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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SETE  DE ABRIL DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 11/03 

========== Aos sete  dias do mês de Abril 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, 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 10H45. =====================================  
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01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

063 - 020/023/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - 

Parques de Sucata - Despacho 24571/2002. ================================ 

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

36/2003, datada de 10 de Março, último, dando conhecimento que, no âmbito  do 

licenciamento dos parques de sucata, o Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

fez publicar, em Novembro de 2002, o Despacho 24571/2002, que vem estabelecer os 

procedimentos a ter para autorização prévia das operações de resíduos nos casos em 

que não existe ainda parque de sucata de iniciativa municipal ou parque industrial 

previsto em PMOT - Planos Municipais de Ordenamento do Território, podendo, nestes 

casos, ser emitida, pela Câmara Municipal, uma certidão de aprovação de localização a 

título provisório. ------------------------------------------------------------------------------------------------    

DELIBERAÇÃO:  A Câmara tomou conhecimento da legislação que regula a instalação 

provisória de depósitos de sucata, recomendado que a Fiscalização Municipal proceda a 

um levantamento exaustivo destas áreas, notificando os proprietários relativamente aos 

preceitos legais em vigor, e concedendo-lhes o prazo de 1 (um) ano para a sua 

legalização. ==========================================================     

064 - 020/023/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES  - 

Protocolo entre a ANMP e o Oceanário de Lisboa.=========================== 

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

43/03, datada de 21 de Março, último,  a enviar cópia do Protocolo assinado entre a 
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referida Associação e o Oceanário de Lisboa, que visa criar condições excepcionais 

para o acesso ao Oceanário, em visitas organizadas pelos Municípios. -----------------------     

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

às condições contratualizadas no âmbito de eventuais visitas de estudo, devendo, para o 

efeito, ser comunicada esta posição à Associação Nacional de Municípios Portugueses.=    

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

065 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Considerando a informação favorável da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, referente a um requerimento do interessado a seguir 

identificado, em que requer licença  para colocação de publicidade, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, conceder a licença ao seguinte munícipe: --------------------------------------      

----- JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA AUGUSTO, para colocação de um reclamo no seu 

estabelecimento comercial, sito no Terreiro das Freiras nº. 7, nesta Vila, com as 

seguintes  dimensões e dizeres: --------------------------------------------------------------------------- 

----- "TEMPLUS BAR", com as dimensões de 2m2. --------------------------------------------------   

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

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

066 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Considerando a informação favorável da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, 

referente a um requerimento do interessado a seguir identificado, em que requer licença  
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para colocação de publicidade, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a 

licença ao seguinte munícipe: ------------------------------------------------------------------------------      

----- EDUARDO LOPES BOTELHO CARDOSO, para colocação de um reclamo  junto à 

Estrada Regional nº. 323, no lugar do Rapado ou Freixieiro, Arcozelo da Torre,  com a 

seguinte  dimensão e dizeres: ------------------------------------------------------------------------------ 

----- " FINAL DO SEU AUTOMÓVEL, DE BOTELHO, TELEMÓVEL  968107143", com a 

dimensão de 1m2. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

067 -150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS - Horário de Funcionamento de 

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

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

Regulamento de Abertura e Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, presente 

à reunião a seguinte comunicação: ----------------------------------------------------------------------- 

- MARIA INÊS RIBEIRO MARQUES, comerciante, com estabelecimento comercial de 

Pronto a Vestir, sito na Praceta Avª. Calouste Gulbenkien, loja 2, nesta Vila, dando conta 

que pretende praticar o seguinte horário: "Segunda-Feira a Sábado, das 09H00 às    

19H00 com interrupção das 12H00 ás 14H00 e com encerramento aos domingos". -------                                                      

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

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação favorável dos Serviços da Fiscalização 
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Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o horário proposto. ========  

068 - 150/168/400 - PROCESSO DE CONTRA ORDENAÇÃO =================== 

========== Oriundo do Gabinete Jurídico, desta Câmara Municipal, presente à reunião  

um Parecer,  que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, referente a um Processo de Contra-Ordenação levantado à firma  " 

A.F.L. - Antunes & Filhos, Lda.", com sede em Vilacete, freguesia de Alpendurada e 

Matos, por se encontrar a explorar massas minerais na Serra da Nave, no lugar 

denominado Penedo dos Corvos, limite da freguesia de Ariz, sem licença de pesquisa e 

exploração, criando uma situação de perigo grave para o ambiente. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a instrução de um 

processo de Contra-Ordenação, concedendo 60 dias ao arguido para legalizar a 

situação da exploração da referida pedreira, sob pena do seu eventual encerramento. --- 

-----  A propósito e considerando  o impacto ambiental negativo observado com diversas 

explorações ainda não legalizadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à 

Fiscalização Municipal  o levantamento pormenorizado de todas as pedreiras nas 

condições atrás referidas, inclusivé com apoio fotográfico, tendo em vista a adopção de 

uma estratégia integrada e equilibrada  para todas as situações, independentemente 

desta matéria poder vir a ser regulada no âmbito da revisão do Plano Director Municipal. 

-----  Assim, no sentido de a Câmara poder vir a acompanhar permanentemente o 

desenvolvimento desta actividade, deliberou solicitar à Fiscalização Municipal, 

informação oportuna sobre qualquer exploração que, ilegalmente, inicie a prospecção ou 
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exploração de inertes. ==================================================      

"Fiscalização Municipal" 

069 - 380/382/000 - TOPONÍMIA DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA ========  

========== Oriundo da Comissão de Toponímia do Concelho de Moimenta da Beira, 

designada pela Assembleia Municipal , em sua reunião ordinária de 28 de Junho de 

2002, presente à reunião uma proposta, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, elaborada com a prestimosa colaboração 

das Juntas e Assembleias de Freguesia, com os contributos de muitos Munícipes e 

outros Cidadãos, e o apoio e orientação da equipa técnica, o Jurista do GTL e o Técnico 

Superior de Planeamento e Ordenamento do Território da DPOM. ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

Toponímia para o Concelho de Moimenta da Beira, apresentada à Câmara Municipal 

pela Comissão designada pela Assembleia Municipal, em sua reunião ordinária de 28 de 

Junho de 2002, nos termos da alínea v), do n.º1, do art.º 64, da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, alterado pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ====================== 

070 - 380/383/000 -  PARQUEAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS DE  TRANSPORTE 

DE MERCADORIAS DE GRANDES DIMENSÕES ============================ 

========== Oriundo da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, presente à reunião a informação nº. 175/DPOM, datada de 31 de  Março, 

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

integrante, a informar sobre a necessidade de ser criado um parque de estacionamento 
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para veículos pesados de transporte de mercadorias de grandes dimensões, o qual terá 

que reunir as condições de imobilização e de segurança que se julgam igualmente 

fundamentais. --------------------------------------------------------------------------------------------------    

DELIBERAÇÃO: Face ao problema equacionado que reduz as áreas de 

estacionamento disponíveis no perímetro urbano, para além de provocar alguma  

descaracterização funcional e ambiental dos espaços públicos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar aos Técnicos da  Divisão de Planeamento e Ordenamento 

Municipal a elaboração de um projecto para um terminal TIR, a instalar no Parque 

Industrial de São Miguel, em Moimenta da Beira. -----------------------------------------------------

---------- Mais foi deliberado, sugerir uma reunião prévia com os empresários deste ramo, 

para avaliar o possível nível de cooperação na concretização do referido investimento . = 

071 - 380/995/000 - DECRETO-LEI Nº. 310/2002, DE 18 DE DEZEMBRO ========== 

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

nº. 147/FISC, datada de 10 de Março, último, que nesta acta se consideram 

integralmente transcrita e dela ficam a fazer parte integrante, a informar da necessidade 

urgente de se elaborar um regulamento onde se preveja  a taxa a aplicar para o 

licenciamento do recinto do estabelecimento para a prática de jogos lícitos , sem o qual 

não é possível a exploração de máquinas de diversão no interior dos estabelecimentos. - 

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

ao Gabinete Jurídico que, em articulação com a Fiscalização Municipal, conceba 

regulamento adequado, devendo as respectivas taxas e outras condições ser incluídas 
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no regulamento de taxas, em estudo. =======================================   

072 - 380/995/000 - DECRETO-LEI Nº. 370/99, DE 18 DE SETEMBRO ============ 

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

nº. 148FISC, datada de 20 de Março, último, que nesta acta se consideram 

integralmente transcrita e dela ficam a fazer parte integrante, a informar da necessidade 

de se providenciar o licenciamento dos estabelecimentos existentes no Município que 

vendem produtos alimentares e não alimentares, e de serviços que podem envolver 

riscos para a saúde e segurança das pessoas, dado que o prazo de dois anos, 

estipulado na legislação referida em epígrafe, já expirou, sem que os mesmos tivessem 

solicitado o licenciamento à Câmara Municipal. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Gabinete Jurídico 

que, em colaboração com a Fiscalização Municipal, Delegação de Saúde, Médico-

Veterinário e Técnicos da D.P.O.M., concebam regulamento em conformidade com a 

legislação em vigor e a realidade existente, preconizando um período de dois anos para 

adaptação e licenciamento dos respectivos estabelecimentos. ==================== 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

073 – 210/206/100 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E 

O LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO – Pagamento do auto nº. 11 – 

Transferância de verba para A. R. M. V. Távora. ============================ 

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

disposto no nº 3, do artº. 68º., da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, presente à reunião,  
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uma PROPOSTA, datada de 03 do corrente mês, segundo a qual, e pelos motivos ali 

expostos, propõe que seja transferida para a Associação Regional dos Municípios do 

Vale do Távora, a importância de € 10.000,00 (dez mil euros), para pagamento do auto 

de medição nº 11, datado de 31de Outubro último, na importância de € 31.392,85 (trinta 

e um mil, trezentos e noventa e dois  euros e oitenta e cinco cêntimos),  correspondente 

à obra em epígrafe.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica  0302/080501, onde, na presente data, existe um saldo disponível 

de € 227.000,00 (duzentos vinte e sete mil euros), estando o mesmo previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos no objectivo 3.3.1., com o código 0101 e número de 

projecto 32, com a dotação global  de € 190.000,00 (cento e noventa mil euros) ----------- 

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

autorizar a transferência de € 10.000,00 (dez mil euros), para a Associação Regional 

dos Municípios do Vale do Távora, para os fins propostos .======================  

074 - 210/207/000 – ACAPO – Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal – 

Programa Eficiência – Pedido de subsídio ================================ 

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

19 de Março, último, e registado nesta Câmara em 24 do mesmo mês, com o número 

2191,  solicitando um subsídio destinado a realizar uma Feira/Mostra, em Viseu, no 

âmbito das comemorações do Ano Europeu das Pessoas com Deficiência. ----------------- 
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---------- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA 

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

orgânico-económica  04/040701, onde, em 03 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 4.736,24 (quatro mil, setecentos e trinta e seis euros e vinte e quatro 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à ARTENAVE, Ateliê, 

uma avaliação de custos na sua participação directa neste evento, dado que foi indicada 

como Instituição parceira no projecto global. =================================     

075 - 230/262/000 – PRESTAÇÃO DE CONTAS  RESPEITANTES AO ANO DE 2002 = 

========== Com vista a proceder a uma análise pormenorizada e cuidada dos 

instrumentos de gestão financeira, nos termos e para  efeitos do cumprimento do 

disposto no Decreto-Lei nº 54- A/99, de 22 de Fevereiro de 1999, presente à  reunião 

aos documentos de Prestação de Contas, referentes ao ano de 2002,  sendo  estas 

contas organizadas de acordo com  a Resolução nº. 4/2001, de 18 de Agosto.-------------- 

---------- Após análise  das  respectivas  contas, verificou-se que o  montante  das  

receitas   orçamentais   arrecadadas  foi  de  € 11.251.242,89 (onze milhões, duzentos e 

cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e dois euros e oitenta e nove cêntimos),  e o 

montante  das  despesas orçamentais realizadas foi de € 11.199.152,71 (onze milhões, 

cento e noventa e nove mil, cento e cinquenta e dois euros e setenta e um cêntimos),  

sendo de realçar que havia transitado  um saldo da Conta de Gerência do ano anterior 

de € 15.703,90 (quinze mil, setecentos e três euros e noventa cêntimos).  ------------------- 
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---------- Relativamente às  Operações de Tesouraria, verificou-se uma entrada de 

fundos no valor de € 693.177,35 (seiscentos e noventa e três mil, cento e setenta e sete 

euros e trinta e cinco cêntimos),  e  uma   saída   de   fundos  no  valor  de € 685.881,21 

(seiscentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um euros e vinte e um cêntimos), 

sendo de realçar que havia transitado  um saldo da Conta de Gerência do ano anterior 

de € 88.761,16 (oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e um euros e dezasseis 

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

---------- No que concerne a documentos, constata-se que não houve qualquer 

movimento de receita  virtual,  tendo transitado um saldo  da Conta de Gerência do  ano 

anterior de Esc. 3.964,45 (três mil, novecentos e sessenta e quatro euros e quarenta e 

cinco cêntimos), não se tendo  verificado, igualmente, qualquer movimento  de receita 

virtual cobrada.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Na  recompilação  dos  respectivos saldos, verificou-se  que, relativamente à 

parte orçamental, transitam os seguintes saldos para a Conta de Gerência do ano 

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

----- a) Em documentos,  € 3.964,45 (três mil, novecentos e sessenta e quatro euros e 

quarenta e cinco cêntimos);--------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Da conta  da  execução  orçamental, € 67.794,08 (sessenta e sete mil, 

setecentos e noventa e quatro euros e oito cêntimos). --------------------------------------------- 

---------- Relativamente às  Operações  de  Tesouraria, transita um saldo de € 96.057,30  

(noventa e seis mil, cinquenta e sete euros e trinta cêntimos ) ----------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento de todos os elementos e informação 

que documenta a Prestação de Contas deste Município, relativa ao ano 2002, e 

deliberou, por unanimidade, marcar uma reunião extraordinária para o dia 14 do 

corrente mês, com vista a proceder a uma análise mais pormenorizada e cuidada 

daqueles instrumentos de gestão financeira e posteriores considerações, nos termos e 

para efeitos do disposto na alínea e), do nº.2, do artº. 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ===================== 

076 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

4ª Alteração.  ======================================================== 

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

Alteração   ao   Orçamento  no  montante  de €  52.000,00  (cinquenta e dois mil euros),  

a que corresponde, igualmente, a 4ª  Alteração  às Grandes Opções do Plano no   

montante de € 52.000,00 (cinquenta e dois mil euros),  na coluna de inscrições/reforços,  

e de € 52.000,00  (cinquenta e dois mil euros),  na coluna das diminuições/anulações, 

de acordo  com as notas sobre  o processo orçamental e respectiva execução, na parte 

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

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

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

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

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

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

077 - 130/151/200 – LOTEAMENTO SITO NO MONTE DO FACHO OU NOSEDO – 

Rectificação da área do Lote nº 05  ====================================== 

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

reunião  realizada em 21 de Outubro, do ano transacto, e referente ao assunto em 

epígrafe, em que foi  deliberado  solicitar aos serviços técnicos da Divisão de Obras 

Municipais a confirmação  das áreas efectivamente desanexadas, as contrapartidas 

concedidas relativamente ás áreas de implantação e índice de construção, bem como 

uma informação fundamentada, relativamente às áreas previstas no loteamento inicial e 

as áreas adoptadas no desenvolvimento do loteamento final aprovado pela Câmara 

Municipal,  presente à reunião uma informação do Técnico Desenhador, HELDER 

FILIPE DA MARIANA NOGUEIRA, datada de 26 de Março, último, que nesta  acta se 

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

cumprimento à referida deliberação. --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o requerente tem já a sua habitação edificada e, à 

partida, não pretende usufruir de uma maior área de implementação, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, propor à Senhora MARIA OTILIA CARDOSO SANTANA, 

uma indemnização com base no preço unitário de € 24,04 (vinte e quatro euros e quatro 

cêntimos), por metro quadrado, preço adoptado como base de licitação na última hasta 

pública. =============================================================    
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078 - 130/151/200 – LOTEAMENTO SITO NO MONTE DO FACHO OU NOSEDO  

Rectificação das áreas dos Lotes nºs 14 e 15  ============================== 

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

reunião  realizada em 21 de Outubro, do ano transacto, e referente ao assunto em 

epígrafe, em que foi  deliberado solicitar aos serviços técnicos da Divisão de Obras 

Municipais a confirmação  das áreas efectivamente desanexadas, as contrapartidas 

concedidas relativamente ás áreas de implantação e índice de construção, bem como 

uma informação fundamentada, relativamente às áreas previstas no loteamento inicial e 

as áreas adoptadas no desenvolvimento do loteamento final aprovado pela Câmara 

Municipal,  presente à reunião uma informação do Técnico Desenhador, HELDER 

FILIPE DA MARIANA NOGUEIRA, datada de 26 de Março último, que nesta  acta se 

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

cumprimento à referida deliberação. --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, esclarecer o Senhor AMÂNDIO 

MAXIMIANO LOPES, de que, para além do beneficio directo adquirido por alargamento 

da faixa de rodagem e introdução de estacionamentos de apoio, admite-se, através da 

reformulação do loteamento, uma área de implantação substancialmente superior, o 

que, na prática, traduz uma mais-valia que ultrapassa qualquer indemnização que possa 

ser considerada.======================================================  

079 - 130/151/200 – LOTEAMENTO SITO NO MONTE DO FACHO OU NOSEDO – 

Rectificação da área do Lote nº 13  ====================================== 
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========== Na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal, em sua 

reunião realizada em 04 de Novembro, do ano transacto, e referente ao assunto em 

epígrafe, em que foi  deliberado  solicitar aos serviços técnicos da Divisão de Obras 

Municipais a confirmação  das áreas efectivamente desanexadas, as contrapartidas 

concedidas relativamente ás áreas de implantação e índice de construção, bem como 

uma informação fundamentada, relativamente às áreas previstas no loteamento inicial e 

as áreas adoptadas no desenvolvimento do loteamento final aprovado pela Câmara 

Municipal,  presente à reunião uma informação do Técnico Desenhador, HELDER 

FILIPE DA MARIANA NOGUEIRA, datada de 26 de Março último, que nesta  acta se 

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

cumprimento à referida deliberação. --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, esclarecer o Senhor ANTÓNIO 

REBELO PEREIRA, de que, para além do beneficio directo adquirido por alargamento 

da faixa de rodagem e introdução de estacionamentos de apoio,  admite-se, através da 

reformulação do loteamento, uma área de implantação substancialmente superior, o 

que, na prática, traduz uma mais-valia que ultrapassa qualquer indemnização que possa 

ser considerada.------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Mais deliberou, igualmente por unanimidade, informar o requerente que assinou 

uma declaração/autorização em que aceita as alterações introduzidas ao loteamento, 

com as referidas contrapartidas.  ========================================== 

080 – 130/151/000 – CENTRAL DE CAMIONAGEM – Bar Restaurante – Redução de 
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Renda ==============================================================     

========== Oriundo do Senhor MARCO PAULO CASEIRO SOUSA,  presente  à 

reunião uma carta, sem data, e registado nesta Câmara no dia 02 do corrente mês, com 

o número 2424,  solicitando, face aos argumentos apresentados, que lhe seja concedida 

uma redução de 50%, no valor das rendas em dívida, no Bar Restaurante da Central de 

Camionagem. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o impasse que se criou na negociação, para além do 

prejuízo público em manter aquele estabelecimento encerrado por mais tempo, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar as condições propostas pelo arrendatário, 

ou seja,   aceitar do arrendatário o pagamento de metade das rendas vencidas desde 

Janeiro de 2002, até à presente data. -------------------------------------------------------------------

---------- Assim, o arrendatário, que deixou de pagar dezasseis meses, contando todos 

os meses do ano de 2002 e quatro meses do ano de 2003, pagará, apenas, por via da 

proposta por ele apresentada, oito meses à razão de 377,92 € (trezentos e setenta e 

sete euros e noventa e dois cêntimos), por mês, pelo que, até à presente data e 

considerando a não exigência de metade das rendas vencidas, o arrendatário deve a 

quantia de (377,92 € X 8 meses) = 3.023,36 € (três mil e vinte e três euros e trinta e seis 

cêntimos), que deverá pagar durante o próximo mês de Maio de   

2003.=============================================================== 

"Tesouraria" 

081 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 
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========== Presente à reunião o resumo diário de tesouraria  do passado dia 04, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de  € 108.123,86 (cento e 

oito mil, cento e vinte e três euros e oitenta e seis cêntimos), assim  discriminado: -------- 

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€ 13.967,68 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€ 94.156,18 

                                                                                TOTAL  ...............€ 108.123,86 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 

082 – 310/300/143 – 310/300/217 – EXECUÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO DE NAGOSA – Sistema municipal de saneamento previsto em 

projecto na freguesia de Nagosa – Tratamento de águas  residuais  com uma única 

ETAR ============================================================== 

========== Oriundo do Chefe de Divisão de Obras Municipais, desta Câmara 

Municipal, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, presente à reunião uma 

informação com a referência INF06/DOM/2003, datada de 2 do corrente mês de Abril, 

com o seguinte teor: “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me 

informar V.ª Exa. que a cobertura do saneamento na freguesia de Nagosa está 

estruturada através da recolha das águas residuais domésticas para colector adequado 

que as transportará ao tratamento do tipo secundário garantido pela construção de três 
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fossas sépticas e filtração em poços absorventes, tudo de acordo com o previsto no 

projecto que serve de base à execução da empreitada em referência, actualmente em 

fase adiantada de execução. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo em atenção as considerações gerais que sustentam a caracterização e 

metodologia subjacentes ao estudo dos Sistemas em “baixa” empreendido pela entidade 

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde o concelho de Moimenta da Beira se 

integra, proponho o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------ 

----- - Seja melhorada a sistematização e organização da rede de drenagem das águas 

residuais e respectivo tratamento, através da alteração pontual do traçado de alguns 

troços, tendo em vista a sua eficiente drenagem em direcção a um único sistema de 

tratamento, garantido por uma fossa dimensionada para dar resposta, não só à 

contribuição da população residente, como à proveniente da população flutuante (época 

alta), ou seja, para o limite máximo de 500 habitantes. --------------------------------------------- 

----- O esquema de tratamento preconizado para a presente instalação não é alterado, 

em relação ao projecto, e baseia-se num sistema biológico por digestão e decantação 

em fossa séptica, complementado por uma etapa final de filtração em poço absorvente. 

Será executado um emissário final da água residual já tratada em direcção à linha de 

água existente e mais próxima. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais se informa que este tratamento é simples, mas eficiente e robusto, supondo 

que não existirão, a montante, quaisquer infiltrações de águas pluviais ou de outra 

natureza que não seja as de origem residual doméstica.-------------------------------------------- 
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----- - Que o terreno tecnicamente adequado para a sua implantação é o indicado em 

desenho anexo”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

proposta por se considerar ser a menos onerosa, mais eficaz e com menos impactes 

ambientais. ========================================================== 

“ Vias de Comunicação e Transporte” 

083 - 310/301/120 - BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E A 

E.N. 323 (PERAVELHA) - Peritagem - Exposição da firma Jeremias de Macedo & Cª. 

Lda. =============================================================== 

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

18 de Novembro, último, em que foi deliberado solicitar à Comissão de Vistoria que 

enunciasse os critérios objectivos e procedimentos regulamentares subjacentes à 

vistoria à obra em epígrafe, presente à reunião a informação nº. 18, datada de 17 de 

Março, último, do Técnico Superior Assessor Principal, João Pinto Cardoso, com o 

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

----- “1 – O pedido efectuado pela Câmara pelo ofício n.º 5607 de 24 de Outubro de 

2002, à firma “Jeremias de Macedo & Cª. Lda”, teve como resposta uma exposição que 

não faz qualquer sentido, no que diz respeito às condições que exige para participar 

numa Comissão de Vistoria, dos trabalhos da E.M. 514. -------------------------------------------  

----- 2 – A Comissão de Vistoria reuniu e apresentou um relatório à Câmara, o qual não 

deixa dúvidas a ninguém. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 3 – De acordo com o n.º 1 do artº. 26 do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro 

diz o seguinte: “São considerados trabalhos a mais aqueles cuja espécie ou quantidade 

não houveram sido incluídos no contrato; se destinem à realização da mesma 

empreitada e se tenham tornado necessários na sequência de uma circunstância 

imprevista à execução da obra:” --------------------------------------------------------------------------- 

----- O n.º 3 do mesmo art.º 26 refere o seguinte: “O empreiteiro é obrigado a executar os 

trabalhos previstos no n.º 1 caso lhe sejam ordenados por escrito pelo dono da obra e o 

fiscal da obra lhe forneça os planos, desenhos, perfis, mapa da natureza e volume dos 

trabalhos e demais elementos técnicos indispensáveis para a sua perfeita execução e 

para a realização das medições.” ------------------------------------------------------------------------- 

----- 4 – Verifica-se que: -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Não surgiu nenhuma circunstância imprevista para a existência de trabalhos a 

mais, o que levou o Tribunal de Contas a não visar o 1.º contrato adicional cujo montante 

é cerca de 50% do valor da empreitada. ---------------------------------------------------------------- 

----- b) Não há, de acordo com o n.º 3 do art.º 26, qualquer ordem por escrito do dono da 

obra a autorizar a execução de trabalhos a mais. ---------------------------------------------------- 

----- c) A fiscalização não forneceu, de acordo com o n.º 3 do art.º 26, ao empreiteiro 

quaisquer planos, desenhos, perfis, mapa da natureza e volume dos trabalhos e demais 

elementos técnicos indispensáveis para a sua perfeita execução e para a realização das 

medições. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 – Além da peritagem efectuada pelos Serviços Técnicos da Câmara concluir que 
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não existem trabalhos além dos 50%, penso tudo o que foi referido anteriormente, anula 

qualquer interesse em realizar uma peritagem pela Comissão de Vistoria nomeada para 

o efeito”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando que estão praticamente esgotadas todas as 

possibilidades de realizar a peritagem conjunta preconizada pela Câmara Municipal, 

promovendo uma situação de impasse que pode prejudicar ambas as partes, este Órgão 

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

----- 1) Considerar como dados finais adquiridos o valor global entretanto apurado que 

integra, exclusivamente, trabalhos previstos na adjudicação e no contrato adicional 

aprovado; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2) Este facto traduz que quaisquer outros trabalhos reivindicados pela firma 

adjudicatária são indevidos, como tal susceptíveis de consubstanciar indícios de 

tentativa de dolo para com a Autarquia, pelo que deve ser imediatamente participado ao 

Ministério Público, bem como ao Instituto dos Mercados de Obras Públicas e 

Particulares e do Imobiliário, nos termos e para efeitos do nº. 5, do artigo 188º., do 

Decreto-Lei 405/93, de 10 de Dezembro; --------------------------------------------------------------- 

----- 3) Esta decisão implica total co-responsabilidade do Técnico Fiscal da obra. ====== 

084 - 310/301/217 - EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1039, ENTRE 

ALVITE E A E.N 329 (ESPINHEIRO) - Modificação de plano de trabalhos ========= 

========== Oriundo da firma PAVIA, PAVIMENTOS E VIAS, SA, presente à reunião 

um fax, datado de 28 de Março, último, registado nesta Câmara sob o nº. 2462, em 3 do 
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corrente mês de Abril, com o seguinte teor: “PAVIA, Pavimentos e Vias, S.A. 

adjudicatária da Empreitada “Rectificação e pavimentação do Caminho Municipal 1039 

entre Alvite e a Estrada Nacional 329 (Espinheiro)”, vem à presença de V. Ex.a, solicitar 

a alteração do plano de trabalhos, com prorrogação de prazo legal, de 6 meses, para ser 

concluída a 30 de Setembro de 2003, pelo seguintes motivos: ----------------------------------- 

----- 1 – Impedimento na execução dos trabalhos não definidos no projecto na localidade 

de Alvite (drenagens, passeios, etc), que na actualidade estão a ser executados, por 

outro empreiteiro o que dificulta a nossa intervenção. ----------------------------------------------- 

----- 2 – Necessidade de executar os trabalhos a mais não contemplados inicialmente. --- 

----- 3 – Impedimento de realizar qualquer tipo de trabalhos nos terrenos não 

expropriados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4 – Elementos fornecidos, para a construção do pontão pequeno, insuficientes e 

contraditórios. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 – Trabalhos a mais não aprovados pela Câmara (muros de pedra, drenos de 

plataforma). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Junto enviamos a programação dos trabalhos e plano de pagamentos, adaptado às 

circunstâncias”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

seguinte informação: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “A firma PAVIA, Pavimentos e Vias, S.A. adjudicatária da obra em epígrafe, vem 

solicitar uma prorrogação de prazo por mais 6 meses, até 30 de Setembro, pelo fax com 
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a ref. 13/03 de 28/03/2003. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Análise dos motivos apresentados pela firma: --------------------------------------------------- 

----- 1 – Os trabalhos que estão a ser executados pelo outro empreiteiro não interferem 

em nada com os vários trabalhos que a firma PAVIA tem para executar; ---------------------- 

----- 2 – Os trabalhos a mais já foram referidos nos outros pedidos, pelo que é já um 

argumento que não faz qualquer sentido, --------------------------------------------------------------- 

----- 3 – Idem, tal como no ponto 2; ----------------------------------------------------------------------- 

----- 4 – Não faz sentido, pois há muito tempo que tinha sido comunicado verbalmente 

que o pontão seria igual ao pontão grande já construído; ------------------------------------------ 

----- 5 – O que é referido neste ponto não tem qualquer influência no atraso da obra; ----- 

----- Prazo de execução -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No primeiro pedido foi solicitado e concedido o prazo de 3 meses. ------------------------ 

----- No segundo pedido foi solicitado o prazo de 6 meses, o qual foi concedido pela 

Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No terceiro pedido está a ser solicitado o prazo de 6 meses. -------------------------------- 

----- Os pedidos de prorrogação perfazem 15 meses, superior em 3 meses ao prazo de 

execução da empreitada que é de 12 meses. --------------------------------------------------------- 

----- Tratando-se de uma obra simples não tem justificação um pedido de prorrogação 

tão longo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Conclusão ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que diz respeito ao último pedido, devem ser concedidos apenas três meses, 
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devendo a prorrogação ser graciosa”. ------------------------------------------------------------------- 

----- Do mesmo modo e referente ao mesmo assunto, o Chefe de Divisão das Obras 

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

----- “Dever-se-á oficiar a adjudicatária, no seguimento da presente informação, para dar 

início de imediato à construção do pontão referido e dos restantes trabalhos, sob pena 

do dono da obra se obrigar ao cumprimento do disposto no art.º 201.º do D.L. 59/99, de 

2 de Março (Multa por violação dos prazos contratuais). Deverá ficar explícito que a 

prorrogação (pela terceira vez), será apenas de 3 meses, com a classificação de 

“Graciosa”, de acordo com o disposto no número dois do art.º 4.º do D.L. 348-A/86 de 16 

de Outubro”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à firma PAVIA, 

Pavimentos e Vias, S.A., o teor da informação do Fiscal Técnico da obra, bem como as 

recomendações do Chefe da Divisão de Obras Municipais, concedendo uma 

prorrogação graciosa por um de mais três meses. --------------------------------------------------- 

---------- No entanto, considerando os permanentes diferendos com a firma adjudicatária 

e eventuais subempreiteiros, traduzidos em constantes atrasos da obra, com múltiplos 

prejuízos para os seus utentes, para além da indefinição quanto aos montantes 

envolvidos neste investimento, propomos o seguinte: ----------------------------------------------- 

----- 1 – Que o Técnico fiscal da obra em articulação com o Chefe da Divisão de Obras 

Municipais, procedam a uma rigorosa avaliação técnico – financeira das duas 

empreitadas em curso, pormenorizando: ---------------------------------------------------------------- 
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----- a) Deficiências do projecto inicial; ------------------------------------------------------------------- 

----- b) Valor estimado no projecto; ------------------------------------------------------------------------ 

----- c) Valor das empreitadas em curso, com referência aos montantes de ajudicação; --- 

----- d) Valor dos trabalhos a mais já assumidos e aprovados pela Câmara; ------------------ 

----- e) Factores que tenham promovido a suspensão/paragem dos trabalhos; --------------- 

----- f) Plano para concretização atempada de todos os trabalhos incluídos nas duas 

empreitadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- g) Previsão de novos trabalhos a mais e seu enquadramento legal. ----------------------- 

----- 2 – Razões que justificaram a ausência de comunicação oportuna à Câmara 

Municipal, da suspensão ou abandono dos trabalhos. ========================== 

085 - 310/301/217 - EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1039, ENTRE 

ALVITE E A E.N 329 (ESPINHEIRO) - Construção do Pontão Pequeno =========== 

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

CARDOSO, presente à reunião a informação nº. 19, datada de 24 de Março, último, com 

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

----- “Foi comunicado por escrito à “Pavia”, por fax, no dia 11 de Março de 2003 a 

urgência na construção do pontão pequeno junto à povoação de Alvite. ----------------------- 

----- Foi também referido que o pontão já tinha sido demolido á cerca de 1 mês. ------------ 

----- Já hoje é o dia 24 e não houve qualquer resposta ao fax do Sr. Presidente. ------------ 

----- Na semana passada, dia 19 falei telefonicamente com o Sr. Eng.º Páscoa, o qual 

me informou que o subempreiteiro já não iria fazer o pontão. ------------------------------------- 
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----- Alerto o Sr. Eng.º Páscoa para o cumprimento do n.º 1 do art.º 265.º do Decreto-Lei 

n.º 59/99, de 2 de Março, relativo a subempreitadas”. ----------------------------------------------- 

---------- A propósito e relativamente ao assunto em questão, o Chefe da Divisão de 

Obras Municipais presta  a seguinte informações: ---------------------------------------------------- 

---------- “ Relativamente à presente informação, cumpre-me emitir o seguinte parecer: --- 

-------------------------------------------------------- I ------------------------------------------------------------ 

----- 1 – O referido n.º 1 do Art.º 265 do D.L. n.º 59/99 de 2/3 refere-se à obrigatoriedade, 

por parte de qualquer subempreiteiro que executa trabalhos em OBRAS PÚBLICAS, de 

ser titular de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo 

IMOPPI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 – De acordo com o disposto no número dois do mesmo Art.º 265.º, o citado n.º 1 

aplica-se às subempreitadas que resultem de contrato entre o EMPREITEIRO 

ADJUDICATÁRIO e o seu SUBEMPREITEIRO, o qual não poderá envolver mais de 75% 

do valor da obra que lhe foi adjudicada. ----------------------------------------------------------------- 

----- 3 – Por consulta ao processo da empreitada em questão e após audição ao fiscal 

responsável, Sr. Eng.º João P. Cardoso, verifiquei não ter sido executado qualquer 

contrato de subempreitada, que tenha sido proposto à aprovação / autorização do dono 

da obra, (C.M.M.B.), antes, durante e após execução dos trabalhos contratuais e a mais.  

----- 4 – Em consequência, a execução de todos os trabalhos até à presente data, 

correspondentes à elaboração de autos de medição em números total de oito (cerca de 

63% da execução prevista contratualmente), devidamente formalizados, são da 
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exclusiva responsabilidade da adjudicatária PAVIA, com a correspondente fiscalização / 

acompanhamento do Sr. Eng.º João P. Cardoso. ----------------------------------------------------    

------------------------------------------------------------ II ------------------------------------------------------- 

----- 1 – Cumpre-me informar que a presente empreitada, cujo prazo de execução inicial 

é de 365 dias, regista já duas prorrogações, uma de 90 dias e outra de 6 meses, tendo a 

C.M.M.B., em reunião realizada em 02/12/2002, alargado o prazo de execução da 

empreitada até 31 do corrente mês de Março. -------------------------------------------------------- 

----- 2 – Salvo melhor parecer, creio não ser possível a conclusão dos trabalhos em falta 

até à data limite estipulada por esta Câmara e já referida no anterior número um. ---------- 

----- 3 – Em ordem a acautelar o interesse público e no sentido de minorar os prejuízos já 

causados ás populações, evitando o prolongamento deste impasse, sugiro que se 

empreenda uma reunião de trabalho, com carácter de URGÊNCIA, com todos os 

intervenientes no processo. --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Independentemente das diligências propostas pelo Chefe da Divisão 

de Obras Municipais, para ultrapassar eventuais indefinições, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conforme foi estabelecido no encontro entre o Senhor Presidente, o 

Senhor Engenheiro Fernando Páscoa e o Engenheiro Eduardo Manuel Martins da Silva, 

a que faltou o Técnico fiscal da obra, que sejam enviados à firma PAVIA, Pavimentos e 

Vias, S.A., todos os dados técnicos e medições que se referem ao 2.º pontão, 

concedendo-lhe 10 (dez) dias para iniciar a obra. ============================== 

086 - 310/302/140 - BENEFICIAÇÃO DO RAMAL DE ACESSO DA E.N. 323 A 
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GRANJA DO PAIVA - Conta Final – Aprovação  ============================= 

========== Oriundo da firma ROSA CONSTRUTORES, S.A., uma carta com a 

referência CO219-2003, datada de 28 de Março, último, que acompanha a Conta Final 

da empreitada em epígrafe, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela 

fica a fazer parte integrante, para ser apreciada e eventualmente aprovada nos termos 

do art.º 202.º do Decreto-Lei nº. 405/93, de 10 de Dezembro. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra. = 

087 - 310/302/145 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO À ZONA 

ESCOLAR C+S - VARIANTE ESCOLAR - Aquisição de terrenos – Permuta ======= 

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

8 de Abril de 2002, exarada a folhas 6, ponto 7, do livro de actas nº. 104, em que foi 

deliberado solicitar ao Gabinete Jurídico adequada concepção da minuta da escritura de 

contrato de permuta, adoptando, como preço de referência de avaliação para o lote da 

Câmara, os valores da última hasta pública, novamente presente à reunião o processo 

de herdeiros de ARTUR DA SILVA NETO, acompanhado de uma carta, datada de 27 de 

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

-----“ Em, relação ao assunto referido, eu Artur Manuel de Jesus Alves, em nome de 

todos os herdeiros de Artur da Silva Neto, venho por este meio solicitar à Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira uma alteração ao acordo antes estabelecido de 

permuta do terreno ocupado pela estrada, pelo lote nº. 8 do loteamento do Senhor 

Camilo (conforme o vosso ofício nº. 840 de 19 de Fevereiro de 2002), que porventura 
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era mais benéfico para ambas as partes, visto que um dos herdeiros é menor de idade o 

que implica uma autorização prévia do Tribunal, processo este que é bastante moroso. 

Entendemos então solicitar que a Câmara Municipal adquira o terreno por um valor que 

acordamos justo e se efectue um contrato promessa de compra e venda, e que a 

respeitante escritura se efectue quando o menor fizer 18 anos (19de Julho de 2005). ----- 

----- O preço que entendemos como justo é de 32,50 Euros por m2.”---------------------------- 

----------- A propósito e relativamente ao assunto em questão, o Gabinete Jurídico 

prestou  o seguinte parecer: -------------------------------------------------------------------------------- 

-----“ Se a Câmara Municipal renegociar a situação e entender, que para adquirir tem 

que comprar o terreno em questão, o Gabinete assegurará, desde logo, a elaboração do 

competente contrato-promessa de compra e venda. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Analisada a situação, a Câmara deliberou, por unanimidade, propôr a 

aquisição do terreno desanexado para a construção da Variante Escolar ao preço de € 

24,94 (vinte e quatro euros e noventa e quatro cêntimos), por metro quadrado, tomando 

como referência o valor adoptado na última hasta pública para a venda de lotes no 

loteamento do Senhor Camilo da Silva Cardoso. ============================== 

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

LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO - Indemnização ======================= 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO CARDOSO RODRIGUES, presente à 

reunião uma carta, datada de 2 de Outubro de 2002, registada nesta Câmara sob o nº. 

7004, no dia 8 de Outubro de 2002, com o seguinte teor: “Tendo eu sido contactado pelo 
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Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, no sentido de ceder uma parcela de 

terreno da minha propriedade que, segundo me foi dito, seria necessária para 

alargamento da estrada, aceitei ceder essa parcela de terreno, desde que me fossem 

pagas as (dezanove) árvores a abater. Como resposta, o Sr. Presidente da Junta disse 

que não podia assumir esse pagamento, mas que iria colocar a situação a V. Exa., que 

julgo tê-lo feito, na medida que, posteriormente me informou, que o Senhor Presidente 

tinha concordado que me fosse pago 10.000$00 por cada árvore abatida. Posto isto, dei 

o meu consentimento, pois confio na palavra do Sr. Presidente da Junta, que sei se não 

tivesse a palavra de V. Exa., não ma transmitiria. ---------------------------------------------------- 

----- Por fim, peso a V. Exa. que me seja paga a referida importância (cento e noventa 

mil escudos), pois como compreenderá, as árvores abatidas, este ano já não 

produziram, resultado daí um prejuízo”. -----------------------------------------------------------------  

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

exaram na referida carta a seguinte informação: ------------------------------------------------------ 

----- “Dando cumprimento ao despacho do chefe da D.O.M, o Srº. Eng.º Eduardo Silva, 

exarado na carta do Sr.º António Cardoso Rodrigues, em 05/03/03, cumpre a estes 

serviços informar, que tendo sido contactado o Sr.º Presidente as Junta de Freguesia de 

Paradinha, em 12/03/03, este confirma as dezanove árvores abatidas para o 

alargamento da estrada E.M. 514”. ----------------------------------------------------------------------- 

----------- Do mesmo modo e referente ao mesmo assunto, o Chefe da Divisão de Obras 

Municipais presta a seguinte informação: --------------------------------------------------------------- 
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----- “Perante a confirmação do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que presumo 

incluir a consideração e aceitação do preço unitário de 10.000$00/un, deixo à 

consideração superior o valor global consequente de 19,0 x 10.000$00 = 190.000$00 

(947,72 €) requerido pelo Sr. António Cardoso Rodrigues”. ---------------------------------------- 

---------- Traz inserta informação da Divisão Económica e Financeira, segundo a qual no 

Plano de Actividades Municipais para o corrente ano, existe uma rúbrica com o Objectivo 

3.3.1., Código 0101 e Projecto A 32, com a designação “Aquisição de Terrenos e 

Beneficiação da E.M. 514 (Moimenta da Beira/Nagosa/Longa) – Transferência para a 

Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora”, com a dotação no valor de € 

200.000,00 (duzentos mil euros), a que corresponde a rúbrica orçamental 

03.02/08.05.01, com o saldo disponível de € 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a avaliação realizada por dois Técnicos Engenheiros 

Agrícolas, Vereadores ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS e  ANTÓNIO PEDRO 

PEREIRA DIAS, bem como a inutilização da área de 500 m2 de terreno, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, conceder à A.R.M.V.T., uma indemnização global de € 

947,72 (novecentos e quarenta e sete euros e setenta e dois cêntimos), sendo que € 

473,86 (quatrocentos e setenta e três euros e oitenta e seis cêntimos), correspondente a 

cerca de € 24,94 (vinte e quatro euros e noventa e quatro cêntimos), por macieira, e € 

473,86 (quatrocentos e setenta e três euros e oitenta e seis cêntimos), para 

indemnização do terreno desanexado. ====================================== 
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03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e obras Particulares” 

089 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

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

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

 - VICTOR NARCISO OLIVEIRA CARDOSO, relativamente a acabamentos da sua casa 

de habitação, sita na Rua dos Lagares, na localidade e Freguesia de Vilar, a que se 

refere o Proçº. nº. 97.03; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- JOSÉ COUTINHO DE ANDRADE,  para reparação do telhado e armação de um anexo, 

sito na Rua do Santo António, na localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proçº. nº. 98;03; --------------------------------------------------------- 

- JOÃO DA COSTA HENRIQUES, para substituição de um telhado por placa, na sua 

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

refere o Proçº. nº. 107.03; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- NORBERTO MERGULHÃO LOPES, para construção de uns arrumos agrícolas, com 

32 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Sobreira", na localidade e 

Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 110.03; ------------------------------------------ 

- AMÂNDIO FERNANDES RIBEIRO, para rebocos e reparação de telhado na sua casa 

de habitação, sita na Rua das Lages, na localidade e Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proçº. nº. 111.03; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 - MANUEL RAMOS, para reconstrução de uma casa de arrumos, sita no lugar 
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denominado "Lages", na localidade e Freguesia de Sever, a que se refere o Proçº. nº. 

116.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ARLINDO DE ANDRADE BERNARDO, para substituição do telhado e reparação de 

paredes de um armazém agrícola, sito no lugar denominado "Chão Grande", nesta Vila, 

a que se refere o Proçº. nº. 117.03; ----------------------------------------------------------------------- 

- ANTÓNIO PEREIRA GOMES, para construção de uns arrumos agrícolas, com 45 m2, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Baganhas”, na localidade e  

Freguesia de Cabaços, a que se refere o Procº. nº. 132.03; --------------------------------------- 

- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CABRAL E RAMOS, para acabamentos de um 

edifício multifamiliar, sita no alto pombo, nesta Vila, a que se refere o Procº. nº. 134.03; - 

- MANUEL BASTOS LADÁRIO, para reparação de telhado da sua casa de habitação, 

sita no lugar denominado de “Val do Conde”, na localidade e Freguesia de Baldos,  a 

que se refere o Procº. nº. 138.03; ------------------------------------------------------------------------- 

- SILVIO PUREZA MACHADO, para construção de uns arrumos agrícolas, com 45 m2, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Vale do Conde”, Sede Freguesia de 

Baldos, a que se refere o Procº. nº. 142.03; ------------------------------------------------------------ 

- RICARDO DA RESSURREIÇÃO MONTEIRO, para finalização de pinturas na sua casa 

de habitação, sita no lugar denominado de “A-do-Bispo”, na localidade e Freguesia de 

Baldos, a que se refere o Procº. nº. 143.03; ------------------------------------------------------------ 

- FILOMENA DA CONCEIÇÃO CASIMIRO BOTELHO, para cobertura de uma entrada 

com a área de 4 m2, sita no Bairro dos Sinos, nesta Vila, a que se refere o Procº. nº. 
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145.03; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- MANUEL TOMÁS MORGADO FONSECA, para reconstrução de um telhado e pinturas 

na sua casa de habitação, sita na Rua Aquilino Ribeiro, nº. 31, nesta Vila, a que se 

refere o Procº. nº. 152.03; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- MANUEL MIGUEL ROCHINHA, para construção de uns anexos para arrumos, com 

uma área de 40 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Poça Nova”, 

nesta Vila, a que se refere o Procº. nº. 154.03; -------------------------------------------------------- 

- LUIS MIGUEL DE JESUS GOMES DAVID, para colocação de uma placa, em casa já 

existente, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “A-de-Prelinho”, na 

Freguesia de Vilar, a que se refere o Procº. nº. 155.03; --------------------------------------------- 

- JORGE MANUEL PESTANA PEREIRA DOS SANTOS, para construção de um anexo, 

que pretende levar a efeito na Av. 5 de Outubro, Sede Freguesia de Leomil, a que se 

refere o Procº. nº. 156.03; -----------------------------------------------------------------------------------   

- MARIA DEOLINDA GRAÇA PINTO CORREIA, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com 45 m2, que pretende levar a efeito na Rua do Rego, na localidade e 

Freguesia de Peravelha, a que se refere o Procº. nº. 157.03; -------------------------------------  

- JOSÉ SALVADOR, para reconstrução do telhado numa casa de  arrumos, que 

pretende levar a efeito na Rua de Baixo, na localidade de Semitela, Freguesia de Leomil, 

a que se refere o Procº. nº. 159.03; ----------------------------------------------------------------------- 

- JOAQUIM FILIPE DOS SANTOS RODRIGUES, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com 40 m2, que pretende levar a efeito no Alto da Portela, Freguesia de 
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Leomil, a que se refere o Procº. nº. 162.03. ------------------------------------------------------------

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

prestou as seguintes informações: “ 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. =================================================== 

090 – 360/338/71.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” Com 

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

========== Oriundo da Senhora TERESA ISABEL GOMES VEIGA DA COSTA,  

presente à reunião um processo designado de "simples com condicionantes", 

relativamente à construção de um anexo, com 35 m2, que pretende levar a efeito na 

localidade e  Freguesia de Aldeia de Nacomba. ------------------------------------------------------   

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

prestou a informação nº. 172/FISC, datada de 13 de Março, último, do seguinte teor: 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, os Serviços de Fiscalização mantém o teor da 

informação n.º 85/Fisc., datada de 11/02/03". ---------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Dado que a  construção pretendida será implantada no alinhamento da 

habitação já existente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

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

091 – 360/338/119.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” Com 

condicionantes ====================================================== 
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========== Oriundo do Senhor AMÉRICO AUGUSTO FORTUNATO ANCIÃES,  

presente à reunião um processo designado de "simples com condicionantes", 

relativamente à ocupação da via pública, em 6 m2, sita na Rua do Adro, na localidade e 

Freguesia de Baldos. -----------------------------------------------------------------------------------------   

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

prestou a informação nº. 171/FISC, datada de 26 de Março, último, do seguinte teor: -----

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

o requerente não pode impedir a circulação do trânsito." ------------------------------------------- 

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

respectiva licença, condicionado à informação da Fiscalização Municipal. =========== 

092 – 360/338/136.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” Com 

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

========== Oriundo do Senhor MANUEL RIBEIRO LAGES SILVA,  presente à reunião 

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

uns arrumos, com 45 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Penedo 

Mosteiro”,  na localidade e Freguesia de Alvite. -------------------------------------------------------   

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

prestou a informação nº. 151/FISC, datada de 20 de Março, último, do seguinte teor: -----

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

o requerente deve solicitar a implantação da obra que pretende construir". ------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 
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respectiva licença, condicionado à informação da Fiscalização Municipal. =========== 

093 – 360/338/100.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” Com 

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

========== Oriundo do Senhor FERNANDO MANUEL RODRIGUES JORGE,  

presente à reunião um processo designado de "simples com condicionantes", 

relativamente à restauração de um muro de vedação e ocupação da via pública, que 

pretende levar a efeito na localidade de Paraduça,  Freguesia de Leomil. ---------------------   

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

prestou a informação nº. 150/FISC, datada de 20 de Março, último, do seguinte teor: -----

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

o requerente deve respeitar o alinhamento existente no local". ----------------------------------- 

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

respectiva licença, condicionado à informação da Fiscalização Municipal. =========== 

094 – 360/338/135.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” Com 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ AUGUSTO PINTO DIAS,  presente à reunião um 

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

muro de vedação, com 20 m, que pretende levar a efeito na Rua dos Caminhos, na 

localidade de Vila Chã, Freguesia de Caria. ------------------------------------------------------------ 

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

prestou a informação nº. 171/FISC, datada de 26 de Março, último, do seguinte teor: -----
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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 o pedido e emitir a 

respectiva licença, condicionado à informação da Fiscalização Municipal. =========== 

095 – 360/338/106.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” Com 

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

========== Oriundo do Senhor ALBERTO RUI FERREIRA VALENTE,  presente à 

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

construção de um telhado de um anexo à habitação, que pretende levar a efeito na Rua 

do Outeiro, n.º 1, na localidade e Freguesia de Paradinha. ----------------------------------------   

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

prestou a informação nº. 176/FISC, datada de 27 de Março, último, do seguinte teor: -----

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

construção do telhado fique ao nível da laje". ----------------------------------------------------------  

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

respectiva licença, condicionado à informação da Fiscalização Municipal. =========== 

096 – 360/338/153.03 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” Com 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO MOTA,  presente à reunião um processo 

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

vedação, que pretende levar a efeito na Rua da Beneira,  na localidade e  Freguesia de 
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Caria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

prestou a informação nº. 179/FISC, datada de 01 do corrente mês, do seguinte teor: ------

----- “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 o pedido e emitir a 

respectiva licença, condicionado à informação da Fiscalização Municipal. =========== 

097 - 360/338/229.01 - OBRAS PARTICULARES – Projectos das especialidades – 

Legalização e ampliação de habitação unifamiliar =========================== 

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

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

BOTELHO,  os elementos em falta, relativamente à legalização e ampliação de uma 

habitação unifamiliar sita no lugar denominado “Cimo do Povo”, na localidade de Granja 

do Paiva, Freguesia de Caria, novamente presente à reunião o processo acompanhado 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 176/DPOM/2003, 

datada de 31 de Março, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença. ================================= 
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098 - 360/338/339.01 - OBRAS PARTICULARES – Projectos das especialidades – 

Construção de um edifício multifamiliar =================================== 

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

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

relativamente à construção de um edifício multifamiliar, que o Senhor ALCINO RIBEIRO 

DA FONSECA, pretende levar a efeito no lugar denominado “Rebolal”, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, novamente presente à  reunião os elementos solicitados. --------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: “Foi emitido 

parecer favorável pela Certiel relativamente ao projecto de arquitectura. O requerente 

fez entrega de um projecto de rede de águas e esgotos devidamente legível. O processo 

poderá ser submetido a deliberação final.” ------------------------------------------------------------- 

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

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

099 - 360/338/117.02 - OBRAS PARTICULARES – Projectos das especialidades – 

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

========== Oriundo do Senhor FILIPE CARVALHO REBELO, residente na localidade 

de Sendim, Município de Tabuaço, novamente presente à reunião os projectos das 

especialidades, relativamente à construção de um edifício destinado a habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Covas do Barro", nesta 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 166/DPOM/2003, 

datada de 24 de Março, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

especialidades e emitir a respectiva licença, condicionada a apresentação do documento 

de legitimidade. ======================================================= 

100 - 360/338/235.02 - OBRAS PARTICULARES – Projectos das especialidades – 

Construção de um edifício destinado a creche  ============================= 

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

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

relativamente à construção de um  edifício destinado a creche, que a SANTA CASA DE 

MISERICORDIA DE MOIMENTA DA BEIRA, pretende levar a efeito no Bairro do Aguiar, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, novamente presente à  reunião os elementos 

solicitados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 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 pela requerente ao 

despacho do Sr. Vereador das Obras Particulares Dr. Jorge Costa, de 03/02/14, que por 

sua vez surgiu perante o teor da informação destes serviços com o nº. 95/DPOM/2003, 

de 03/02/12. A requerente entregou a memória descritiva do projecto térmico, conforme 
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solicitado. Relativamente ao documento de legitimidade, alegou que “está a tratar na 

Repartição de Finanças... pelo que solicitamos nos seja concedido um prazo de 90 dias 

para apresentação desse documento”. Assim, e desde que sejam concedidos os 90 dias 

conforme solicitado, para a apresentação do documento de legitimidade, a pretensão 

reúne as condições necessárias para que seja submetida a deliberação final, se a Exma. 

Câmara assim o entender.” --------------------------------------------------------------------------------- 

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

especialidades e emitir a respectiva licença, concedendo um prazo de 90 (noventa) dias, 

após o emissão da licença, para apresentar o documento de legitimidade. =========== 

101 - 360/338/558.02 - OBRAS PARTICULARES – Projectos das especialidades – 

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

========== Oriundo do Senhor PAULO AGOSTINHO BERNARDO SALGUEIRO DA 

MARIANA, residente em Alto de Fornos, nesta Vila, novamente presente à reunião os 

projectos das especialidades, relativamente à construção de uma casa de habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lote n.º 3, com o Alvará de Loteamento nº. 

06/97, no lugar denominado de “Penedo Gordo”, Freguesia de Leomil.------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 184/DPOM/2003, 

datada de 02 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 
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especialidades e emitir a respectiva licença. ================================= 

102 - 360/338/560.02 - OBRAS PARTICULARES – Projectos das especialidades – 

Alteração de uma habitação unifamiliar =================================== 

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

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

relativamente à alteração de uma habitação unifamiliar, que o Senhor MANUEL GOMES 

BATISTA, pretende levar a efeito no lugar denominado  “Cabanelas”, Sede Freguesia de 

Castelo, novamente presente à  reunião os elementos solicitados. ------------------------------  

----- 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 Costa, de 03/03/31, que por 

sua vez surgiu perante o teor da informação destes serviços com o nº. 173/DPOM/2003, 

de 28/03/2003. Com os elementos entregues, e uma vez que o requerente já tinha 

solicitado a isenção da apresentação dos projectos eléctrico, e gás, conforme referido na 

informação acima indicada. A pretensão reúne as condições necessárias para que seja 

submetida a deliberação final, se a Exma. Câmara assim o entender”. ------------------------- 

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

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

103 - 360/338/561.02 - OBRAS PARTICULARES – Projectos das especialidades – 

Adaptação de um piso destinado a arrumos em Mini-Mercado ================= 
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========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

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

relativamente à adaptação de um piso destinado a arrumos em Mini-Mercado, que o 

Senhor AURELIANO JORGE FERNANDES, pretende levar a efeito na localidade de 

Barracão, Freguesia de Sever, novamente presente à  reunião os elementos solicitados.-  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 193/DPOM/2003, 

datada de 07 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. ================================= 

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

104 - 360/338/589.02 - OBRAS PARTICULARES – Projectos das especialidades – 

Construção de um armazém de arrumos agrícolas ========================== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO DE OLIVEIRA DA COSTA, residente na 

localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria, novamente presente à reunião os 

projectos das especialidades, relativamente à construção de um armazém de arrumos 

agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Lugar da Tapada", na 
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Localidade de Granja do Paiva, Freguesia de Caria. ------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 166/DPOM/2003, 

datada de 24 de Março, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

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

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

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

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

105 - 360/338/128.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Construção de um armazém de distribuição de fruta  ======================== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ MIGUEL ROSÁRIO VAZ, residente na localidade 

de Beira Valente, Freguesia de Leomil, presente à reunião o projecto para construção de 

um armazém de distribuição de fruta, que pretende levar a efeito no lote nº. 32, no 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: “ A 

presente informação refere-se ao projecto de arquitectura de um armazém de frutas que 

o requerente pretende construir no lote nº. 32 do Parque Industrial de Moimenta da 

Beira. Ao projecto de arquitectura emite-se parecer favorável. No entanto, o requerente 
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deverá ser alertado para que, caso a pretensa obra seja licenciada/autorizada, a 

implantação deverá recuar, cerca de, 0,28 m em relação ao proposto, de modo que, 

onde o afastamento frontal é proposto com 10,85m, passa a ser de 11,13m”. ---------------  

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

arquitectura, com a condição de o afastamento frontal ser de 11,13m. ============== 

106 - 360/347/04.91 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES - Obras de 

urbanização ========================================================= 

========== A pedido do Vereador das Obras Municipais ANTÓNIO HUMBERTO DE 

PAIVA MATOS, para que fosse informado quanto ao estado processual das obras de 

urbanização do loteamento com o Alvará n.º 03/93, sito no lugar denominado de 

“Penedo Gordo”, na Freguesia de Leomil, cujo  requerente é o Senhor FERNANDO 

RIBEIRO DA FONSECA.-------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 118/DPOM/2003, 

datada de 10 de Fevereiro, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou por unanimidade, dar um prazo de sessenta (60) 

dias, para o loteador proceder à reparação das anomalias referidas no relatório, sob 

pena de execução da respectiva caução, assumindo nesse caso, a Câmara Municipal a 

responsabilidade da execução das mesmas. ================================= 

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

directamente respeito ao Vereador, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, este 

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

107 - 360/347/06.92 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES ============== 

========== 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 n.º 10/2003, datada de 03 do corrente 

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

integrante, relativamente ao Loteamento  da Firma PLACALVES, com Sede nesta Vila 

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

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

(15) dias, para que o loteador expresse a sua adesão à proposta apresentada, ou 

apresente uma alternativa, sob pena, de vir a ser-lhe imputadas as responsabilidades 

previstas na Lei, incluindo a execução de caução bancária para realização directa das 

infraestruturas. ======================================================= 

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

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

FERREIRA, regressou à reunião. ========================================= 

108 - 360/347/10.98 - LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES – Pedido de 

Renovação ========================================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 
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04 de Novembro de 2002, exarada a folhas 48, ponto 043, do livro de actas nº. 106, em 

que foi deliberado o seguinte: “ Dado que actualização da garantia bancária suscita 

algumas dúvidas do ponto de vista legal, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar 

o competente parecer ao Gabinete jurídico, relativamente  à Operação de Loteamento 

da Firma 2MPAC, sito no lugar denominado " Nozedo", Freguesia de Leomil”. -------------- 

----- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo prestou o Parecer n.º 02.03, 

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

apontando para o reforço da caução inicial. ------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, com base no parecer jurídico, 

solicitar a  apresentação do reforço da caução inicialmente prestada, de acordo com o 

diferencial de custo, referente às infraestruturas eléctricas. ====================== 

109 - 360/347/2.03 - OBRAS PARTICULARES – Destaque de parcela –  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 a um pedido de destaque de uma parcela que a Firma COVÕES – 

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, LDA. Sita no lugar denominado de 

“Salgueiro”, na Sede Freguesia de Paradinha, presente à reunião a resposta, por escrito, 

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

solicitando a aprovação do destaque de parcela. ----------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: “Manté-se o 

teor da informação n.º 94/DPOM/2003, datada de 12/02/2003”. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que houve uma divisão da referida parcela, provocada 

pelo atravessamento da beneficiação da E. M. 514, acrescido do facto daquela zona 

estar servida pelas principais infraestruturas, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar o destaque de uma parcela ao abrigo da alínea b), do nº. 5, do artº. 6º. , do 

Decreto – Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto – Lei nº. 177/01, de 

04 de Junho, e emitir a respectiva certidão em conformidade. ==================== 

110 – 370/338/000 – Programa de solidariedade e apoio à recuperação de habitação 

(SOLARH) - Orçamento de obras ======================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior de 1ª. Classe, desta Câmara Municipal, 

JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES, presente à reunião a informação nº. 

JP09/DOM/2003, datada de 26 de Março, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que a candidata 

ao programa, Senhora HELENA MARIA DE JESUS MORAIS, residente na Rua do 

Forno, na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, apresenta o orçamento para obras 

no valor de € 11.970,00 ( onze mil, novecentos e setenta euros).--------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento proposto. 

111 – 370/338/000 – Programa de solidariedade e apoio à recuperação de habitação 

(SOLARH) - Orçamento de obras ======================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior Estagiário, desta Câmara Municipal, RUI 
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JORGE MARANTES DIAS GOMES CORREIA, presente à reunião a informação nº. 

JP145/DPOM/2003, datada de 11 de Março, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que a candidata 

ao programa, Senhora MARIA DE FÁTIMA PEREIRA BARRADAS, residente na Sede 

Freguesia da Rua, apresenta o orçamento para obras no valor de € 11.970,00 ( onze mil, 

novecentos e setenta euros).-------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento proposto. 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

112 – 210/207/000 – ESCOLA SECUNDÁRIA /3 DR. JOAQUIM DIAS REBELO – 

Semana Cultural – Pedido de Apoio ====================================== 

========== Oriundo da Escola em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 262, datado 

de 6 de Março, último,  informando que vai realizar-se de 7 a 12 de Abril do corrente 

mês, a Semana Cultural, pelo que solicita o apoio desta Câmara Municipal.------------------ 

---------- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da Divisão Económica e 

Financeira, segundo o qual, em 03 do corrente mês, este encargo tem cabimento no 

Orçamento desta Câmara Municipal, na rubrica orgânico-económica 04/04.03.01, onde 

existe um saldo disponível de € 19.086,64 (dezanove  mil, oitenta e seis euros e 

sessenta e quatro cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à ESCOLA 

SECUNDÁRIA/3 Dr. JOAQUIM DIAS REBELO, a verba de € 1.250,00 (mil duzentos e 
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cinquenta euros), destinada a comparticipar despesas com a realização do referido 

evento.============================================================== 

113 - 340/394/000 – GABINETE TÉCNICO LOCAL – ALTERAÇÃO DO PLANO DE 

ACTIVIDADES PARA 2003 ============================================== 

========== Para conhecimento da Câmara Municipal, e oriundo do Gabinete Técnico 

Local, presente à reunião a informação 22/GTL/2003, datada de 25 de Março de 2003, 

último,  em que é apresentada a alteração do plano de actividades para 2003, depois da 

reunião ocorrida em 18 de Março de 2003, em que esteve presente a Câmara Municipal.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do Plano 

de Actividades para 2003, conforme proposta do GABINETE TÉCNICO LOCAL. ====== 

114 – 620/622/000 – FESTAS ANUAIS CONCELHIAS – ORQUESTRA LIGEIRA DE 

MOIMENTA DA BEIRA – I.F.E.C. FUNDAÇÃO RODRIGUES DA SILVEIRA ========= 

========== Para conhecimento, presente à reunião um documento oriundo da 

Orquestra Ligeira de Moimenta da Beira, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que, para além de uma breve 

apresentação do historial da mesma, é também apresentada a disponibilidade em 

abrilhantar festas, eventos culturais, inaugurações, exposições e todo o género de 

espectáculos, organizados pela Câmara Municipal.-------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da disponibilidade manifestada, 

congratulando-se com a estratégia de auto-sustentação adoptada pela Orquestra Ligeira 

de Moimenta da Beira.----------------------------------------------------------------------------------------
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---------- A propósito o Vereador da Cultura, JORGE DE JESUS COSTA, informou da 

grande dificuldade em obter apoio e adesão dos Ranchos Folclóricos do Concelho para 

participarem na Marcha de S. João, evento sugestivo das tradições municipais.-------------

---------- Assim, e considerando o apoio regular e permanente que a Câmara Municipal 

tem prestado a todos os Grupos Folclóricos, deliberou, por unanimidade, solicitar aos 

mesmos que informem sobre as razões que, eventualmente, justificam a 

indisponibilidade até agora manifestada. ==================================== 

115 – 710/708/100 – PEDIDOS E OFERTAS DE PUBLICAÇÕES – PE. ANTÓNIO 

BENTO DA GUIA – APRESENTAÇÃO DO LIVRO “MOIMENTA DA BEIRA – LIVRES – 

IGUAIS – SOLIDÁRIOS”================================================ 

========== Para conhecimento da Câmara Municipal, presente à reunião uma carta 

oriunda do Senhor Padre António Bento da Guia, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que faz a oferta de 

alguns exemplares do livro “Moimenta da Beira – Livres – Iguais – Solidários”, que foi 

escrito a pensar no lançamento do livro Foral e Pelourinho de Moimenta da Beira, 

apresentando algumas sugestões para a reconstrução do mesmo. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, agradecendo a oferta.---------------------

---------- Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a sugestão para reconstituição do 

Pelourinho de Moimenta da Beira, a instalar, eventualmente, no Terreiro das Freiras. == 

116 – 710/713/700 – MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVAS – 

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE VISEU – EURO 2003 DE SUB-17 =============== 
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========== Oriundo da Associação de Futebol de Viseu, presente à reunião um oficio 

com a referência 747/2003, datado de 12 de Março, último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que confirmam ter 

reservados para esta Autarquia, 500 T – Shirts, com o valor total de € 1.750,00 (mil 

setecentos e cinquenta euros), conforme havia ficado definido em reunião prévia com o 

Senhor Presidente da Câmara, informando, ainda, ter reservada uma página (em 

formato A4) no valor de € 750 (setecentos e cinquenta euros), na revista alusiva ao 

Campeonato. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da Divisão Económica e 

Financeira, segundo o qual, em 03 do corrente mês, este encargo tem cabimento no 

Orçamento desta Câmara Municipal, na rubrica orgânico-económica 04/04.07.01, onde 

existe um saldo disponível de € 4.736,24 (quatro mil setecentos e trinta e seis euros e 

vinte e quatro cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de um evento de projecção internacional 

que promove o Distrito e ajuda a divulgar o Concelho de Moimenta da Beira, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, participar no “EURO 2003 DE SUB –17”, atribuído à 

Associação de Futebol de Viseu, uma verba de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 

de acordo com a proposta apresentada, deixando ao Pelouro do Desporto a organização 

dessa participação, que deve ser dinâmica e abrangente. ======================= 

117 – 710/714/000 – INSTRUÇÃO – SINDICATO DOS PROFESSORES DA REGIÃO 

CENTRO – EXECUTIVO DISTRITAL DE VISEU – APRESENTAÇÃO DE MOÇÃO ==== 
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========== Para conhecimento da Câmara Municipal, presente à reunião uma moção 

oriunda do Sindicato de Professores da Região Centro, Executivo Distrital de Viseu, 

aprovada em plenários de professores e educadores, que nesta acta se considera 

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

tenha em consideração as posições dos docentes, no que concerne ao conteúdo do 

Decreto-Lei 7/2003.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, tendo os Vereadores do Partido 

Socialista manifestado o seu acordo global à MOÇÃO. ========================= 

118 – 720/715/000 – SERVIÇOS DE SAÚDE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

MUNICÍPIOS PORTUGUESES – PARECERES SOBRE INSTALAÇÃO E 

TRANSFERÊNCIA DE FARMÁCIAS ======================================= 

========== Oriunda da Associação Nacional de Municípios Portugueses, presente à 

reunião uma circular, com o número 42/2003, datada de 20 de Março, último, que nesta 

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

apresentada a portaria n.º 936-A/99, de 22 de Outubro, que regulamenta os processos 

de instalação de novas farmácias e a transferência das existentes. Solicita ainda que os 

pareceres emitidos pelas Câmaras Municipais sejam suficientemente detalhados, 

contendo informações técnicas e especificas sobre o processo, e que deverão ser 

acompanhados das plantas, certidões, descrições e informações, relacionada ou que 

tenham especial relevância para a análise da proposta. -------------------------------------------- 

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



 FlFlFlFl.130 

______________ 

 
                                                           03.04.07 

 
Livº .  108L ivº .  108L ivº .  108L ivº .  108     

                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 

                                                                   
 

119 - 020/025/000 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - Marcação de data ============ 

========== Sob proposta do Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, designar o próximo dia 14, pelas 14H35, para a realização de uma reunião 

extraordinária, a fim de ser discutido o seguinte assunto: ------------------------------------------ 

----- 1) Documentos de Prestação de Contas, referentes ao ano de 2002. --------------------- 

---------- Fica assim, deste modo, feita a respectiva convocatória, com dispensa de 

quaisquer outras formalidades. =========================================== 

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

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

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

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

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

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

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

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

eram 19H20  ========================================================= 

O PRESIDENTE, 

OS VEREADORES, 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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