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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DOZE DE JULHO DO ANO DE 

DOIS MIL E QUATRO ================================================== 

ACTA Nº.16/04 

========== Aos doze dias do mês de Julho do ano de dois mil e quatro, 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, ELVIRA 

DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, JORGE DE JESUS COSTA, 

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 10H20. ===================================== 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

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

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

JUSTIFICAR a falta à reunião de hoje, do Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES 

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

01 -   ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

"Fiscalização Municipal" 

001 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 10/2003,  

REFERENTE À FIRMA “AP2 M“ ========================================= 

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

02 de Dezembro de 2003, exarada a folha 159, do livro de actas n.º 112, em que foi 

deliberado, face às razões invocadas pela Firma mencionada em epígrafe, autorizar o 

pagamento da coima em 10 (dez) prestações mensais e iguais, alertando o arguido que 

se não se licenciasse no prazo de 06 (seis) meses, a partir do momento desta decisão, a 

referida pedreira poderia ser encerrada definitivamente, cujo auto de notícia foi 

levantado no dia 3 de Setembro último, pela Fiscalização Municipal, dando conta que a 

firma “ AP2M - GRANITOS L.DA “, tendo como sócio gerente o senhor PAULO 

CASIMIRO SOARES MONTEIRO, residente na freguesia de Ariz, Concelho de 

Moimenta da Beira, procedia à exploração de massas minerais, sem que para isso 

estivesse munido da respectiva licença de exploração passada por esta Câmara 

Municipal, violando, assim, o n.º 1, do art.º 10.º, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de 
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Outubro, presente à reunião o referido processo acompanhado de uma exposição da 

referida Firma, datada de 28 de Junho último, registada nesta Câmara sob o nº. 4421, 

datada de 30 de Junho último, que nesta data se considera integralmente transcrita e 

dela  fica a fazer parte integrante, a solicitar a prorrogação do referido prazo para o 

licenciamento da pedreira.----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Ainda que a Câmara não encontre justificação na ausência de serviços 

decisores para este processo de licenciamento, deliberou, pela última vez, conceder 

uma prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias para o pleno funcionamento desta 

pedreira, sob pena de proceder, de imediato, ao seu encerramento, com todas as 

implicações que daí advêm na área de requalificação ambiental. --------------------------------

----- Mais deliberou a Câmara que os Serviços remetam à apreciação, em próxima 

reunião de Câmara, todos os processos que se encontram na mesma situação. ====== 

002 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 133/2003 – 

Estabelecimento de Comércio Alimentar “ Lojinha “– Decisão =================   

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

09 de Fevereiro último, exarada a folhas 74, do livro de actas n.º 114, em que, 

relativamente ao processo de contra-ordenação n.º 133/2003, a mesma deliberou, por 

unanimidade, notificar o arguido que deve apresentar o projecto de arquitectura para 

adaptação do estabelecimento para super-mercado, no prazo de 15 dias a contar da 

respectiva notificação, sob pena de se promover o encerramento imediato do 

estabelecimento, cujo auto de notícia, levantado no dia 14 de Outubro de 2003, pela 
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Fiscalização Municipal, dava conta que o estabelecimento de comércio alimentar 

denominado “ Lojinha “, com sede na Freguesia de Leomil, propriedade de Adriano 

Pimenta Ferreira, estava aberto ao público e em funcionamento, sem que, para isso, 

estivesse munido da respectiva licença de utilização, violando, assim, o n.º 1, do art.º 

11.º, do Decreto-Lei n.º 370/99, de 18 de Setembro.------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a informação da Técnica Administrativa, ELISABETE CARVALHO 

QUINTAIS FRIAS, com o n.º 8/2004, datada de 06 de Julho último,  que nesta acta se 

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

citado estabelecimento não deu cumprimento à deliberação acima referida, pelo que 

continua aberto e em funcionamento, sem possuir a respectiva licença de utilização. 

DELIBERAÇÃO: Dado que o proprietário manifesta total desinteresse pela legalização 

do seu estabelecimento, a Câmara deliberou, por unanimidade, aplicar a coima de € 

498,80 (quatrocentos e noventa e oito euros e oitenta cêntimos), e respectivas custas, 

concedendo ao arguido um último período de 60 (sessenta) dias para obtenção do 

respectivo licenciamento, sob pena de encerramento do estabelecimento. =========== 

003 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 7/2004 – JOSÉ 

MANUEL DE JESUS FERNANDES – Decisão =============================== 

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

09 de Fevereiro de 2004, exarada a folhas 64, do livro de actas n.º 114, na qual, 

atendendo a que se trata de uma competência recente da Câmara Municipal, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, instruir o processo de contra-ordenação, nos termos do 
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Decreto-Lei nº. 310/2002, de 18 de Dezembro, nomeando como instrutor a Técnica de 

Administração, contratada a termo certo, ELISABETE CARVALHO QUINTAIS FRIAS, 

nos termos do referido Decreto-Lei, e recomendar ao Presidente da Câmara a libertação  

das máquinas apreendidas, desde que se confirme a entrega dos documentos e o 

licenciamento legalmente exigidos, relativamente à infracção a que corresponde o 

processo de contra-ordenação n.º 7/2004, cujo auto de notícia, levantado no dia 24 de 

Janeiro último, pela Fiscalização Municipal, dava conta que o Senhor JOSÉ MANUEL 

DE JESUS FERNANDES, residente no Alto de Fornos nº. 22, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, tinha em exploração no seu estabelecimento denominado “ PIPAS BAR “, sito na 

Av.ª S. João, 2 máquinas de diversão, devidamente ligadas à corrente eléctrica, sem que 

as mesmas tivessem como documentos, o registo, a licença, o dístico, e  o tema de jogo, 

violando, assim, o disposto no n.º 1 do art.º 20.º, n.º 1 e n.º 4 do art.º 23.º e n.º 4 do art.º 

22, do  referido Decreto-Lei, novamente presente à reunião o referido processo de 

contra-ordenação, para decisão.---------------------------------------------------------------------------

----- Traz inserta a informação da Fiscalização Municipal, com o n.º 423/FISC, datada de 

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

fazer parte integrante, informando que mantêm a informação prestada anteriormente 

aquando do levantamento do Auto de Notícia de Contra-Ordenação nº. 7/2004, de 24 de 

Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Face à informação da Fiscalização Municipal, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manter a decisão já tomada em reunião anterior sobre esta matéria, 
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prorrogando, por mais 30 (trinta) dias, o prazo de apresentação dos documentos e 

licenciamento legalmente exigidos, relativos às máquinas apreendidas. ============= 

02.02 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente Geral e Recursos Humanos” 

004 - 110/195/000 – 210/207/000 – PRÓ-CONFRARIA AQUILINIANA – Convite para a 

fundação da Confraria ================================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião realizada em 15 de 

Dezembro do ano transacto, exarada a folhas 58, ponto 058, do livro de actas 113, em 

que foi deliberado aderir à confraria Aquiliniana tendo em consideração a ligação 

histórica e cultural ao mestre Aquilino Ribeiro a Moimenta da Beira, passível de 

enquadrar um novo factor de atractividade  e promoção turística, presente à reunião um 

ofício, datado de 24 de Maio último, informando que a Escritura Pública da Confraria 

será efectuada no próximo dia 13 de Setembro, devendo, para tal, os representantes 

das Câmaras Municipais enviar procuração com plenos poderes para subscrever o acto 

e fotocópia do respectivo Bilhete de Identidade, bastando aos restantes Confrades o 

envio de fotocópia do Bilhete de Identidade, com indicação da Freguesia de residência.-- 

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

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

orgânico-económica  04/040701, onde, em 06 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 21.382,88 (vinte e um mil trezentos e oitenta e dois euros e oitenta e oito 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reiterar a decisão já 

anteriormente tomada sobre esta matéria, ou seja, aderir à Confraria Aquiliniana, tendo 

em consideração a ligação histórica e cultural  de Mestre Aquilino Ribeiro a Moimenta da 

Beira, passível de enquadrar um novo factor de atractividade e promoção turística, 

autorizando, para o efeito, o pagamento da importância de € 250,00 (duzentos e 

cinquenta euros), relativa ao contributo para o acto de fundação.-------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, igualmente por unanimidade, conferir ao Senhor Presidente da 

Câmara os necessários poderes para, em nome e representação desta, outorgar a 

respectiva Escritura Pública, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1, do art.º 68, da 

lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro.===== 

“Secção de Taxas e Abastecimento Público” 

005 - 160/173/000 – 160/187/000 – RAMAL DE ÁGUA E SANEAMENTO =========== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO BERNARDO DA MARIANA, presente à reunião 

um requerimento datado de 28 de Junho último, registado nesta Câmara sob o nº. 4424, 

datado de 30 de Junho último,  a solicitar o pagamento das ligações dos ramais de água 

e saneamento, num total de € 729,77( setecentos e vinte e nove euros e setenta e sete 

cêntimos), em 5 (cinco) prestações mensais no valor de € 145,95 (cento e quarenta e 

cinco euros e noventa e cinco cêntimos), em virtude de ser uma quantia bastante 

elevada e que nesta fase de construção da sua habitação os recursos económicos são 

poucos, para pagar na totalidade. -------------------------------------------------------------------------

----- Tráz inserta a informação do Chefe de Secção, em Regime de Substituição, 
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ANTÓNIO DOS SANTOS PEREIRA, com o seguinte teor: ----------------------------------------

----- “ O pedido formulado pelo requerente, tem enquadramento legal no nº. 2, do artº. 

7º., do Regulamento de Abastecimento de água ao Concelho de Moimenta da Beira e no 

nº.1, do artº. 9º., do Regulamento de Saneamento, em anexo.   ---------------------------------

----- Embora os mesmos, refiram que esta facilidade deva ser concedida a quem não 

tiver condições económicas. --------------------------------------------------------------------------------

----- Neste caso, o requerente refere algumas dificuldades, em virtude de ser uma 

quantia bastante elevada (€ 729,77), pois encontra-se ainda a construir a sua 

habitação.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento em 

cinco prestações mensais, sequenciais, de acordo com o previsto no respectivo 

regulamento. ========================================================= 

006 – 160/186/000 – NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO – 

Audiência do interessado ============================================== 

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

25 de Maio último, exarada a folhas 13, do livro de actas n.º 116, segundo a qual 

considerando que o consumidor em falta não pagou os consumos de água devidos após 

vários avisos por escrito, e, ainda, duas notificações pessoais, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, determinar o corte do fornecimento de água, nos termos e para efeitos de 

cumprimento do disposto na alínea d), do artº. 33º., do Regulamento do Serviço de 

Abastecimento de Água do Concelho, procedendo, previamente, à audiência do 
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interessado nos termos do artº. 100º, e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 de Novembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº. 6/96, de 31 de Janeiro, presente de novo à 

reunião o processo com uma informação, datada de 05 de Junho último, do Chefe de 

Secção, em Regime de Substituição, ANTÓNIO DOS SANTOS PEREIRA, com o 

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

--- “ Nesta data, terminou o prazo concedido ao notificado, em termos de audiência 

prévia, sem que o mesmo tenha dado qualquer resposta.------------------------------------------

----- À consideração do Superior”. ------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, determinar o corte imediato da 

água, dado que o infractor não manifesta vontade de pagar o consumo em dívida de  

água, nem tão pouco responde em fase de audiência prévia. ===================== 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

007 – 210/206/100 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514, ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E 

O LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO – Pagamento, por conta, do auto nº. 16 – 

Transferância de verba para ARMVTávora ================================= 

========== 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  

uma PROPOSTA, datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, segundo a qual, e pelos 
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motivos ali expostos, propõe que seja transferida para a Associação Regional dos 

Municípios do Vale do Távora, a importância de € 66.974,40 (sessenta e seis mil, 

novecentos e setenta e quatro euros e quarenta cêntimos), para pagamento, por conta, 

do auto de medição nº 16, no valor de € 182.165,30 (cento e oitenta e dois mil, cento e 

sessenta e cinco euros  e trinta cêntimos),datado de 31 de Julho de 2003, relativo à 

obra em epígrafe, à Firma Higino Pinheiro & Irmão Ldª.  ------------------------------------------- 

----- 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, em 14 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 438.500,00 (quatrocentos e trinta e oito mil e quinhentos euros), estando 

o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais  no objectivo 3.3.1., com o código 

0201 e número de projecto A 46/2004, com a dotação global  de € 305.000,00 (trezentos 

e cinco mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a transferência da importância de € 66.974,40 (sessenta e seis mil, novecentos e 

setenta e quatro euros e quarenta cêntimos), para a Associação Regional de Municípios 

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

008 – 210/207/000 CASA DO POVO DE LEOMIL – APOIO Á PUBLICAÇÃO DE 

LIVROS -  Pedido de Subsidio ========================================== 

========== Oriunda do Vereador a tempo inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, 

presente à reunião uma informação, datada de 02 do Abril último, referente ao assunto 
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em epígrafe, com o seguinte teor:-------------------------------------------------------------------------

----- “O Autor Dr. Jaime Ricardo Teixeira vai lançar o livro “EMBATE EM DEBATE” um 

estudo de caso, relativo à História de Leomil, através da Casa do Povo daquela 

localidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tendo-nos sido dada a possibilidade de apreciar o trabalho, considerou-se que se 

trata de uma publicação de inegável valor cientifico, que teria interesse ser apoiada pela 

Câmara Municipal, em moldes similares aos de outros autores locais. -------------------------

----- Assim, proponho que seja atribuído à Casa do Povo de Leomil, um subsídio no 

valor de 250 euros, destinado a apoiar a referida publicação, contra a entrega à Câmara 

Municipal de 50 exemplares.------------------------------------------------------------------------------    

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

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

orgânico-económica  04/040701, onde, em 23 de Junho último, existia um saldo 

disponível de € 21.382,88 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e dois euros e oitenta e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Casa do Povo de 

Leomil, um subsídio de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), nos termos sugeridos 

pelo senhor Vereador. =================================================   

009 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO REGRESSO DAS CARAVELAS – Pedido de 

subsídio =========================================================== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente  à reunião o ofício  datado 
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de 7 de Junho último e registado nesta Câmara no dia 08 do mesmo mês, com o 

número 3899,  solicitando a atribuição de uma verba no montante de € 3.500,00 (três mil 

e quinhentos euros), destinada ao apoio do Projecto de Formação Profissional para S. 

Filipe – Cabo Verde, a desenvolver no Município de Cabo Verde. ------------------------------  

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

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

orgânico-económica  04/040701, onde, em 02 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 21.382,88 (vinte e um  mil, trezentos e oitenta e dois euros e oitenta e 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara optou por satisfazer o pedido de apoio 

financeiro solicitado directamente pelo Município de S. Filipe, de Cabo Verde, destinado 

à construção de infra-estruturas, em cujos projectos a Câmara também colaborou, não 

poderá, nesta fase, contemplar outros apoios pedidos. =========================    

010 - 210/207/000 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FILIPE  – Pedido de subsídio == 

========== Oriundo da Câmara referenciada em epígrafe, presente  à reunião o ofício  

datado de 28 de Junho último e registado nesta Câmara no dia 05 do corrente mês, com 

o número 4514,  solicitando a atribuição de uma verba no montante de € 4.000,00 

(quatro mil euros), destinada à requalificação urbana na localidade de Presídio e 

construção de um polivalente na localidade de Galinheiro. ----------------------------------------  

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

FINANCEIRA, segundo a qual  este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 
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orgânico-económica  04/040701, onde, em 08 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 21.382,88 (vinte e um  mil, trezentos e oitenta e dois euros e oitenta e 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando o compromisso de efectiva cooperação e solidariedade 

institucional, oportunamente protocolado, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

financiar as infra-estruturas propostas, atribuindo à Câmara Municipal de S. Filipe, de 

Cabo Verde, um subsídio de € 4.000,00 (quatro mil euros), a pagar em duas tranches. =      

011 - 210/207/000 – IGREJA PAROQUIAL DE ALVITE – Estátua à Mulher Alvitana – 

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

========== Oriundo da Igreja Paroquial referenciada  em epígrafe, presente  à reunião 

o ofício datado de 27 de Junho último,  e registado nesta Câmara no dia 01 do corrente 

mês, com o número 4431, solicitando a atribuição de um subsídio, destinado à 

implementação de uma estátua, homenageando a mulher Alvitana .---------------------------- 

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

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

orgânico-económica  04/080701, onde, em 08 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de €  21.382,88 (vinte e um  mil, trezentos e oitenta e dois euros e oitenta e 

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

DELIBERAÇÃO: Dado tratar-se de um adequado arranjo urbanístico do Centro Cívico 

da Vila, urbanizado com um símbolo de grande expressão Sócio-Cultural, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
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euros), à Igreja Paroquial de Alvite.========================================   

012 - 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL  E DESPORTIVA DE ESPINHEIRO - 

ALVITE – Pedido de subsídio =========================================== 

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

e registado nesta Câmara no dia 22 de Junho último, com o número 4273,  solicitando a 

atribuição de uma verba no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), destinada à 

reconstrução do Edifício onde funciona a Associação acima referida.-------------------------- 

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

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

orgânico-económica  04/080701, onde, em 01 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 113.560,11 (cento e treze  mil, quinhentos e sessenta euros e onze 

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

2.5.1, com o código 0104 e número de projecto 37/2004, com a dotação global  de € 

5.000,00 (cinco  mil euros). --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a dinâmica já demonstrada por esta Associação, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, conceder-lhe um subsídio de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros), destinado à substituição do telhado do referido Edifício. ========== 

013 – 230/260/000 – ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2004 – 1ª 

Revisão – Aprovação pela ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Comunicação de 

Deliberação ========================================================= 

========== Oriundo da Assembleia Municipal e no seguimento da deliberação tomada 
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por esta Câmara Municipal, em sua reunião ordinária realizada em 25 de Maio, último, 

exarada a folhas 18, ponto 016, do livro de actas nº. 116, em que foi  deliberado  aprovar 

o projecto da referida revisão, nos termos do disposto na alínea b), do nº. 2, do artº. 53º, 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, presente à reunião o ofício nº. 21 da Assembleia Municipal, datado de 30 

de Junho, último, informando  que aquele Órgão Deliberativo, em sua Sessão Ordinária 

realizada em 30 do referido mês,  deliberou, por UNANIMIDADE,  nos termos do referido 

Decreto-Lei,  APROVAR, a 1ª Revisão ao Orçamento e Plano de Actividades para 2004, 

nos precisos termos apresentados e aprovados por esta Câmara Municipal, e que a 

minuta  da respectiva acta foi aprovada no final da Sessão. --------------------------------------- 

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

014 - 230/270/000 – PAGAMENTOS ======================================    

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

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

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

integrante, no montante de € 732.161,79 (setecentos e trinta e dois mil, cento e 

sessenta e um euros e setenta e nove cêntimos). --------------------------------------------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

015 –  130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL – Lote 13 – DELFIM ENCARNAÇÃO 

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

19 de Abril último, exarada a folhas nº 122 e 126, ponto 124, do livro de actas nº 115, em 

que foi deliberado notificar o proprietário do lote acima referido, para, no prazo de 10 

dias, se pronunciar sobre as razões do incumprimento quanto à conclusão da obra nos 

termos contratuais, presente à reunião uma carta do Advogado Mandatário, FERNANDO 

RAMOS, datada de 29 de Junho último, referente ao assunto em epígrafe, com o 

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

----- “Acusando a recepção do ofício supra referenciado, dirigido a Delfim da Encarnação 

Gomes Sobral, datado de 08-06-04, não registado, mas recebido a 21 de Junho de 

2004, venho informar V. Exª, que o a construção proposta para o lote 13 do Parque 

Industrial de Moimenta da Beira, se encontra concluída, estando já a diligenciar-se a 

tramitação necessária para a respectiva vistoria e consequente averbamento de 

construção na Conservatória do Registo Predial de Moimenta da Beira”.----------------------- 

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

016 –  130/151/200 – PARQUE INDÚSTRIAL – Lote 6 e 7 – CONSTRUÇÕES DEMO, 

LDª ================================================================ 

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

19 de Abril último, exarada a folhas nº 122 e 126, ponto 124, do livro de actas nº 115, em 

que foi deliberado notificar o proprietário dos lotes acima referidos, para no prazo de 10 

dias, se pronunciar sobre as razões do incumprimento quanto à construção das referidas 

obras, sob pena dos lotes reverterem para a Câmara Municipal, presente à reunião uma 
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carta, da firma CONSTRUÇÕES DEMO, LDª, datada de 30 de Junho último, referente 

ao assunto em epígrafe, com o seguinte teor:----------------------------------------------------------

----- “Em resposta aos V/ ofícios nºs 3510 e 3511, Proc. 130/151/200 datados de 08 de 

Junho de 2004, somos a expor o seguinte: -------------------------------------------------------------

----- Embora estejamos a elaborar um projecto que se adeqúe ao modo de 

funcionamento da n/ empresa, a realidade é que a actual conjuntura impõe-nos 

restrições em matéria de investimento que, até este momento, não nos tem permitido a 

conclusão do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Como é do conhecimento de V/ Exas., 95% da produção da empresa efectua-se em 

obra pública. Tendo em conta as inúmeras dificuldades, em termos de tesouraria, que 

estas Entidades Públicas têm revelado, provocaram-nos um desequilíbrio que nos tem 

obrigado a adiar este investimento, fundamental na progressão desta empresa. ------------

----- Informamos V/ Exas. que o investimento por nós previsto para os lotes ronda, em 

termos de edificação (sem os arranjos exteriores), cerca de 680.000,00 €.--------------------

----- Referimos ainda o facto de se terem verificado situações anormais na gestão da 

empresa, motivados pela morte do n/ Sócio-Gerente.------------------------------------------------

----- Estamos dispostos, caso V/ Exas. assim o entendam, a comparecer junto dos 

elementos desse Executivo afim de melhor justificarmos a situação por nós criada.--------

----- Nada mais havendo a mencionar, ficamos a aguardar as noticias que tiverem por 

bem, e nos subscrevemos com estima”. ----------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Considerando como excepcionais as razões aduzidas, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, conceder num prazo de 12 meses para o inicio das referidas 

obras, sob pena de se proceder em conformidade com o Regulamento do Parque 

Industrial. ===========================================================  

017 –  130/151/700 – PARQUE DE CAMPISMO DA BARRAGEM DO VILAR – 

Concessão em Regime de Cessão de Exploração – Aprovação da minuta da 

respectiva escritura =================================================== 

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

25 de Maio último, exarada a folhas 29, ponto 022, do livro de actas nº 116,  e na 

sequência do ofício desta Câmara Municipal com o nº. 3901, datado de 06 do corrente 

mês, presente à reunião o respectivo processo, acompanhado do ofício nº 065/04, 

datado de 08 do corrente mês, da Firma NATURIMONT, DESPORTO, AVENTURA E 

TURISMO, LDª, informando que aceita e está de acordo com o conteúdo da minuta da 

Escritura Pública da Concessão de Exploração do Parque de Campismo, sito na 

Barragem do Vilar, que lhe foi enviada, através do oficio desta Câmara Municipal, atrás 

referido, ressalvando, contudo, a questão relativa ao artº. 25º., do Capitulo IX (taxas), do 

Regulamento Interno do Parque de Campismo que, para o efeito, envia, em anexo, uma 

proposta dos mesmos valores a serem considerados naquele artigo, dado que, naquele 

preceito regulamentar, na taxa diária a pagar pelos respectivos utentes pretende incluir 

os preços dos duches quentes e a entrada na piscina. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à posição favorável da NATURIMONT, DESPORTO, AVENTURA 

E TURISMO, LDª, relativamente ao conteúdo da minuta da referida escritura que lhe foi 
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enviada, a Câmara deliberou, por unanimidade, APROVAR a referida minuta, que nesta 

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

----- Relativamente ao valores das taxas propostas em sede de alteração às previstas no 

art. 25º. do referido Regulamento, mais foi deliberado, e também por unanimidade, que 

este assunto seja submetido à próxima reunião, para apreciação e eventual tramitação 

subsequente, tendo em conta o disposto na alínea a), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/02, de 11 de 

Janeiro.=============================================================     

"Tesouraria"  

018 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa  do passado dia 09, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de €  137.861,54 (cento e 

trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e um euros e cinquenta e quatro cêntimos), 

assim  discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                        a) Dotações Orçamentais ......................................€  48.812,24 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  .............................€  89.049,30 

                                                                               TOTAL  ..........................€ 137.861,54 

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

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Abastecimento de Água e Saneamento” 
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019 - 310/300/237 - ETAR´S EM VÁRIAS LOCALIDADES NO CONCELHO DE 

MOIMENTA DA BEIRA - PARADUÇA, ARCOZELO DO CABO (BAIRRO DO LOBATO) 

E SEGÕES - Conta Final =============================================== 

========== Oriundo do Chefe da Divisão de Obras Municipais, Eng.º EDUARDO 

MANUEL MATINS DA SILVA, presente à reunião a conta final da obra referida em 

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

integrante, acompanhada da informação com a referência INF68/DOM/2004, datada de 

17 de Junho último, com o seguinte teor:----------------------------------------------------------------

----- “Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, apresenta-se em anexo a 

CONTA DA EMPREITADA, dispensando-se de notificar a firma adjudicatária, por carta 

registada com aviso de recepção, para no prazo de 15 dias, subscrever o mapa 

descritivo respectivo ou deduzir a sua reclamação fundamentada, de acordo com o 

disposto no número um do Art.º 222.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, uma vez 

que a mesma foi subscrita presencialmente pelo representante da adjudicatária”. ---------- 

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

 “Vias de Comunicação e Transporte” 

020 – 310/301/113 – E.M. 581 – 1 DA E.N. 323 AO LIMITE DO CONCELHO DO 

SATÃO, PASSANDO POR SEGÕES – Pedido de Indemnização  ================ 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião, realizada em 19 de 

Abril último, exarada a folhas 115, ponto 129, do livro de actas n.º 115, em que foi 

deliberado propor ao Senhor GENTIL DE JESUS DOS SANTOS uma indemnização no 
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montante de € 1.150,00 (mil, cento e cinquenta euros), novamente presente à reunião o 

respectivo processo, acompanhado de uma carta datada de 3 do corrente mês, com o 

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

----- “Venho informar, que em relação à indemnização que essa C. Municipal me quer 

dar pela ocupação do meu terreno na referida praia, não está muito correcta, uma vez 

que não se trata de um pedaço de terra, mas sim de dois bocados, um da parte de baixo 

da entrada, outro da parte de cima, e este muito maior do que o de baixo. -------------------- 

----- Assim sendo, e porque já esperei tanto tempo, e quero contribuir para bem deste 

assunto, peço-vos mais um pouco de compreensão, para que em vez de 1.150,00 Eu  

me dessem 2.000,00 Eu pela referida ocupação dos dois bocados, pois também preciso 

muito de dinheiro”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo a Câmara ponderado sobre uma nova avaliação, face à 

explicação aduzida pelo proprietário, a mesma deliberou, por unanimidade, rectificar a 

proposta de indemnização para os € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). ============= 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

021 - 310/302/379 - CONSTRUÇÃO DE 8 CASAS - 2T2 + 4T3 + 2T4 - HABITAÇÃO 

SOCIAL, EM MOIMENTA DA BEIRA - Abandono da Obra ===================== 

========== Oriundo do Técnico Superior Principal, Engenheiro JOÃO PEDRO 

MARQUES RODRIGUES, presente à reunião a informação n.º JO26/DOM/2004, datada 

de 7 do corrente mês de Julho, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, a informar sobre os sucessivos abandonos da obra em 
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epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face ao teor da informação dos Serviços Técnicos, a Câmara 

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

----- 1) Notificar a firma adjudicatária para, no prazo de 5 dias úteis, a contar da data da 

respectiva notificação, reiniciar os respectivos trabalhos sob pena de, não o fazendo, 

accionar, de imediato, os procedimentos que conduzam a um célere processo de posse 

administrativa e, consequente, rescisão do contrato, tendo em conta as graves 

implicações que advêm das repetidas paragens e abandono da obra. ------------------------- 

----- 2) Mais deliberou a Câmara aplicar as multas que estão legalmente previstas, nos 

termos do artigo 201.º, do Decreto-lei n.º 59/99, de 2 de Março. --------------------------------- 

----- 3) Foi ainda deliberado notificar o Técnico Fiscal da obra, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, para, nos termos do n.º 5, do art.º 201.º, do Decreto-Lei acima referido, e 

antes da aplicação efectiva das multas referidas no ponto anterior, lavre o competente 

auto que fundamenta essa deliberação. ===================================== 

022 - 310/302/371 - EXECUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E ARRANJOS 

EXTERIORES - Trabalhos do arruamento posterior ========================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião, realizada em 3 de Maio 

último, exarada a folhas 172, ponto 177, do livro de actas n.º 115, em que foi deliberado, 

entre outros aspectos, notificar a firma adjudicatária para, no prazo de trinta dias, 

proceder à conclusão dos trabalhos do arruamento posterior, findo o qual deve o 

Técnico Fiscal da obra informar se foram feitas as correcções das deficiências 
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encontradas, presente novamente à reunião o respectivo processo, que vem 

acompanhado  da informação n.º 27, datada de 1 do corrente mês, do Técnico Fiscal 

JOÃO PINTO CARDOSO, com o seguinte teor:-------------------------------------------------------

----- “De acordo com a deliberação de Câmara, realizada em 3 de Maio de 2004, venho 

informar que já acabou o prazo de 30 dias, no dia 30 de Junho último, dado à firma 

Vicelgon, para a execução dos trabalhos, com vista à colmatação das deficiências 

referidas na informação n.º 23 e no ofício n.º 2773, de 04/05/17.” ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Técnico-Fiscal da 

obra para, em articulação com o Gabinete Jurídico, accionarem os procedimentos legais 

que permitam a execução dos respectivos trabalhos por outros meios, designadamente, 

imputando os custos à Empresa em infracção, nos termos previstos do art.º 200.º, do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, equacionando ainda, a possibilidade de 

accionamento das cauções e retenções efectuadas. =========================== 

023 - 310/999/000 - DIVERSOS - Centro Comunitário de Alvite - Construção do Lar 

de Idosos, Centro de Dia e Apoio Domiciliário ============================== 

========== Oriundo do CENTRO COMUNITÁRIO DE ALVITE, presente à reunião uma 

carta, datada de 2 do corrente mês, com o seguinte teor:-------------------------------------------

----- “Para conhecimento de V. Ex.ª juntamos fotocópia do anúncio mandado publicar por 

esta instituição relativo ao “Concurso Público para Adjudicação da Empreitada de 

Construção do Lar de Idosos, Centro de Dia e Apoio Domiciliário do Centro Comunitário 

de Alvite”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

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

========== Quando eram 12H50, o Senhor Presidente da Câmara, interrompeu a 

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

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

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

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

========== Quando eram 15H15, pelo Senhor Presidente da Câmara, foi reaberta a 

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

024 - 360/337/19.04 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia ===== 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, Ldª., presente à 

reunião um pedido de informação prévia para construção de um edifício multifamiliar que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Lagoa e Alagoa", nesta Vila de Moimenta 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 77-

LS/DPOM/2004, datada de 25 de Junho último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, a qual aponta para o 

indeferimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, recomendar ao requerente a 
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alteração da sua proposta urbanística, de forma a que se enquadre plenamente no 

estudo base já realizado para esta zona e integrado no PU - Plano de Urbanização, em 

curso. ============================================================== 

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

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

seguintes processos designados “simples”, acompanhado de uma informação da 

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

----- ERNESTO DOS SANTOS SILVA, para reconstrução de um telhado e construção de 

uns arrumos agrícolas, com a área de 35m2, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado "Espírito Santo", na localidade e Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proçº. nº. 193/04; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOAQUIM MANUEL SOARES SALGUEIRO, para construção de um anexo, com a 

área de 40 m2, que pretende levar a efeito no lote nº. 1, sito no lugar denominado 

"Nozedo",  Freguesia de Leomil, a que se refere o Procº nº. 227.04; --------------------------- 

----- JOSÉ VASCO DA CRUZ PEREIRA, para pintura de um muro, sito no lugar 

denominado "Alto do Facho", nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proçº. 

nº. 252.04; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

========== Considerando que o processo que se segue diz respeito ao Vereador, 

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

----- ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, para construção de uns arrumos agrícolas, 
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com a área de 45 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Paço Ferreira", 

na localidade e  Freguesia de Sever, a que se refere o Procº. nº. 253.04; --------------------- 

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

========== Resolvido o processo precedente o Senhor Vereador, ANTÓNIO 

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

----- MÁRIO DE SOUSA MORAIS, para construção de um telheiro, com a área de 30 m2, 

que pretende levar a efeito na Avenida dos Bombeiros Voluntários, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Procº. nº. 255.04; -------------------------------------------- 

----- ALFREDO DIAS RODRIGUES, para substituição de um telhado de madeira por uma 

placa, na sua casa de habitação, sita na localidade de Carapito, Freguesia de Peravelha, 

a que se refere o Procº. nº. 256.04; ----------------------------------------------------------------------- 

----- BENJAMIM DOS SANTOS MONGE,  para construção e alargamento de uma porta 

da sua casa de habitação, sita na  localidade e Freguesia de Sever,  a que se refere o 

Procº. nº. 257.04; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- DOMINGOS DUARTE FILIPE,  para substituição do soalho em madeira por uma  

placa, na sua casa de habitação, sita na Rua do Benjamim, na localidade de Sanfins, 

Freguesia de Paçô,  a que se refere o Procº. nº. 258.04; ------------------------------------------- 

----- JOSÉ EDUARDO PEREIRA,  para ocupação da via pública, com a área de 15 m2, 

que pretende levar a efeito na Rua Direita, na localidade de Fornos, Freguesia de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Procº. nº. 260.04; -------------------------------------------- 

----- FILOMENA DO CARMO FERREIRA,  para reconstrução do telhado da sua casa de 
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habitação, sita na localidade de Granja de Paiva, Freguesia de Caria,  a que se refere o 

Procº. nº. 261.04; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- FILOMENA DO CARMO FERREIRA,  para reconstrução do telhado de uma casa de 

habitação, sita na localidade de Granja de Paiva, Freguesia de Caria,  a que se refere o 

Procº. nº. 262.04; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, para reparação  do telhado de uma casa de 

arrumos, sito no lugar denominado "Portelinha", nesta Vila de Moimenta da Beira, a que 

se refere o Procº. nº. 263.04; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA JOSÉ GARCIA DA COSTA, para substituição do telhado da sua casa de 

habitação , sita na Rua da Calçada, na localidade e Freguesia de Castelo, a que se 

refere o Procº. nº. 276/04; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA JOSÉ GARCIA DA COSTA, para substituição do telhado de uma casa de 

arrumos, sitos na Rua João Fernandes, na localidade e Freguesia de Castelo, a que se 

refere o Procº. nº. 277/04; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, para construção de uns arrumos 

agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar de Bairro do Mártir, na Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Procº. nº. 282.04. -------------------------------------------------------- 

----- SUCATA MORCEGO - Reciclagem de Sucata, para pinturas do Pavilhão, sito no 

Parque Industrial de Moimenta da Beira, a que se refere o Proçº. nº. 285/04; ---------------- 

----- FILINTO JOSÉ URBANO, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área de 

35m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Linhares", na localidade e 
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Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 287/04; ------------------------------------------ 

----- CELESTE GOMES ALMEIDA, para substituição do telhado da sua casa de 

habitação, sita na localidade e Freguesia de Ariz, a que se refere o Procº. nº. 289/04; ----

----- HERMÍNIO DE SEIXAS OLIVEIRA, para colocação de um telhado novo, com a área 

de 30m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Pral", na localidade e 

Freguesia de Baldos, a que se refere o Proçº. nº. 294/04. ----------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

Condicionantes ====================================================== 

========== Oriundo do Senhor RAÚL EMANUEL JESUS PEREIRA, presente à 

reunião um processo designado "simples", relativamente à construção de um muro de 

vedação com 20 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Penedo 

Gordo", na Freguesia de Leomil. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- " Informam estes Serviços não haver inconveniente na emissão da licença 

requerida, devendo  o requerente solicitar o alinhamento da construção pretendida". ------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou,  por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença, devendo o requerente solicitar  o alinhamento à FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL. ========================================================= 

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

Condicionantes ====================================================== 

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

seguintes processos designados “simples com condicionantes”, com a informação da 

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

----- NOÉMIA AUGUSTA GOUVEIA, para rebocos e pinturas da sua casa de habitação, 

e ocupação da via pública, sita na Rua Cimo do Povo, na localidade e Freguesia de 

Aldeia de Nacomba, a que se refere o Proçº. nº. 283/04; ------------------------------------------- 

----- MANUEL SILVA GONÇALVES, para ocupação da via pública em 10m2, que 

pretende levar a efeito na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que se refere o 

Proçº. nº. 288/04; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----MARIA ADELAIDE COUTINHO DOS SANTOS, para ocupação da via pública em 23 

m2, que pretende levar a efeito na Av. Dr. Lima Gomes, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proçº. nº. 303/04. -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

devendo o requerente assegurar o trânsito normal de veículos e peões na via em 
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questão ”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

respectivas licenças, devendo os requerentes salvaguardar a normal circulação de 

pessoas e viaturas na via pública.========================================== 

028 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

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

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

ANTÓNIO, relativamente à ampliação de uns arrumos agrícolas, com a área de 25m2, 

presente à reunião o processo acompanhado da resposta, por escrito, que nesta acta se 

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

pelos motivos alí descritos, solicita parecer favorável e a dispensa da apresentação do 

projecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- "Informam estes serviços não dever ser emitida a licença requerida, dado a 

construção pretendida necessitar projecto de arquitectura, por se tratar de uma 

ampliação ao nível do 1º piso para uso habitacional. ------------------------------------------------ 

----- Mais se informa que a mesma foi objecto de auto de contra-ordenação, em 24 de 

Agosto de 2003, com o nº. 103/2003" .------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou,  por unanimidade, solicitar  ao Vereador em 

Regime de Tempo Inteiro, JORGE DE JESUS COSTA, juntamente com um técnico da 
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DPOM,  uma verificação "in loco" sobre o  impacto urbanístico da obra. ============= 

029 - 360/338/148.99/86.00 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Ampliação das caves até ao limite dos lotes =============================== 

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

10 de Fevereiro de 2003, exarada a folhas 142, ponto 143, do livro de actas nº. 107, em 

que foi deliberado solicitar aos Serviços Técnicos da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, uma avaliação das situações enunciadas, 

ponderando os aspectos: necessidade estrutural e funcional das construções 

irregularmente realizadas e eventual enquadramento legal, relativamente à ampliação de 

caves até ao limite dos lotes pertencentes aos Senhores LUÍS RIBEIRO DA SILVA e 

ANICETO HENRIQUES FERNANDES,  presentes à reunião  os respectivos processos, 

acompanhados da informação técnica nº. 78-OS/DPOM/2004, datada de 28 de Junho 

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

integrante, dando conta que no processo não existem elementos para que se possa 

fazer uma avaliação das situações. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar os Senhores LUÍS 

RIBEIRO DA SILVA e ANICETO HENRIQUES FERNANDES  que devem alterar as 

irregularidades edificadas, adaptando as obras ao projecto aprovado, situação que 

deverá ser verificada na vistoria para a emissão da licença de utilização. ============ 

030 - 360/338/164.00 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração ao projecto de ampliação de uma moradia ======================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

08 de Março último, exarada a folhas 209, ponto 218, do livro de actas nº. 114, em que 

foi deliberado manter o indeferimento da deliberação tomada em reunião ordinária 

realizada em 09 de Fevereiro último, exarada a folhas 111, ponto 114, do livro de actas 

nº. 114, relativamente à alteração ao projecto de uma ampliação de uma moradia que a 

Senhora MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE JESUS OLIVEIRA pretende levar a efeito na 

Rua do Forno, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião uma nova versão do 

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

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.83-

LS/DPOM/2004, datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

arquitectura, devendo a requerente entregar o documento de legitimidade, aquando da 

entrega dos projectos de especialidades. ==================================== 

031 - 360/338/11.01 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um edifício para habitação colectiva e comércio =============== 

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

UNIPESSOAL, LDª., presente à reunião o projecto de arquitectura relativo à alteração de 

um edifício de habitação colectiva e comércio que pretende levar a efeito num prédio 

existente no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila de Moimenta da Beira. ----------------
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----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 161-

SV/DPOM/2004, datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

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

032 - 360/338/116.02 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de prazo para a entrega do 

documento de legitimidade ============================================= 

========== Oriundo  do Senhor JOÃO MONTEIRO DE MESQUITA, presente à 

reunião um requerimento a solicitar  autorização  para a emissão de alvará de licença de 

construção, assim como,  lhe seja concedido um prazo para a entrega do Documento de 

Legitimidade, dado que nesta data não lhe é possível apresentar o referido documento. - 

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

(noventa) dias para a entrega do Documento de Legitimidade, sob pena de, em tempo, 

não ser emitida a respectiva licença de utilização. ============================= 

033 - 360/338/505.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura 

(alterações efectuadas para cumprimento do parecer do SNB) - Construção de um 

centro comercial ===================================================== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO JOÃO DOS SANTOS PEREIRA, presente à 

reunião  as alterações efectuadas ao projecto de arquitectura para cumprimento do 

parecer do SNB - Serviço Nacional de Bombeiro, relativamente à construção de um 
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centro comercial que pretende levar a efeito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila 

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

 ----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº.59- 

LS/DPOM/2004, datada de 28 de Maio último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, apontando para o 

indeferimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Compulsando a viabilidade emitida pela Câmara com o parecer técnico 

emitido, sobre o projecto de arquitectura e infra-estruturas de acesso, a Câmara 

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

----- 1- Que, face à disponibilidade da Câmara Municipal para corrigir o logradouro da 

Central de Camionagem de modo a  integrar o arruamento principal do acesso ao 

edifício proposto, cujas dimensões e características foram consideradas as necessárias 

para esta densidade urbanística, o requerente deve adaptar a implantação, de modo a 

garantir o afastamento regulamentar; -------------------------------------------------------------------- 

----- 2 ) – Que o requerente deve apresentar um acordo escrito com o vizinho que 

confirme a cedência para a criação do acesso lateral a partir da Rua Calouste 

Gulbenkian ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3) – Que, o projecto seja reformulado tendo em conta o cumprimento da 

regulamentação em vigor para espaços destinados a restauração e bebidas, conforme 

se refere no ponto 6 e 7 da informação técnica nº.  59-OS/DPOM/04; -------------------------- 
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----- 4) – Que, os espaços destinados a salas de jogos, assim como bares com música 

ao vivo, deverão cumprir o estabelecido no Decreto-Lei nº. 309/2002, de 16 de 

Dezembro, conjugado com o Decreto-Lei nº. 34/95, de 16 de Dezembro, conforme se 

refere no ponto 8 da informação técnica acima referida; -------------------------------------------- 

----- 5) - Que depois de entregues as alterações referidas, as mesmas sejam submetidas 

ao Serviço Nacional de Bombeiros, assim como ao Governo Civil, para emissão dos 

competentes pareceres. ================================================ 

034 - 360/338/550.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

31 de Maio último, exarada a folhas 116, ponto 120, do livro de actas nº. 116, em que foi 

deliberado solicitar ao Senhor ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS, Sociedade Unipessoal, 

Ldª, o projecto de alterações que permita cumprir, na integra, o regulamento do 

loteamento aprovado, presente à reunião o processo acompanhado das respectivas 

alterações, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar que pretende levar 

a efeito no lote nº. 1, a que se refere o alvará de loteamento nº. 03/2002, sito no lugar 

denominado "Poça Nova", nesta Vila de Moimenta da Beira. -------------------------------------

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

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

----- "Mantém-se o constante na alínea b) e último parágrafo da informação destes 

serviços com o nº. 132-SV/DPOM/2004". --------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando que a altura do muro de vedação está em consonância 

com topografia do terreno, garantindo uma altura média de 1 (um) metro, e que foram 

corrigidos os aspectos referenciados nas alíneas a) e c) da informação técnica, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ============ 

035 - 360/338/551.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

31 de Maio último, exarada a folhas 117, ponto 121, do livro de actas nº. 116, em que foi 

deliberado solicitar ao Senhor ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS, Sociedade Unipessoal, 

Ldª, o projecto de alterações que permita cumprir, na integra, o regulamento do 

loteamento aprovado, presente à reunião o processo acompanhado das respectivas 

alterações, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar que pretende levar 

a efeito no lote nº. 2, a que se refere o alvará de loteamento nº. 03/2002, sito no lugar 

denominado "Poça Nova", nesta Vila de Moimenta da Beira. -------------------------------------

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

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

----- "Mantém-se o constante na alínea b) e último parágrafo da informação destes 

serviços com o nº. 133-SV/DPOM/2004". --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a altura do muro de vedação está em consonância 

com topografia do terreno, garantindo uma altura média de 1 (um) metro, e que foram 

corrigidos os aspectos referenciados nas alíneas a) e c) da informação técnica, a 
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Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ============ 

036 - 360/338/555.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

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

31 de Maio último, exarada a folhas 118, ponto 122, do livro de actas nº. 116, em que foi 

deliberado solicitar ao Senhor ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS, Sociedade Unipessoal, 

Ldª, o projecto de alterações que permita cumprir, na integra, o regulamento do 

loteamento aprovado, presente à reunião o processo acompanhado das respectivas 

alterações, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar 

a efeito no lote nº. 4, a que se refere o alvará de loteamento nº. 03/2002, sito no lugar 

denominado "Poça Nova", nesta Vila de Moimenta da Beira. -------------------------------------

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

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

----- "Mantém-se o constante na alínea b) e último parágrafo da informação destes 

serviços com o nº. 130-SV/DPOM/2004". --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a altura do muro de vedação está em consonância 

com topografia do terreno, garantindo uma altura média de 1 (um) metro, e que foram 

corrigidos os aspectos referenciados nas alíneas a) e c) da informação técnica, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ============ 

037 - 360/338/556.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

31 de Maio último, exarada a folhas 119, ponto 123, do livro de actas nº. 116, em que foi 

deliberado solicitar ao Senhor ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS, Sociedade Unipessoal, 

Ldª,  o projecto de alterações que permita cumprir, na integra, o regulamento do 

loteamento aprovado, presente à reunião o processo acompanhado das respectivas 

alterações, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar que pretende levar 

a efeito no lote nº. 5, a que se refere o alvará de loteamento nº. 03/2002, sito no lugar 

denominado "Poça Nova", nesta Vila de Moimenta da Beira. -------------------------------------

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

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

----- "Mantém-se o constante na alínea b) e último parágrafo da informação destes 

serviços com o nº. 131-SV/DPOM/2004". --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a altura do muro de vedação está em consonância 

com topografia do terreno, garantindo uma altura média de 1 (um) metro, e que foram 

corrigidos os aspectos referenciados nas alíneas a) e c) da informação técnica, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ============ 

038 - 360/338/594.02 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Adaptação de um espaço em consultórios ================================ 

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

10 de Março de 2003, exarada a folhas 230, ponto 239, do livro de actas nº. 107, em que 

foi deliberado sugerir à Firma CLINITABULADO  que seja repensada a proposta 
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apresentada, relativamente à adaptação de um espaço em consultórios, presente de 

novo à reunião o processo acompanhado da resposta, que nesta acta se considera 

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

descritos requer o deferimento da pretensão.---------------------------------------------------------- 

----- Submetidos o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 157-

SV/DPOM/2004, datada de 01 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

motivos alí descritos, mantém o parecer desfavorável. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à requerente o 

cumprimento integral da legislação que regula a instalação deste tipo de equipamento, 

tendo, ainda em conta os pareceres técnicos emitidos. ========================= 

039 - 360/338/36.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== No seguimento do despacho do Vereador em regime de tempo inteiro, 

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

CARLOS ALBERTO VIEIRA TINOCO, presente à reunião o processo acompanhado dos 

elementos em falta, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar que 

pretende levar a efeito no  lote nº. 9, a que se refere o alvará de loteamento nº.04/99, 

sito no lugar denominado "Tapada", nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 62-

RJ/DPOM/2004, 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 de 

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

040 - 360/338/324.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura -

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

========== No seguimento do despacho do Vereador em regime de tempo inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Senhora ISAURA 

JUBILADO DOS SANTOS GOMES, presente à reunião a resposta, por escrito, que 

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

relativamente à ampliação de uma habitação, sita no Largo do Arco, na localidade e 

Freguesia de Cabaços. --------------------------------------------------------------------------------------  

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 68-

RJ/DPOM/2004, datada de 08 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

motivos alí descritos,  emite parecer desfavorável. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma ampliação na vertical, numa área já 

edificada,  que reduz, inclusivé, o Índice de Ocupação de Solo admitido  no processo 

anterior, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 



 FlFlFlFl.41 
______________ 

 
                                                           04.07.12 

 
Liv º .  117L iv º .  117L iv º .  117L iv º .  117     

                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 

                                                                   

 

condicionado ao desenvolvimento de uma cércea,  que não ultrapasse a do edifício 

adjacente. =========================================================== 

041 - 360/338/354.03 - OBRAS PARTICULARES – Reconstrução e ampliação de 

uma moradia unifamiliar =============================================== 

========== No seguimento do despacho do Vereador em regime de tempo inteiro, 

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

Mário dos Santos, relativamente à reconstrução e ampliação de uma moradia unifamiliar, 

sita  no lugar denominado "Corgo", na localidade e Freguesia de Alvite, presente à 

reunião o processo acompanhado dos elementos em falta. ---------------------------------------  

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

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

----- " Com os elementos entregues julgam-se reunidas as condições necessárias para 

que a pretensão seja submetida a deliberação final, se a Exmª. Câmara assim o 

entender".--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

042 - 360/338/459.03 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== No seguimento do despacho do Vereador em regime de tempo inteiro, 

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

ANTÓNIO MANUEL MARTINHO FERNANDO, relativamente à  construção de uma 
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habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Silveira", na 

localidade e Freguesia de Paçô, presente à reunião o processo acompanhado dos 

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

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a  informação nº. 69-

RJ/DPOM/2004, datada de 09 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

motivos alí descritos,  emite parecer favorável. -------------------------------------------------------- 

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

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

legitimidade, a apresentar no acto do levantamento da mesma. =================== 

043 - 360/338/679.03 - OBRAS PARTICULARES – Legalização da construção de um 

anexo - Projecto de arquitectura ========================================= 

========== No seguimento do despacho do Vereador em regime de tempo inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar às entidades competentes CCDRN 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e IEP- Instituto de 

Estradas de Viseu, esclarecimentos sobre qual dos dois pareceres emitidos é 

vinculativo, relativamente à construção de um anexo que o Senhor JOÃO DE JESUS 

MARTINHO pretende levar a efeito no lugar denominado "Vinhais", na localidade e 

Freguesia de Paçô,  presente à reunião o processo, acompanhado da informação 

técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, que 
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nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante, 

segundo a qual, e pelos motivos alí descritos, emite parecer desfavorável tendo em 

conta a sua concordância com o parecer da IEP- Instituto de Estradas de Viseu. ----------- 

DELIBERAÇÃO: Verificando-se o carácter vinculativo da decisão do  IEP, o qual não 

está de acordo com o entendimento desta Câmara, dado que esta considerado que é 

respeitado  o alinhamento relativamente à construção já edificada, para além de que, 

este anexo de apoio não provoca um novo acesso à E.N. 226, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, solicitar ao IEP uma reavaliação da situação, porquanto é do 

conhecimento das duas instituições que esta via não sofrerá alterações e  que o IC 26 

tem um traçado completamente novo, distante desta zona. ====================== 

044 - 360/338/34.04 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 

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

decidiu proceder à audiência da Senhora MARIA ADELAIDE DOS SANTOS GOUVEIA 

MALAIA, relativamente à reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita no lugar 

denominado "Outeiro de Arge", na localidade e Freguesia de Alvite, presente à reunião a 

resposta, por escrito, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, em que, pelos motivos alí descritos, solicita a aprovação da sua 

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

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 64-
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RJ/DPOM/2004, datada de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

motivos alí descritos, emite parecer desfavorável. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta que se trata de uma ampliação na vertical, em área já 

edificada, com uma simples rectificação de implantação, e face ao interesse público   

traduzindo no alargamento do arruamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o projecto de arquitectura. ======================================== 

045 - 360/338/88.04 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

========== No seguimento do despacho do Vereador em regime de tempo inteiro, 

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

ADELINO FERNANDES XAVIER, relativamente à ampliação de um edifício destinado a 

habitação, sito no lugar denominado "Relva", na localidade e Freguesia de Peva,  

presente à reunião o processo acompanhado dos elementos em falta.. ----------------------- 

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

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

----- "Com os elementos entregues, informa-se favorável". ----------------------------------------- 

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

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

046 - 360/338/117.04 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Ampliação de uma moradia unifamiliar =================================== 
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========== No seguimento do despacho do Vereador em regime de tempo inteiro, 

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

PAULO JORGE DA FONSECA RAMOS, relativamente à ampliação de uma moradia 

unifamiliar que pretende levar a efeito no lugar denominado "Senhora da Agonia", na 

localidade e Freguesia de Baldos,  presente à reunião o referido processo acompanhado 

dos elementos em falta, trazendo a informação técnica, que nesta acta se considera 

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

conteúdo da informação nº 85-SV/DPOM/2004, datada de 31 de Março  último. ------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando-se que se trata de uma ampliação da habitação já 

construída e devidamente licenciada, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

projecto de arquitectura. ================================================ 

047 - 360/338/120.04 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

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

========== Oriundo do Senhor EDUARDO CARVALHO SEIXAS, presente à reunião 

os projectos de especialidades, relativos à construção de uma habitação unifamiliar que 

pretende levar a efeito no lugar denominado "Lugar das Viúvas", na localidade e 

Freguesia de Sarzedo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 163-

SV/DPOM/2004, datada de 07 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

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

048 - 360/338/137.04 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

========== No seguimento do despacho do Vereador em regime de tempo inteiro, 

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

SIDÓNIO DE JESUS RIBEIRO, relativamente à construção de uma moradia unifamiliar 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Madeiro", na localidade e Freguesia de 

Alvite,  presente à reunião  o processo acompanhado dos elementos em falta. -------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 68-

OS/DPOM/2004, datada de 15 de Junho 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 projecto de 

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

049 - 360/338/159.04 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de uma habitação unifamiliar - Resposta à audiência do interessado == 

========== No seguimento do despacho do Vereador em regime de tempo inteiro, 

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

ALBERTO MENESES BENTO, relativamente à construção de uma habitação unifamiliar 

que pretende levar a efeito no lugar denominado "Foijo", na localidade de Sanfins, 
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Freguesia de Paçô, presente de novo à reunião o processo  acompanhado da resposta, 

por escrito, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura. --------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 58-

RJ/DPOM/2004, datada de 28 de Junho 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 o projecto de 

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

050 - 360/338/204.04 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de 

arquitectura/especialidades - Construção de uma moradia unifamiliar - Resposta à 

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

========== No seguimento do despacho do vereador em regime de tempo inteiro, 

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

CRISTINA MARIA JESUS GALHARDO,  relativamente à construção de uma moradia 

unifamiliar que pretende levar a efeito no lote nº 7, a que se refere o alvará de 

loteamento nº. 1/2003, sito no lugar  denominado "Nozedo", na localidade e Freguesia 

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

bem como da  informação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

MUNICÍPIO, que nesta acta se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer 

parte integrante, segundo a qual, e pelos motivos alí descritos, mantém  parecer 

desfavorável no que se refere ao projecto de arquitectura. ----------------------------------------   
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DELIBERAÇÃO: Considerando que se mantém a implantação, apesar da sua 

distribuição não estar completamente de acordo com a área inscrita no loteamento, 

garantindo, contudo, os afastamentos frontal e lateral, de acordo com o regulamento do 

mesmo loteamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

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

051 - 360/338/223.4 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

========== Oriundo do Senhor PAULO MANUEL PAIVA TEIXEIRA, presente à 

reunião o projecto de arquitectura, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar que pretende levar a efeito no lugar denominado "Vinhô ou Vinhôa", na 

localidade e Freguesia de Sever. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 59-

RJ/DPOM/2004, datada de 29 de Junho 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 o projecto de 

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

052 - 360/338/242.04 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

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

========== Oriundo do Senhor FERNANDO JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, 

presente à reunião o projecto de arquitectura, relativo à construção de uma habitação 
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unifamiliar que pretende levar a efeito no lote nº. 2, a que se refere o alvará de 

loteamento nº. 1/2003, sito no lugar denominado "Nozedo", na localidade e Freguesia de 

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

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 23-

RJ/DPOM/2004, datada de 30 de Junho último, emitindo parecer favorável à pretensão. - 

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

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

053 - 360/338/243.04 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 

========== No seguimento do despacho do Vereador em regime de tempo inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Senhora ANA 

MARIA JESUS LOUREIRO CARDOSO, relativamente à reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua do Curral, nesta Vila de Moimenta da Beira, 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 projecto de arquitectura. ------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 71-

RJ/DPOM/2004, datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

motivos alí descritos,  emite  parecer desfavorável. -------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma reconstrução em área já 

consolidada, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

condicionado  à entrega do documento de legitimidade, bem como da planta desenhada 

contendo as áreas dos compartimentos localizados ao nível do sótão, aquando da 

entrega dos projectos de especialidades. ==================================== 

054 - 360/347/6.04 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela ==== 

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

31 de Maio último, exarada a folhas 128, ponto 134, do livro de actas nº. 116, em que foi 

deliberado aprovar o destaque de parcela, desde que seja confinada a respectiva 

desafectação junto da DRATM - Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes, 

relativamente ao pedido de destaque de parcela, com a área de 700,00m2, de um prédio 

com a área de 54.250,00 m2, sito no lugar denominado "Cerca", na localidade e 

Freguesia de Rua, pertencente ao Senhor SILVIO MOTA ALMEIDA, presente de novo à 

reunião o processo, acompanhado da informação técnica e parecer da DRATM - 

Direcção Regional de Agricultura e Trás-os-Montes, que nesta acta se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, apontando para o 

indeferimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

parcela reúne as condições previstas nas alíneas a) e 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, pelo que deverá ser emitida a respectiva certidão em conformidade. =======  
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055 - 360/991/000/ - 260/338/642.03 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de certidão  

========== No seguimento do despacho do Vereador em regime de tempo inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência da Senhora MARIA 

DA GRAÇA FERREIRA DE MATOS, relativamente ao pedido de uma declaração que 

comprove que a construção  que pretende realizar, na sede de Freguesia de Castelo, se 

irá proceder nos artigos 201 e 202, afim da mesma ser entregue na Repartição de 

Finanças. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 150 - 

SV/DPOM/2004, datada de 01 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que não poderá 

afirmar que a pretensão irá incidir sobre estes dois artigos.---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Serviços Técnicos a 

articulação dos artigos matriciais e  respectivas confrontações com a área de 

implantação apresentada, para que possam confirmar a localização proposta.======== 

056 - 360/991/2.04 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer ==== 

========== Oriundo do Senhor JOSÉ SANTOS, residente na localidade de Prados de 

Cima, Freguesia de Rua, presente à reunião um pedido de parecer, nos termos do artº. 

54º., do Decreto-Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto, que alterou a Lei nº. 91/95, de 2 de 

Setembro, sobre as áreas urbanas de génese ilegal - AUGI. -------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação técnica da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 81-

LS/DPOM/2004, datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

desde que dos actos ou negócios jurídicos subsequentes não resulte qualquer 

parcelamento físico ou violação do regime legal dos loteamentos urbanos. -------------------   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão em 

conformidade. ======================================================== 

057 - 360/991/3.04 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de certidão de 

emparcelamento ===================================================== 

========== Oriundo da Senhora MARIA DE FÁTIMA CLARA DA FONSECA, presente 

à reunião um pedido de emissão de certidão em como dois prédios contíguos que possui 

nos lugares de denominados "Vale" e "Ribeiro", na Freguesia de Peva, podem ser 

anexados, sem que o processo tenha que ser objecto de qualquer operação de 

loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 82-

LS/DPOM/2004, datada de 25 de Junho último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, apontando para o 

deferimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão em 

conformidade. ========================================================  
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058 - 360/992/000 – OBRAS PARTICULARES – Posturas e Regulamentos – Taxas a 

fixar no âmbito do Decreto-Lei nº. 68/2004, de 15 de Março – Alteração ao 

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas – Aprovação pela 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Comunicação de Deliberação  ==================== 

========== Oriundo da Assembleia Municipal, e no seguimento da deliberação tomada 

por esta Câmara Municipal, em sua reunião ordinária realizada em 31 de Maio, último, 

exarada a folhas 129, ponto 136, do livro de actas 116, em que foi deliberado, aprovar a 

taxa a aplicar sobre o depósito de um exemplar da ficha técnica da habitação de cada 

prédio ou fracção, seja fixada em € 15,00 (quinze euros) e que a taxa a aplicar pela 

emissão da segunda via da ficha técnica da habitação de cada prédio ou fracção, seja 

fixada em € 7,50 (sete euros e cinquenta cêntimos), presente à reunião o ofício nº. 22 da 

Assembleia Municipal, datado de 30 de Junho, último, informando que aquele Órgão 

Deliberativo, em sua Sessão Ordinária realizada em 30 do referido mês, deliberou, por 

UNANIMIDADE, aprovar o Projecto de Alteração às Taxas do Regulamento Municipal de 

Urbanização, e Edificação, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara 

Municipal, e que a minuta da respectiva acta foi aprovada no final de Sessão. -------------- 

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

059 - 360/999/000 - OBRAS PARTICULARES –  Pedido de ampliação de área de 

implantação ========================================================= 

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

28 de Junho último, exarada a folhas 237, ponto 230, do livro de actas 116, em que foi 
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deliberado informar o Senhor LEANDRO FERREIRA MOUTINHO que deverá proceder a 

um pedido de alteração do Alvará de Loteamento, nos termos do artº. 27º., do Decreto-

Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 117/2001, presente à 

reunião um requerimento a dar resposta à deliberação, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, solicitando que seja deferida 

a sua pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao loteador a 

subscrição do necessário pedido de alteração ao loteamento, que a mesma se 

responsabilizará por elaborar, com o intuito de legalizar algumas situações irregulares aí 

existentes  há muitos anos, proporcionando aos lotes livres uma ocupação urbanística 

mais equilibrada. ====================================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

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

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

directamente respeito aos Vereadores ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS 

FIGUEIREDO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, pelo facto de pertencerem aos 

Órgãos Sociais  da Associação  ARTENAVE - Atelier, os mesmos ausentaram-se da 

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

060 – 710/726/000 – ARTENAVE-ATELIER  - PISCINA MUNICIPAL - Programa Viv’ó 

Verão I e II ========================================================== 
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========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião um ofício com o 

número 221/04, datado de 01 do corrente mês, informando que, à semelhança do 

passado programa “Páscoa 2004”, esta Associação propõe para o próximo período de 

férias os programas Viv’ó Verão I e II.--------------------------------------------------------------------

---- Estes programas prevêem Natação em Julho e Agosto, às terças e quintas feiras, 

das 14:00h às 16:30h.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Atendendo aos encargos que a Associação terá que suportar, a natação só poderá 

ser incluída no plano de actividades se não representar custos acrescidos para a 

Instituição, devendo a Câmara informar se é possível a sua prática gratuita ou o seu 

financiamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Chefe da Secção da DASC, VERÍSSIMO COUTINHO DOS 

SANTOS, o mesmo prestou a seguinte informação:--------------------------------------------------  

----- “Relativamente à pretensão formulada, nada no Regulamento da Piscina Municipal 

nos indica a isenção do pagamento das taxas devidas, sendo o mesmo omisso quanto 

às isenções.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No entanto a art.º 30 do Regulamento diz que: os casos omissos e/ou duvidas 

suscitadas na interpretação do presente Regulamento, serão resolvidos pela Câmara 

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

----- À Consideração Superior.”----------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Técnico Superior - Estagiário da Piscina 

Municipal, CARLOS MANUEL VILAR NUNES, relativamente à disponibilidade da Piscina 
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nos horários solicitados, o mesmo prestou a seguinte informação:------------------------------- 

----- “Tomei conhecimento e confirmo a disponibilidade de espaços e horários”.------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o programa desportivo proposto se desenvolve em 

estreita cooperação com a Câmara Municipal, tendo em conta o preceituado no 

Regulamento de Taxas sobre esta matéria, a mesma deliberou,  por unanimidade, 

autorizar a utilização gratuita da Piscina Municipal, dado os fins a que se destina.====== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, os Vereadores ELVIRA DA COSTA 

BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, 

regressaram à reunião.================================================== 

061 – 710/726/000 – ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, RECREIO E SOLIDARIEDADE 

SOCIAL DE VILA DA RUA - PISCINA MUNICIPAL – Programas de actividades de 

verão – Pedido de utilização da Piscina Municipal =========================== 

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

de 05 do corrente mês, informando que, à semelhança do ano passado, esta Associação 

propõe para o próximo período de férias, os seus programas de actividades de Verão.---- 

----- Estes programas prevêem Natação em Julho e Agosto, às segundas e quartas 

feiras, das 14:30h às 16:30h.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Atendendo aos encargos que a Associação terá que suportar, a natação só poderá 

ser incluída no plano de actividades se não representar custos acrescidos para a 

Instituição, devendo a Câmara informar se é possível a sua prática gratuita ou o seu 
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financiamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Técnico Superior - Estagiário da Piscina 

Municipal, CARLOS MANUEL VILAR NUNES, relativamente à disponibilidade da Piscina 

nos horários solicitados, o mesmo prestou a seguinte informação:------------------------------- 

----- “Tomei conhecimento e confirmo a disponibilidade de espaços e horários”.------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o programa desportivo proposto se desenvolve em 

estreita cooperação com a Câmara Municipal, tendo em conta o preceituado no 

Regulamento de Taxas sobre esta matéria, a mesma deliberou,  por unanimidade, 

autorizar a utilização gratuita da Piscina Municipal, dado os fins a que se destina.====== 

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

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

directamente respeito ao Vereador JORGE DE JESUS COSTA, pelo facto de pertencer 

aos Órgãos Sociais da ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOBOS 

UIVAM, o mesmo ausentou-se da reunião.===================================  

062 – 710/726/000 – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOBOS UIVAM 

-– Pedido de utilização da Piscina Municipal =============================== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião um fax com a 

referência G/19/2004, datado de 05 do corrente mês, solicitando autorização para que 4 

jovens e o seu monitor, referentes ao 1.º turno do projecto OTL “Viver a Natureza”, 

possam frequentar a Piscina Municipal nos seguintes dias:---------------------------------------- 

----- 09/07/2004 (sexta-feira) das 09:30 às 11:00 Horas;--------------------------------------------- 



 FlFlFlFl.58 
______________ 

 
                                                           04.07.12 

 
Liv º .  117L iv º .  117L iv º .  117L iv º .  117     

                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 

                                                                   

 

----- 13/07/2004 (terça-feira) das 14:30 às 16:00 Horas;--------------------------------------------- 

----- 16/07/2004 (sexta-feira) das 14:30 às 16:00 Horas.--------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Técnico Superior - Estagiário da Piscina 

Municipal, CARLOS MANUEL VILAR NUNES, relativamente à disponibilidade da Piscina 

nos horários solicitados, o mesmo prestou a seguinte informação:------------------------------- 

----- “Tomei conhecimento e confirmo a disponibilidade de espaços e horários”.------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que o programa desportivo proposto se desenvolve em 

estreita cooperação com a Câmara Municipal, tendo em conta o preceituado no 

Regulamento de Taxas sobre esta matéria, a mesma deliberou,  por unanimidade, 

autorizar a utilização gratuita, dado os fins a que se destina.====================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador JORGE DE JESUS COSTA, 

regressou à reunião.==================================================== 

063 – 720/722/003 – PROGRAMAS DE INCENTIVO À INSERÇÃO DE JOVENS NA 

VIDA ACTIVA, NO ÂMBITO DO I.E.F.P. – INSTITUTO PIAGET – Protocolo de 

Intenção ============================================================ 

========== Oriundo do Instituto Piaget, presente à reunião um ofício, com a referencia 

D/160, juntamente com um Protocolo de Intenção, datado de 05 do corrente mês, 

propondo o estabelecimento do mesmo, com vista a proporcionar a organização de 

futuros estágios para os novos cursos na área de Saúde, nomeadamente o Curso 

Superior de Saúde Ambiental da Escola Superior de Saúde Jean Piaget.---------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Dado o interesse institucional em colaborar com esta instituição de 

ensino, a Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o conteúdo e autorizar o 

Senhor Presidente a assinar o protocolo de colaboração.======================== 

064 - 710/714/400  –  EDUCAÇÃO E  ACÇÃO  SOCIAL  –  INSTRUÇÃO – Acção 

Social Escolar – Transportes Escolares ===================================                    

========== Oriundo da gerência da EMPRESA DE VIAÇÃO BEIRA DOURO, Ldª em 

epígrafe,  e no seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 14 

de Junho ultimo, exarada a folhas 185, ponto 181,  do livro de actas 116, presente à 

reunião, um novo ofício, com a referencia 089/SC/2004 datado de 06 deste mês, o  qual 

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

apresentando possíveis soluções para a execução dos transportes escolares no próximo 

ano lectivo 2004/2005, acompanhado do estudo global solicitado aos Serviços 

Administrativos da DASC.------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento das explicações dadas pela Empresa 

de Viação Beira Douro/E.A.V.T. relativamente à proposta de oferta de serviços de 

Transportes Escolares para o ano lectivo de 2004/2005, com a qual não concorda por 

considerar que apresenta preços exagerados.-------------------------------------------------------- 

----- Assim sendo, a Câmara deliberou, por unanimidade, promover as diligências 

necessárias tendentes à  abertura de concurso com vista à adjudicação dos circuitos 

especiais de aluguer que vierem a ser definidos no âmbito dos transportes escolares. == 

065 - 020/023/000  –  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES  –   
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– 18.º INTERCÂMBIO MULTINACIONAL EUROPEU PARA A JUVENTUDE  ======== 

========== Oriundo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, presente à 

reunião, um ofício com a referencia CIRC.78/2004, datado de 21 de Maio ultimo, o  qual 

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

divulgação do intercâmbio  referenciado, sugerindo o apoio à presença de um jovem 

deste Concelho no Programa referenciado.------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto ao Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE JESUS 

COSTA, o mesmo prestou a seguinte informação:---------------------------------------------------- 

----- “A Câmara Municipal, caso aprove esta proposta, deverá ter em consideração os 

encargos inerentes a esta deslocação do jovem que envolvem: participação no 

seminário e programa social, refeições e alojamento, viagem de ida e volta a Londres, a 

partir de Lisboa e ainda alguns transportes (em Londres).------------------------------------------ 

----- Para além dos definidos à partida, € 726,00 (setecentos e vinte e seis euros), julgo 

que o jovem gastará pelo menos mais cerca de € 400,00 (quatrocentos euros) em 

deslocações e refeições”.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

orgânico-económica 04/02.02.25, onde, em 08 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 4.520,36 (quatro mil, quinhentos e vinte euros e trinta e seis cêntimos).--- 

DELIBERAÇÃO: Considerando  que a Escola Secundária/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo 

seleccionou previamente o aluno indicado, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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assumir os encargos provenientes da viagem, no valor de € 256,00 (duzentos e 

cinquenta e seis euros), cuja ordem deve ser emitida em nome da Agência de Viagens 

“Omnitur”, para pagamento da passagem aérea, e € 470,00 (quatrocentos e setenta 

euros), para pagamento da taxa de inscrição a remeter à ordem da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses. ==============================================       

066 - 710/712/000  –  TEMPOS LIVRES (O.T.L.) – APROVAÇÃO DO PROJECTO 

OTL/VERÃO 2004 ===================================================== 

========== Oriundo do Instituto Português da Juventude, presente à reunião, para 

conhecimento, a comunicação de aprovação dos três projectos apresentados pela 

Câmara Municipal, relativamente ao Programa de Ocupação de Tempos Livres.------------ 

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

067 – 370/360/000 – HABITAÇÕES DO SECTOR PÚBLICO E PRIVADO – Situação 

Sócio-Económica de Agregado Familiar – Senhor Gonçalo Cardoso Teixeira ===== 

========== Oriunda da Técnica Superior de Serviço Social, MARIA MADALENA 

LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES, presente à reunião a informação nº 

12/DASC/2004, a  qual nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, dando conta da precaridade da situação sócio-económica do 

senhor GONÇALO CARDOSO TEIXEIRA,  com vista ao seu possível realojamento no 

Bairro da Formiga – Moimenta da Beira.----------------------------------------------------------------- 

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

Técnica Superior de Serviço Social, devendo a mesma diligenciar adequado e oportuno 
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processo de alojamento.================================================= 

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

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

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

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

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

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

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

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

18H20. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


