propriedade, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

manter a deliberação da reunião realizada em 16 de Dezembro de 2002. ============ 

186 - 360/338/560.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Alteração 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 interessado, 

relativamente ao projecto de alterações de uma habitação unifamiliar, que o Senhor 

MANUEL GOMES BATISTA, pretende levar a efeito no lugar denominado “Rachada ou 

Cabanelas”, na localidade e  Freguesia de Castelo, presente à reunião a resposta, por 

escrito, à audiência do interessado, trazendo inserta a informação da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta se considera 

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

teor da informação nº. 661/DPOM/2002, datada de 29/11/2002. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando que se trata de uma construção com cerca de 20 anos, 

cujo processo de alterações tem como único objectivo a legalização da construção 
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edificada para venda, a  Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

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

187 - 360/338/561.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Adaptação de um piso destinado a arrumos em Mini-Mercado - Resposta à 

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

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

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

relativamente ao projecto de adaptação  de um piso destinado a arrumos em Mini-

Mercado, que o Senhor AURELIANO JORGE FERNANDES,   pretende levar a efeito no 

lugar do Barracão, Freguesia de Sever, presente à reunião a resposta, por escrito, à 

audiência, trazendo inserta, a informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO,  que nesta acta se consideram integralmente 

transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, segundo a qual, mantém o teor da 

informação nº. 61/DPOM//2003, datada de 27/01/2003. -------------------------------------------- 

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

arquitectura, condicionado à apresentação dos elementos referidos na informação 

técnica nº.61/DPOM/2003, datada de 27 de Janeiro, último. ====================== 

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

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

directamente respeito a um familiar do Vereador em Regime de Tempo Inteiro, JORGE 

DE JESUS COSTA, este ausentou-se da reunião .============================= 
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188 - 360/338/589.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Construção de um armazém de arrumos agrícolas - Resposta à audiência do 

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

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

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

relativamente ao projecto para construção de um armazém de arrumos agrícolas, que o 

Senhor ANTÓNIO OLIVEIRA DA COSTA, que  pretende levar a efeito no lugar 

denominado de “Tapada”, na localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria, 

presente à reunião o referido processo acompanhado da resposta, por escrito, à 

audiência do interessado, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, solicitando a sua aprovação .----------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 99/DPOM/2003, 

datada de 13 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO:  Considerando a autorização da Direcção Regional de Agricultura para 

desafectar  a parcela em causa, integrando-a, agora, no espaço urbano, e tendo em 

conta a área global da parcela, constata-se que mesmo com a habitação já edificada e a 

nova construção são cumpridos os índices preconizados pelo Plano Director Municipal, 

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

dispensando o requerente da apresentação dos projectos de especialidades, à excepção 
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dos projectos de especialidades de rede de águas  e electricidade, dado o fim a que se 

destina a referida construção. ============================================ 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador em Regime de Tempo Inteiro 

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

189 - 360/338/33.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Construção de uma habitação unifamiliar - Resposta à audiência do 

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

========== No seguimento do despacho do Vereador a Tempo Inteiro JORGE DE 

JESUS COSTA,  em que decidiu proceder à audiência do Senhor JOÃO FÉLIX DA 

MARIANA, relativamente ao projecto de construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de "Covas de Barro",  nesta Vila, presente à 

reunião a resposta,  por escrito, à audiência do interessado, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual e pelos 

motivos alí descritos, solicita 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:-----------------

-----  “ A presente informação surge no seguimento da resposta dada pelo requerente ao 

despacho do Sr. Vereador das Obras Particulares, Dr. Jorge de Jesus Costa, de 

03/02/03, que por sua vez surgiu perante o teor da informação nº. 67/DPOM/2003, de 

29/01/2003. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Com os elementos entregues informa-se favoravelmente a pretensão". ----------------- 

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

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

190 - 360/338/37.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

Construção de uma moradia unifamiliar - Resposta à audiência do 

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

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

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

relativamente ao projecto de construção de uma habitação unifamiliar, que o Senhor 

JOSÉ ANTUNES LUÍS,  pretende levar a efeito no lugar denominado "Cardal", na 

localidade de Arcas, na Freguesia de Sever, presente à reunião o referido processo 

acompanhado da respectiva resposta à audiência, trazendo inserta a informação da 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que nesta acta se 

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

qual, mantém o teor da informação nº. 55/DPOM/2003, datada de 23/01/2003. ------------- 

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

arquitectura, condicionada à implantação aprovada por esta Câmara. -------------------------

---------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que o requerente, 

conjuntamente com os projectos de especialidades, apresente uma Declaração do 

vizinho, com quem confronta a tardoz, contendo uma manifestação objectiva de que não 

se opõe à implantação, dado que não lhe é possível cumprir, em toda a extensão, os 



 FlFlFlFl.189 

______________ 

 
                                                           03.02.24 

 
Livº .  107L ivº .  107L ivº .  107L ivº .  107     

                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 

                                                                   
 

afastamentos de tardoz legalmente regulamentados. =========================== 

191 - 360/338/50.03 - OBRAS PARTICULARES - Construção de um pavilhão 

destinado a criação de frangos - Aviário - Certidão de localização ============== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO ALBERTO LOPES SOBRAL, residente na 

localidade e Freguesia de Faia, Município de Sernancelhe, presente à reunião um 

pedido de Certidão de localização, para efeitos de apresentação na Direcção Regional 

de Agricultura e Ministério do Ambiente, relativamente à construção de um Aviário , que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de "Varzea", na localidade de Prados de 

Baixo, Freguesia de Rua. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 100/DPOM/2003, 

datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar os competentes 

pareceres ao GTL- Gabinete Técnico Local e ao Médico Veterinário Municipal. ======= 

192 – 360/368/54.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de um edifício destinado a arrumos=========================== 

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

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

relativamente ao projecto de reconstrução de um edifício destinado a arrumos, que 

Senhor JOSÉ AUGUSTO DA SILVA PINTO SALVADOR, pretende levar a efeito na 
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localidade e Freguesia de Leomil,  presente à reunião o referido processo acompanhado 

de um requerimento do seguinte teor: " (...) tendo dado entrada com os documentos no 

Cartório do Registo Predial, pedia a V. Exaª. o andamento do processo de obras 

comprometendo-me a apresentar a respectiva legitimidade, logo que estejam prontos no 

referido Cartório" . ---------------------------------------------------------------------------------------------   

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação, nestes termos: -------

----- “Mantém-se o teor da informação nº. 70/DPOM/2003, datada de 03/02/2003”. --------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente os 

elementos em falta, referidos na alínea b) e no último parágrafo da informação técnica, 

sem os quais  o processo não terá seguimento. =============================== 

193 – 360/368/94.03 – OBRAS PARTICULARES – Alteração e reabilitação do Centro 

Paroquial de Moimenta da Beira ========================================= 

========== Oriundo dos Serviços Técnicos, através do Técnico-Superior Principal, 

JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES e do Técnico-Superior de 2ª Classe 

(Estagiária), SILVIA ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA, desta Câmara, presente à 

reunião um estudo das obras propostas por forma a tentar solucionar as deficiências 

encontradas no Centro Paroquial de Moimenta da Beira, que nesta acta se considera 

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

motivos alí descritos,  apresenta soluções. ------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Dado que não é possível a autorização do antigo projectista, por- 
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quanto já faleceu, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a intervenção 

proposta, até porque é assumida por dois técnicos desta Câmara. ================= 

194 - 360/347/000 – OBRAS PARTICULARES - Loteamentos Urbanos particulres == 

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

16 de Dezembro de 2002, exarada a folhas 232, ponto 196, do livro de acta nº. 106, em 

que foi deliberado,  propor aos Senhores JOSÉ ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO RAMOS  e 

JOSÉ DOS SANTOS MARTINS, um acerto de extremas, estabelecendo a devida 

compensação de áreas, dado que o espírito que presidiu ao loteamento pretendia 

salvaguardar construções e anexos já edificados e utilizados, sempre que fosse 

possível, relativamente  ao Bairro da Barragem do Vilar, presente à reunião a resposta, 

por escrito, do Senhor JOSÉ DOS SANTOS MARTINS,  que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando que não aceita a 

referida proposta pelo facto de não estar interessado na compensação de área no local 

proposto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado a indisponibilidade do Senhor José dos Santos Martins para 

admitir o realinhamento de extremas, a Câmara deliberou, por unanimidade, manter os 

limites aprovados pelo loteamento elaborado pela Câmara Municipal. No entanto, 

qualquer intervenção para enquadrar a nova área dos lotes, desde que tenha 

implicações directas ou indirectas com a anexação de arruamentos públicos, deverá 

aguardar a criação de alternativas e devida autorização desta Câmara. ============= 

195 - 360/347/2.02 – OBRAS PARTICULARES - Loteamentos Urbanos particulres == 
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========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO FÉLIX GALHARDO e OUTROS, residente 

no Alto do Facho, nesta Vila, presente à reunião um requerimento para que lhes seja 

concedida a isenção de apresentação dos projectos de infraestruturas relativas à 1ª. 

Fase da Operação de Loteamento que, entretanto, já foi aprovada em seu nome, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de "Nozedo" ou "Abrunhais", Freguesia de 

Leomil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 111/DPOM/2003, 

datada de 24 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando o compromisso assumido pela Câmara  para com este 

requerente, e com base em situações similares, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

isentar o requerente da entrega dos projectos de infraestruturas desta 1ª. Fase da 

operação de loteamento. No entanto, deverá apresentar um projecto da rede de 

distribuição de energia eléctrica para apreciação da E.D.P., uma vez que esta Câmara 

não assumiu quaisquer responsabilidades relativamente à alimentação eléctrica de 

privados, mas tão só a iluminação pública. ===================================  

196 - 360/347/01.03 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela ===  

========== Oriundo da Senhora MARIA DA ANUNCIAÇÃO SANTOS PINTO, residente 

na localidade do Barracão, Freguesia de Sever, presente à reunião um pedido de 

destaque de uma parcela de terreno, bem como a emissão da respectiva certidão, com a 
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área de 800 m2, de um prédio rústico, sito no lugar de Barracão, inscrito na matriz 

predial sob o artigo 940º., da Freguesia de Sever, com a área total de 2.400m2. -----------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 93/DPOM/2003, 

datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e                           

dela fica a fazer parte  integrante, segundo a qual e pelos motivos alí descritos, emite 

parecer desfavorável à pretensão. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta que a parcela em análise, está inserida no 

aglomerado urbano, cuja zona se encontra dotada das principais infraestruturas, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, considerar  que a referida parcela reúne as 

condições prevista nas alíneas a) e b), do nº. 4, do artº. 6º.,  do D.L. nº. 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pelo D.L. nº. 177/01, de 04 de Junho, pelo que poderá ser emitida a 

respectiva certidão em conformidade. ====================================== 

197 - 360/347/03.03 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela ===  

========== Oriundo  do Senhor JOSÉ AUGUSTO, residente na Avª. 25 de Abril, nesta 

Vila, presente à reunião um pedido de destaque de uma parcela de terreno, bem como a 

emissão da respectiva certidão, com a área de 671,0 m2, de um prédio, sito na Avª. 25 

de Abril, nesta Vila, inscrito na matriz predial sob o artigo 1620º., da Freguesia de 

Moimenta da Beira, com a área total de 976,0m2. ----------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 96/DPOM/2003, 
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datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e                           

dela fica a fazer parte  integrante, segundo a qual e pelos motivos alí descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar  que a referida 

parcela reúne as condições prevista nas alíneas a) e b), do nº. 4, do artº. 6º.,  do D.L. nº. 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo D.L. nº. 177/01, de 04 de Junho, pelo que 

poderá ser emitida a respectiva certidão em conformidade. ====================== 

198 - 360/347/07.97 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Pedido de 

redução de Garantia Bancária =========================================== 

========== Oriundo do  Senhor FERNANDO CORREIA MELO, residente nesta Vila de 

Moimenta da Beira, novamente presente à reunião, um requerimento datado de 16 de 

Janeiro, último, em que solicita a recepção definitiva da garantia bancária, relativamente 

às obras de urbanização, do loteamento com o Alvará nº. 44/99, sito na "Quinta das 

Fragas", nesta Vila . -------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 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,  emitindo parecer desfavorável, visto ainda não terem 

sido entregues os certificados de conformidade da Portugal Telecom. -------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reter a caução correspondente 

a 10% do valor global, até à recepção definitiva da obra, conforme previsto no artº. 24º., 

conjugado com o artº. 50º., do Decreto-Lei nº. 448/91, de 29 de Novembro. ========== 
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04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

199 – 710/714/000 – ESCOLA PROFISSIONAL A. DE LAMEGO – Pedido de Parecer=          

========== Oriundo da Escola Profissional em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 

038/03, datado de 7 do corrente mês, solicitando um Parecer favorável, por parte desta 

Câmara Municipal, para os Cursos Técnico de Indústrias Agro-Alimentares, Técnico de 

Gestão  de  Sistemas  Informáticos e  Técnico de Agro-Florestal, para a  organização à 

Candidatura aos novos Cursos para o Ano Lectivo 2003/2004.----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a declaração solicitada. = 

200 – 710/714/000 – SINDICATO DOS PROFESSORES DA REGIÃO CENTRO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO================================== 

========== Oriundo do Sindicato de Professores da Região Centro, e no seguimento 

da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 10 do corrente mês,  exarada 

a folhas 150, ponto 154, do livro de actas 107, presente à reunião o ofício n.º 06284, 

datado de 18 do corrente, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, informando sobre os aspectos em que discorda, 

relativamente ao Decreto-Lei n.º 7/2003 e à Circular 48, datada de 6 do mesmo mês,  da 

Direcção Regional de Educação do Centro.------------------------------------------------------------- 

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

201 – 720/716/000 – ACAPO - EFICIÊNCIA – Mostra das Potencialidades do Distrito 

de Viseu para a Participação Social de Pessoas com Deficiência =============== 
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========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião um ofício, sem 

número datado de 10 do corrente, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, solicitando, pelos motivos expostos,  o envio de  uma 

DECLARAÇÃO DE ADESÃO. ------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o Presidente a assinar 

a declaração de adesão, associando-se em parceria com a ARTENAVE, Ateliê - 

Associação de Solidariedade.============================================= 

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

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

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

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

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, sendo seguidamente distribuída, por 

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

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

18H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


