
 FlFlFlFl.213 
______________ 

 
                                                           02.06.03 

 
Liv º .  104L iv º .  104L iv º .  104L iv º .  104     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

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

                                                                   

 

ACTA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRÊS DE JUNHO DO ANO DE 

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

ACTA Nº. 16/02 

========== Aos três dias do mês de Junho do ano de dois mil e dois, 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 PAIVA MATOS, JORGE DE 

JESUS COSTA, ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA,  ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS, 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, último, exarada a folhas  05, ponto 

005, deste livro de actas, 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 10H30.====================================== 

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

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR 

a falta à reunião de hoje, do Vereador ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, por razões 

que se prendem com a sua vida particular.=================================== 

01 – ORGÃOS DA AUTARQUIA 

187 - 020/023/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - 

Curso de Administração Local em Cabo-Verde/Apoio aos formandos =========== 

========== Oriundo da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, 

presente à reunião o ofício nº. 0941, datado de 20 do corrente mês, informando esta 

Câmara Municipal que, em  colaboração  com  o Centro de Estudos e Formação 

Autárquica e a  congénere Associação Nacional de Municípios Cabo-Verdianos, vai levar 

a efeito, na Cidade da Praia, o Curso de Formação em Administração Local, destinado 

aos funcionários municipais das 17 Câmaras Municipais de Cabo-Verde. Dadas as 

dificuldades financeiras da Associação Cabo-Verdiana e das respectivas Câmaras, 

solicita, no quadro de cooperação/geminação existente, a atribuição de uma bolsa de 

formação no valor de € 1.800,00  (mil e oitocentos euros).----------------------------------------- 

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

1.800,00 (mil e oitocentos euros), destinado a comparticipar o curso de Formação em  

Administração Local, também destinado aos funcionários da Câmara Municipal de São 

Filipe, com quem esta Autarquia de Moimenta da Beira tem um acordo de Cooperação 

Institucional e que objectiva através deste apoio.------------------------------------------------------ 
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---------- Mais foi deliberado dar conhecimento do conteúdo desta deliberação à Câmara 

Municipal de São Filipe, em Cabo Verde. =================================== 

02 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 -  DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

188 - 150/158/000 - PUBLICIDADE ======================================== 

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

que acompanham os requerimentos dos interessados, a seguir identificados, em que 

requerem licença para colocação de publicidade,  a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder as referidas licenças, aos seguintes munícipes:------------------------------------------ 

 - A MOBEPNE,  para colocação de um reclamo luminoso e um anúncio publicitário  no 

seu estabelecimento comercial, sito no Alto do Pombo, nº. 101, nesta Vila com a 

dimensão de 06 metros, com os seguintes dizeres: “MOBEPme-Dunlop-Alinhamento de 

direcção computorizada a 4 rodas-Jantes Baterias”;-------------------------------------------------- 

- RUI MANUEL RODRIGUES PEREIRA,  para colocação de três reclamos luminosos  no 

seu estabelecimento comercial, sito na Avª. João Lima Gomes, nesta Vila com a 

dimensão de 06 metros quadrados, com os seguintes dizeres: “Café Restaurante 

Alagoa”.============================================================= 

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

189 - 150/158/000 - PUBLICIDADE - Ocupação da via pública - Pedido de 

averbamento========================================================= 

==========  Oriundo   de   JOÃO  GASPAR   FERNANDES,  residente  na  Praça  do 
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Pelourinho, na localidade e freguesia de Leomil, presente à reunião a carta datada de 26 

de Abril, último, solicitando que lhe seja emitida  a licença de publicidade e ocupação da 

via pública, em nome da Firma Comercial  “João & Arlindo, Ldª.” -------------------------------- 

---------- Submetido o assunto à Secção de Expediente Geral, a mesma informou que 

face à apresentação da Declaração anexa das Finanças, e como  a legislação referente 

é omissa neste aspecto, pode ser autorizado o averbamento solicitado.------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o averbamento 

solicitado.============================================================ 

190 - 150/167/400 - LICENÇAS POLICIAIS - Horário de Funcionamento de 

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

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

Regulamento de Abertura e funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, presente à 

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

- MARIA CLARA DA SILVA PEREIRA CARDOSO, comerciante, com estabelecimento 

comercial de Snack-Bar, sito na localidade de Arcas, freguesia de Sever, dando conta 

que pretende praticar o seguinte horário: “Todos os dias da semana das 07H00 às 

02H00”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

191 -  610/614/000 - FEIRAS DO CONCELHO  -  Alteração da data da feira quinzenal 
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em Moimenta da Beira ================================================= 

========== Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento que  em virtude da feira 

quinzenal, que supostamente se realizaria no dia 24 de Junho próximo, coincidir com a 

data do Feriado Municipal (Dia de São João), a mesma deveria ser transferida para o dia 

que   a  Exmª. Câmara  e  os respectivos  feirantes  acharem  oportuno, tendo  sido feita 

uma auscultação junto destes  últimos que se pronunciaram, verbalmente, no sentido de 

que a mesma fosse transferida para o próximo dia 29 (Sábado) do corrente mês.----------- 

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

transferindo a realização da feira quinzenal para o dia 29 de Junho (Sábado), nos termos 

previstos no nº. 2 do artº. 24º., do Regulamento de Feiras e Mercados.============== 

02.02. – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

192 - 230/273/000 - ACIDENTE DE VIAÇÃO NA E.M. 529, ENTRE O CRUZAMENTO 

DE PARADUÇA e ALVITE - Pedido de indemnização ======================== 

========== Oriundo do Senhor ELIAS DIAS DA SILVA,  presente à reunião uma carta,  

datada de 15 de Fevereiro, último, registada nesta Câmara  sob o n.º 1268, no dia  15 

do mesmo mês, solicitando que lhe seja atribuída uma indemnização devida aos 

prejuízos causados na sua viatura, provocados por uma tampa de saneamento partida, 

na Avª Principal, em Alvite, no dia 12 do referido mês de Fevereiro. ---------------------------- 

---------- A referida carta traz inserto o seguinte parecer do Gabinete Jurídico: 

“Relativamente ao processo de ELIAS DIAS DA SILVA, residente em Alvite, sempre se 

dirá que, o acidente ocorreu por causa da tampa de saneamento, que não estava 
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devidamente colocada, em virtude de o anel se encontrar partido, tal situação enquadra-

se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual, a que a Câmara está submetida.-

---------- Dentro desta conformidade, aconselha-se a Câmara a tratar amigavelmente o 

assunto com o interessado, sob pena de ser envolvida em acção judicial.” ========== 

DELIBERAÇÃO: Considerando o parecer do Gabinete Jurídico, conjugado com a 

informação do Vereador, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, assumir os encargos provenientes dos prejuízos causados, devendo o 

referido Vereador avaliar e negociar os montantes envolvidos. ===================  

193 - 230/273/000 - ACIDENTE DE VIAÇÃO NA E.M. 529, ENTRE O CRUZAMENTO 

DE PARADUÇA e ALVITE - Pedido de indemnização ======================== 

========== Oriundo do Senhor JOÃO RIBEIRO FERNANDES,  presente à reunião 

uma carta,  datada de 15 de Fevereiro, último, registada nesta Câmara  sob o n.º 1316, 

no dia  18 do mesmo mês, solicitando que lhe seja atribuída uma indemnização devida 

aos prejuízos causados na sua viatura, provocados por uma tampa de saneamento 

partida, na Avª Principal, em Alvite, no dia 12 do referido mês de Fevereiro . ---------------- 

---------- A referida carta traz inserto o seguinte parecer do Gabinete Jurídico: 

“Relativamente ao processo de JOÃO RIBEIRO FERNANDES, residente em Alvite, 

sempre se dirá que, o acidente ocorreu por causa da tampa de saneamento, que não 

estava devidamente colocada, em virtude de o anel se encontrar partido, tal situação 

enquadra-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual, a que a Câmara está 

submetida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- Dentro desta conformidade, aconselha-se a Câmara a tratar amigavelmente o 

assunto com o interessado, sob pena de ser envolvida em acção judicial.” ========== 

DELIBERAÇÃO: Considerando o parecer do Gabinete Jurídico conjugado com a 

informação do Vereador, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, assumir os encargos provenientes dos prejuízos causados, devendo o 

referido Vereador avaliar e negociar os montantes envolvidos. =================== 

194 - 130/151/100 - LOTEAMENTO DO ALTO DO FACHO OU NOSEDO - Sr. Camilo - 

Lote nº 4  - Senhora MARIA ALICE BENFEITO CARDOSO DOS SANTOS - 

Alienação de bens e direitos =========================================== 

========== Oriundo do Técnico  Superior, Sr. JOSÉ JOAQUIM  ALVES CONDE, 

presente à reunião, a informação com o processo nº 130/151/100, datada de 03 do 

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

parte integrante, dando conta da situação do lote nº 4, do Bairro do Sr. Camilo, alienado 

à Senhora MARIA ALICE BENFEITO CARDOSO DOS SANTOS, através de uma hasta 

pública, realizada no dia 06 de Julho de 2001. O referido lote, foi vendido pelo preço 

global de 3.451.000$00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil escudos), 

tendo sido já recebido 40% do valor, ou seja 1.380.400$00 (um milhão, trezentos e 

oitenta mil e quatrocentos escudos), ficando o restante do pagamento, para o dia da 

celebração da escritura definitiva de compra e venda.---------------------------------------------- 

---------- A referida informação, é exposta devido à insistência, manifestada pela Senhora 

MARIA ALICE BENFEITO CARDOSO DOS SANTOS, para a celebração da escritura de 
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compra e venda do referido lote, onde manifestou grande urgência  para tal, devido ao 

facto de trazer em curso um processo para a contracção de empréstimo bancário para 

levar a efeito a construção da habitação, contemplado com juro bonificado por parte do 

Estado Português.  ==================================================== 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a requerente tem razões morais para solicitar a 

reclamação da escritura de compra e venda em tempo oportuno, facto que se prende 

com a possibilidade de recurso a créditos bonificados, e ainda porque o processo não 

se encontra concluído por culpa da Câmara Municipal, face à existência de uma nova 

Lei que exige o aval de todos os proprietários para a alteração do loteamento, a mesma 

deliberou, o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 1 - Autorizar o Notário Privativo, desta Câmara Municipal, a realizar a 

competente escritura pública de compra e venda, com base na área efectivamente 

registada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 2 - Exigir à requerente a assinatura de uma declaração em que se compromete 

a assinar a escritura rectificativa  com a área real do lote, logo que a Câmara o notifique 

para o efeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 3 - Autorizar o Senhor Presidente da Câmara a assinar a referida escritura, 

desde que a requerente, previamente, subscreva a declaração referida no ponto 

precedente. ========================================================= 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 
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“ Vias de Comunicação e Transporte” 

195 - 310/301/217 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1039, ENTRE ALVITE  

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

========== Oriundo do Senhor JOÃO RODRIGUES LUÍS, residente em Alvite, 

presente à reunião uma carta, registada nesta Câmara sob o nº. 3714, no dia 2 de Maio, 

último, com o seguinte teor: “Em resposta ao ofício n.º 2484, do dia 10 do corrente mês, 

informo V. Exª. que concordo com a indemnização proposta no valor de € 3.75 m2, 

desde que seja garantida a reposição do muro nas mesmas condições.”---------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.02/07.02.03.07 onde, em 03 de Junho, existe um saldo 

disponível de € 1.216.925,64 (um milhão, duzentos e dezasseis mil, novecentos e vinte e 

cinco euros e oitenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual 

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

a dotação de € 450.419,91 (quatrocentos e cinauenta mil, quatrocentos e dezanove 

euros e noventa e um cêntimos). -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Em face da resposta do requerente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir-lhe  uma  indemnização  correspondente  a  € 3,75 (três  euros  e 

setenta e cinco cêntimos),  por  metro  quadrado,  e  garantir  a  reposição  dos  muros 

existentes.=========================================================== 

196  -  310/302/354 -  PLANO DE ORDENAMENTO DA  ALBUFEIRA  DO VILAR  -  4ª. 
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FASE – Aprovação =================================================== 

========== Oriundo da Senhora Arquitecta, Assessora Principal, desta Câmara 

Municipal , OLGA MARINA FONSECA SANTOS, presente à reunião a informação nº. 

347/DPOM/02, de 29 de Maio, último, com o seguinte teor: “O Plano de Ordenamanto da 

Albufeira do Vilar foi aprovado em reunião de Câmara de 00/07/03. Posteriormente, na 

sequência da reunião da CTA (Comissão Técnica de Acompanhamento) realizada em 

Lisboa no dia 23 de Março de 2001, e de acordo com o estabelecido com as entidades – 

INAG e Secretaria de Estado do Ambiente, foi o plano objecto de adaptações de acordo 

com as últimas interpretações legislativas. Surge esta nova versão, denominada 4ª. fase. 

As alterações efectuadas estão descritas pela equipa projectista no ofício de entrega do 

Plano, constante do processo e do qual junta fotocópia. -------------------------------------------- 

---------- Esta última fase deverá ser objecto de deliberação do executivo camarário assim 

como da Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora. Essa aprovação será 

enviada ao INAG para que essa entidade se pronuncie definitivamente sobre o Plano.” – 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 4ª. Fase do Plano. ---

---------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que seja providenciada, o mais 

rápido possível, a aprovação pela Associação Regional dos Municípios do Vale do 

Távora. ============================================================= 

197 - F01.02.04 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE E.M. 514, ENTRE MOIMENTA 

DA BEIRA e o LIMITE DO CONCELHO DE TABUAÇO - Cedência de terrenos - 

Atribuição de indemnização ============================================ 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária em 6, de 

Maio, último, exarada a folhas 112, ponto 102, deste livro de actas, em que foi 

deliberado propor uma indemnização no montante € 1.247,00 (mil, duzentos e quarenta 

e sete euros), para os 500 metros quadrados desanexados, presente à reunião uma 

carta dos herdeiros de MANUEL FÉLIX DA MARIANA, registada nesta Câmara sob o nº. 

3662, no dia 17 de Maio, último, com o seguinte teor: “Os Herdeiros de MANUEL FÉLIX 

DA MARIANA, residentes na Rua Afonso de Albuquerque, nº. 25, 3620 – 329 Moimenta 

da Beira, em resposta ao vosso ofício n.º 2470, datado de 02/05/10, relativa à obra de 

“Beneficiação da E.M. 514, entre Moimenta da beira e o limite do concelho de Tabuaço”, 

informam que aceitam a proposta de indemnização feita pela Câmara Municipal, no 

montante de 1.247,00 (mil, duzentos e quarenta e sete euros ), relativos aos 500 m2 

desanexados da propriedade dos ora herdeiro.”------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 03.02/08.01.05 onde, em 03 de Junho, existe um saldo disponível 

de € 392.252,42 (trezentos e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e dois euros e 

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

Investimentos, no Objectivo 3.3.1, com o código  01.01 e número de projecto 93, com a 

dotação de € 384.770,65 (trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta euros e 

sessenta e cinco cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Em  face  da  resposta  da  requerente,  a   Câmara   deliberou,   por 
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unanimidade, atribuir-lhes uma indemnização correspondente a € 1.247,00 (mil, 

duzentos e quarenta e sete euros), correspondente aos terrenos pela obra em epígrafe. - 

INTERRUPÇÃO DA REUNIÃO=========================================== 

========== Quando eram 12H30, o Senhor Presidente, interrompeu a reunião para o 

almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse pelas 

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

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

========== Quando eram 14H45, pelo Senhor Presidente, foi declarada reaberta a 

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

03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e obras Particulares” 

198 - 360/338/000 - OBRAS PARTICULARES - “Processos simples” ============= 

========== Oriundo dos munícipes abaixo discriminados, presentes à reunião 

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

- JOSÉ REBELO CORREIA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área de 

33 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Bairro dos Andinhos”, 

nesta Vila, a que se refere o Procº. nº. 155.02;---------------------------------------------------- 

- MANUEL GOMES CARVALHO, para ampliação de uns arrumos, que pretende levar 

a efeito no lugar denominado de “Beco do Bairro Novo”, na localidade e Freguesia de 

Castelo, a que se refere o Procº.  nº.164.02; ------------------------------------------------------ 
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- ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS RAFAEL, para ocupação da via pública, em 

3m2, no Largo do Outeiro, na localidade e Freguesia de Leomil, a que se refere o 

Proçº. nº.165.02; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- ANTÓNIO LUIS SANTOS GOMES, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 40 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “ Mártir”, nesta 

Vila, a que se refere o Procº. nº. 172.02; ---------------------------------------------------------- 

- AUGUSTO MACIEIRA NEVES, para  construção de  uns arrumos  agrícolas, com  a 

     área  de  45 m2,  que pretende  levar  a  efeito  no  lugar  denominado de “Mata”,  na 

     localidade e Freguesia de Paçô, a que se refere o Procº. nº. 173.02.----------------------- 

- JOSÉ FERNANDO DA SILVA CARVALHO, para transformação de uma janela e 

porta em portão e construção de um canteiro, que pretende levar a efeito no lugar 

denominado de “Alto de Fornos”, na localidade e Freguesia de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proçº. nº. 190.02; -------------------------------------------------------------------- 

- ALBERTO DOS SANTOS DE JESUS, para construção de uma garagem, com a área 

de 45m2, que pretende levar a efeito na localidade de Semitela, Freguesia de Leomil, 

     a que se refere o Proçº. nº. 191.02 ;------------------------------------------------------------------ 

- FERNANDO JORGE RIBEIRO FERNANDES, para substituição de telha na sua casa 

de habitação, sita na localidade de Vila Chã, Freguesia de Caria, a que se refere o 

Proçº. nº. 192.02; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- MANUEL BERNARDO DE MATOS, para construção de um anexo, com a área de 20 

     m2,  que  pretende  levar  a  efeito na localidade de Vila Cova, Freguesia de Caria, a 
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     que se refere o Proçº. nº. 193.02 ; -------------------------------------------------------------------- 

- LUCIA PORTINHA ALMEIDA, para pintura da sua casa de habitação, sita na Rua da 

Samarra, na localidade e Freguesia de Caria, a que se refere o Proçº. nº. 194 ; -------- 

- DIAMANTINO PAIVA, para rebocos e pinturas da sua casa de habitação, sita na Rua 

da Praça, na localidade e Freguesia de Sever, a que se refere o Proçº. nº. 195.02; --- 

- ALFREDO DA COSTA, para pintura da sua casa de habitação e ocupação da via 

pública, em 6m2; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- AVELINO TEIXEIRA DE MATOS, para construção de um muro de vedação, com 10 

m, que pretende levar a efeito na Avª. Principal, nº. 32, na localidade e Freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proçº. nº. 199.02; --------------------------------------------------------- 

- DONZÍLIO RODRIGUES FERREIRA, para mudança de telhado da sua casa de 

habitação, sita na Rua do Cabo, na localidade e Freguesia de Sever, a que se refere 

o Proçº. nº. 200.02; -------------------------------------------------------------------------------------- 

- MARIA DE FÁTIMA PEREIRA BARRADAS, reparação de rebocos e pinturas na sua 

casa de habitação, sita no Bairro de S. Silvestre, na localidade e Freguesia de Rua, a 

     que se refere o Proçº. nº. 201.02; -------------------------------------------------------------------- 

- CRISTINA FERREIRA CAIADO, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Casal”, na 

localidade de Vila Chã, na Freguesia de Caria, a que se refere o Proçº. nº. 202.02; --- 

- JOSÉ DOS SANTOS DE JESUS, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área  de  45m2, que  pretende  levar a  efeito no  Bairro  do  Senhor  dos  Aflitos,  na 
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      localidade e Freguesia de Cabaços, a que se refere o Proçº. nº. 204.02; ----------------- 

- JOSÉ FIDALGO DE PAIVA, para substituição do telhado velho por novo e 

reconstrução de uma casa de banho, sita na Rua da Corredoura,  na localidade e 

Freguesia de Sever, a que se refere o Proçº. nº. 205.02; -------------------------------------- 

- ANTÓNIO JOSÉ MELO MARTINS, para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 20m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Pedreira”, nesta 

Vila, a que se refere o Proçº. nº. 207.02; ----------------------------------------------------------- 

- MARIA DA ASSUNÇÃO COSTA GOMES SANTOS, para construção de uns arrumos 

agrícolas, com a área de 8m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de 

“Outeiro”, na localidade e Freguesia de Caria, a que se refere o Proçº. nº. 208.02; ---- 

- FERNANDO DOS SANTOS CARVALHO, para acabamentos diversos na sua casa 

de habitação, sita no lugar denominado de “Lage Pequena”, na localidade e 

Freguesia de Castelo, a que se refere o Proçº. nº. 209.02; ----------------------------------- 

- MIGUEL DUARTE GOMES PROENÇA, para construção de uns arrumos agrícolas, 

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

     Gordo”, na localidade e Freguesia de Leomil, a que se refere o Proçº. nº. 210.02; ----- 

- ANTÓNIO VIEIRA MATEUS, para pintura da sua casa de habitação e ocupação da 

via pública, sita no Bairro de S. Silvestre, na localidade e Freguesia de Rua, a que se 

refere o Proçº. nº. 213.02; ----------------------------------------------------------------------------- 

- ANTÓNIO ROCHA DOS SANTOS, para construção de uma churrasqueira, com a 

área de 32m2, que  pretende  levar  a  efeito na Avª. Aquilino Ribeiro, na localidade e 
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      Freguesia de Segões, a que se refere o Proçº. nº. 214.02; ----------------------------------- 

- FERNADO FERREIRA DE SOUSA, para mudança de janelas e pinturas na sua casa 

de habitação, sita na localidade de Fornos, Freguesia de Moimenta da Beira, a que 

se refere o Proçº. nº. 215.02; -------------------------------------------------------------------------- 

- MANUEL ALMEIDA MAGALHÃES, para pintura de uma habitação, de cor branca, 

sita na Rua da Barroca, na localidade de Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere 

o Proçº. nº. 216.02; --------------------------------------------------------------------------------------- 

-  ANTÓNIO BERNARDO FERNANDES, para abertura de uma porta para a cozinha 

no alçado posterior e construção de uma escada de acesso à mesma, em blocos, na 

sua casa de habitação, sita na Rua da Escola, na localidade e Freguesia de Caria, a 

que se refere o Proçº. nº. 217.02; --------------------------------------------------------------------- 

- JOSÉ DIAS GOMES,  para construção de uns arrumos agrícolas, com a área de 

45m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Alto de S. Francisco”, na 

localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proçº. nº. 

224.02; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- JOÃO DA COSTA, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área de 30m2, 

que pretende levar a efeito na localidade de Vila Chã, a que se refere o Procº.  

nº.225.02; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- MANUEL DELFIM BENTO DA GUIA, para reconstrução de paredes e chão, na sua 

casa de habitação, sita na Avª. 25 de Abril, nesta Vila de Moimenta da Beira, que se 

refere o Procº. , nº.226.02; ------------------------------------------------------------------------------ 
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- PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, para rebocos e pinturas de um 

armazém de arrumos e reconstrução de um muro de vedação, que pretende levar a 

efeito no Bairro do Mártir, na localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proçº. nº. 227.02; --------------------------------------------------- 

- JOÃO DE JESUS LOUREIRO SOARES, para construção de uns arrumos agrícolas, 

com a área de 30 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Alto de  

- Fornos”, na localidade e Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proçº. 

     nº. 230.02; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- JOÃO DOS SANTOS PRAZERES MARQUES, para rebocos e reparação do telhado, 

da sua casa de habitação, sita na Rua do Olival, na localidade e Freguesia de Vilar, a 

que se refere o Procº.  nº.231.02; --------------------------------------------------------------------- 

- MANUEL MENDES, para construção de uns arrumos agrícolas, com a área de 45 

m2, que pretende levar a efeito no Cruzamento de Paraduça, Freguesia de Leomil, a 

que se refere o Proçº. nº. 233.02.-------------------------------------------------------------------- 

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

mesma prestou, para todos os processos atrás descritos, a seguinte informação:”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 dos processos atrás discriminados. ======================== 

199 - 360/338/000 - OBRAS PARTICULARES - “Processos simples” - Com 

condicionantes======================================================= 
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========== Oriundo da Senhora MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA MORAIS, presente à 

reunião o “processo simples”, respeitante à reconstrução e ampliação de um palhal, com 

a área de 45m2, sito na localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proçº. nº. 169.02.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

mesma prestou a informação nº. 224/FISC, datada de 21 de Maio, último, com o 

seguinte teor:” Vem por esta Fiscalização informar não ver qualquer inconveniente em 

que lhe seja emitida a respectiva licença, uma vez que a pretensão do requerente é a de 

demolir a construção existente com cerca de 30m2, reconstruindo a mesma em 

ampliação com 45m2” . --------------------------------------------------------------------------------------

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

respectiva licença, de acordo com as condições da informação da Fiscalização. ====== 

200 - 360/338/000 - OBRAS PARTICULARES - “Processos simples” - Com 

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

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

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

- ANTÓNIO LUIS DOS SANTOS GOMES, para construção de um muro de vedação , 

com 12 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Mártir”, nesta 

Vila, a que se refere o Procº.  nº.171.02; ----------------------------------------------------------- 

- ANICETO HENRIQUES FERNANDES, para construção de um muro de vedação, 

com 50 metros, que  pretende levar a  efeito no lugar  denominado de “Ónia”, no  lote 
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       nº. 3, nesta Vila, a que se refere o Proçº. nº. 176.02. ------------------------------------------ 

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

mesma prestou, para todos os processos atrás descritos, a seguinte informação:”Não há 

inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença, no entanto, o requerente 

deve solicitar o alinhamento à Fiscalização Municipal”. --------------------------------------------- 

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

respectivas licenças, de acordo com a informação da Fiscalização. ================ 

201 - 360/338/000 - OBRAS PARTICULARES - “Processos simples” - Com 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ ANTÓNIO DE MORAIS GIL, presente à reunião 

o “processo simples”, respeitante à construção de uns arrumos agrícolas, com a área de 

45 m2, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Ponte” na localidade e 

Freguesia de Paçô, a que se refere o Proçº. nº. 196.02.-------------------------------------------- 

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

mesma prestou a informação nº. 228/FISC, datada de 21 de Maio, último, com o 

seguinte teor:” Vem por esta Fiscalização informar não ver qualquer inconveniente em 

que lhe seja emitida a respectiva licença, desde que o requerente respeite a distância 

mínima de 8 metros do caminho público” . -------------------------------------------------------------- 

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

respectiva licença, de acordo com a informação da Fiscalização. ================== 

202  -   360/338/000   -   OBRAS   PARTICULARES   -  “Processos   simples”  -   Com 
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condicionantes======================================================= 

========== Oriundo do Senhor CARLOS AMÉRICO CARVALHO DOS SANTOS, 

presente à reunião o “processo simples”, respeitante à construção de um muro de 

vedação, com 60 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “S. 

Miguel” nesta Vila, a que se refere o Proçº. nº. 203.02.---------------------------------------------- 

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

mesma prestou a informação nº. 199/FISC, datada de 15 de Maio, último, com o 

seguinte teor:” Vem por esta Fiscalização informar não ver qualquer inconveniente em 

que lhe seja emitida a respectiva licença, no entanto,  o requerente deve afastar a 

construção 6 metros do eixo da via”.  -------------------------------------------------------------------- 

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

respectiva licença, de acordo com a informação da Fiscalização. ================== 

203 - 360/338/000 - OBRAS PARTICULARES - “Processos simples” - Com 

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

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO CORREIA, presente à reunião o “processo 

simples”, respeitante a rebocos,  reparação de um muro e mudança de telhado, que 

pretende levar a efeito na localidade e Freguesia de Peva, a que se refere o Proçº. nº. 

228.02.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

prestou a informação nº. 244/FISC, datada de 22 de Maio, último, com o seguinte teor: 

“Vem por esta  Fiscalização  informar  não  ver  qualquer  inconveniente em que  lhe seja 
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emitida a respectiva licença, no que concerne à reparação do telhado.------------------------- 

--------------- As demais obras de construção requerem projecto de arquitectura” .------------ 

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

respectiva licença, de acordo com a informação da Fiscalização. ================== 

204 - 360/338/000 - OBRAS PARTICULARES - “Processos simples” - Com 

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

========== Oriundo do Senhor JOÃO JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS, presente à 

reunião o “processo simples”, respeitante à construção de um muro de vedação, com 40 

metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Srª. Da Boa Passagem”, 

nesta Vila,  a que se refere o Proçº. nº. 212.02.-------------------------------------------------------- 

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

mesma prestou a informação nº. 236/FISC, datada de 21 de Maio, último, com o 

seguinte teor:” Vem por esta Fiscalização informar não ver qualquer inconveniente em 

que lhe seja emitida a respectiva licença, devendo o requerente construir o respectivo 

muro a 1,50 m da guia”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

respectiva licença, de acordo com a informação da Fiscalização. ================== 

205 - 360/338/000 - OBRAS PARTICULARES - “Processos simples” - Com 

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

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

processos designados de “simples”, com informação comum da Fiscalização Municipal: - 
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- JOÃO DE JESUS LOUREIRO SOARES, para construção de um muro de vedação, 

com 18 metros, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Alto de Fornos”, 

Freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proçº. nº. 229.02;----------------------  

- JOÃO LUIS DA SILVA AUGUSTO, para construção de uma garagem, com a área de 

45m2, que pretende levar a efeito na Rua do Outeiro, na localidade e Freguesia de 

Vilar, a que se refere o Proçº. nº. 232.02; --------------------------------------------------------- 

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

mesma prestou, para todos os processos atrás descritos, a seguinte informação: “ Vem 

por esta a Fiscalização informar não ver qualquer inconveniente em que lhe seja emitida 

a respectiva licença, devendo o requerente respeitar o alinhamento existente”. ------------- 

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

respectivas licenças, de acordo com as informações da Fiscalização. ==============  

206 - 360/337/06.02 - OBRAS PARTICULARES - Pedido de informação prévia - 

Resposta à audiência do interessado ===================================== 

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

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

presente à reunião a resposta por escrito, do Senhor ANTÓNIO JOÃO DOS SANTOS 

PEREIRA, residente na Rua Jâcome Sarmento, nº. 11, nesta Vila, relativamente à 

viabilidade de construção de um edifício destinado a Centro Comercial e habitações tipo 

T3, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Sarzeda”, nesta Vila, que nesta 

acta  se  considera  integralmente  transcrita e dela fica a fazer parte integrante  em que, 
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pelos motivos alí descritos, solicita a viabilidade de construção.  --------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 316-

A/DPOM/2002, datada de 14 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, emite 

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

DELIBERAÇÃO: Face ao parecer técnico emitido para a viabilidade, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente a conveniente reformulação da 

proposta, de modo a cumprir os seguintes aspectos:-------------------------------------------------

----- 1. O cumprimento de todos os índices em vigor, considerando a área de 

implantação pretendida, com quatro pisos;--------------------------------------------------------------

------- 2. A implantação das caves não pode ultrapassar a área da cota do edifício, acima 

da cota da soleira;----------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3. A altura máxima do edifício não pode ultrapassar os doze metros;----------------------

----- 4. Relativamente aos afastamentos, deve ser cumpridas a legislação em vigor;--------

------ 5. No que toca a área a edificar, devem ser cumpridos os aspectos referidos na 

informação;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 6. Relativamente ao alargamento do caminho público, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manifestar disponibilidade para elaborar um estudo que contemple o 

alargamento da caminho, seu relacionamento com a Estação Central de Camionagem e 

com o empreendimento agora proposto. Para este efeito, deve o requerente ceder ao 
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domínio público todo o espaço exterior ao edifício proposto, de acordo com o estudo que 

vier a ser elaborado e comparticipar nos custos da intervenção. ===================   

207 - 360/338/83.98 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de especialidades - 

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

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

28 de Janeiro, último, exarada a folhas 51, ponto 061, do livro de actas nº. 103, em que 

foi deliberado solicitar ao requerente os projectos de especialidades relativos às 

alterações introduzidas e o registo no livro, relativamente à construção de uma habitação 

unifamiliar que o Senhor DANIEL DOS SANTOS SÁ, pretende levar a efeito no lugar 

denominado de “Alto de Fornos/Beira de Paradinha”, Freguesia de Moimenta da Beira, 

presente à reunião o referido processo, acompanhado dos elementos solicitados. --------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 335/DPOM/2002, 

datada de 23 de Maio, último, do seguinte teor: ”O requerente fez entrega dos projectos 

das redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais respeitantes ao 

projecto de alterações (Telas Finais) aprovado. ------------------------------------------------------- 

--------------- Com a entrega dos referidos elementos poderá ser submetida a deliberação 

final se a Exma. Câmara assim o entender”. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara, deliberou, por unanimidade, aprovar as Telas Finais. ===== 

208 - 360/338/102.00 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Alteração de um edifício destinado habitação e comércio ==================== 
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========== No seguimento do despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, exarado na informação nº. 317A/DPOM/2002, datada de 14 

de Maio, último, no sentido de se proceder à audiência escrita do interessado, e 

solicitando novo termo de responsabilidade, relativamente ao projecto para alteração de 

um edifício destinado a habitação e comércio, que o Senhor FRANCISCO FERNANDES 

REDE, pretende levar a efeito no lugar no Bairro do Aguiar, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, novamente presente à reunião o referido processo, acompanhado da respectiva 

resposta escrita a audiência e do termo de responsabilidade, em que pelos motivos ali 

descritos, requerem o deferimento da pretensão.-----------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 350/DPOM/2002, 

datada de 29 de maio, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que pelos motivos ali descrito aponta para o 

indeferimento da pretensão.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

209 - 360/338/514.00 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de especialidades - 

Construção de um edifício multifamiliar e comercial ========================= 

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

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

reunião o projecto de especialidades,  relativamente à construção em epígrafe, que o 
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Senhor ALFREDO MONTEIRO MARIA, residente no Bairro do Aguiar, nesta Vila, 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Andinhos”, nesta Vila. ----------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: “Com os 

elementos entregues, embora o termo de responsabilidade das infra-estruturas 

eléctricas, venha com data anterior ao pedido, pode ser 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. ================================= 

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

========== Tendo em conta que o assunto que se segue diz respeito a um familiar do 

Senhor Presidente, este ausentou-se da reunião, ficando a presidir à mesma o 

Vereador, em regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS. ====== 

210 - 360/338/25.01 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Construção de um edifício destinado a habitação colectiva e comércio ========== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, exarado na informação nº. 216/DPOM/2002, datada de 25 

de Março, último, no sentido de se proceder à audiência do interessado, relativamente 

ao projecto para construção de um edifício destinado a habitação colectiva e comércio, 

que o Senhor LUIS CARLOS CORREIA GOMES, pretende levar a efeito no lugar 

denominado de “Covas do Barro”, nesta Vila de Moimenta da Beira, presente à reunião o 
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referido processo, acompanhado da resposta a audiência, em que pelos motivos ali 

descritos, requerem o deferimento da pretensão.-----------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação nº.  

355/DPOM/2002, datado de 3 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

descritos apontam para o indeferimento da pretensão.---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara mostra disponibilidade para aprovar o projecto de 

arquitectura, logo que o requerente, se assim o entender, proponha a Câmara a solução 

viária constante no parecer técnico, apresentado sob anexo I, bem como as alterações 

que essa solução implica em termos de implantação do edifício. ================== 

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

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

tendo reassumido a presidência da mesma. ================================== 

211 - 360/338/306.01 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Remodelação de um edifício destinado a comércio ========================== 

========== Oriundo do Senhor RUFINO DOS SANTOS ARAÚJO, residente na Rua 

dos Camilos, nº. 27, na Cidade do Peso da Régua, presente à reunião o projecto de 

especialidades, acompanhado dum ofício do Serviço Nacional de Bombeiros, 

informando  da  aprovação   do   projecto   de   segurança   contra  o  risco  de  incêndio, 

relativamente  à  remodelação  de um  edifício  destinado  a  comércio, sito   na  Rua  do 
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Moinho, nesta Vila. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: “Com a 

aprovação do projecto de segurança emitida pelo S.N.B. pode ser 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. =================================  

212 - 360/338/334.01 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de especialidades - 

Alteração de uma moradia unifamiliar ==================================== 

========== Oriundo do Senhor MÁRIO PEREIRA LOPES, residente na Rua do Bairro, 

na localidade e Freguesia de Alvite,  presentes à reunião os projectos de especialidades, 

relativamente à alteração de uma habitação unifamiliar, que pretende alí levar a efeito. – 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 337/DPOM/2002, 

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

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

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

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

213 - 360/338/362.01 - OBRAS PARTICULARES - Reapreciação do projecto de 

arquitectura ========================================================= 

========== Oriundo  do Senhor  ANTÓNIO DUARTE  DE JESUS  SOUSA CARDOSO, 
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residente  na localidade e Freguesia de Paradinha, presente à reunião o pedido de 

reapreciação do projecto de arquitectura, relativamente à construção de uma moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Penedo Gordo”, 

Freguesia de Leomil.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação:” Emite-se 

parecer favorável ao projecto de arquitectura”. ------------------------------------------------------ 

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

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

214 - 360/338/512.01 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

========== Oriundo do Senhor JOSÉ JOAQUIM LOPES AMÂNCIO, residente no lugar 

denominado de “Ónia”, nesta Vila, presente à reunião o projecto de arquitectura, 

relativamente à ampliação de uma habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no 

lote nº. 1, do loteamento a que se refere o alvará nº. 8/83, sito no lugar acima referido. -- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 344/DPOM/2002, 

datada de 28 de Maio, 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. ========================================================= 
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AUSÊNCIA DE REUNIÃO =============================================== 

========== Apesar de o  assunto, a que se refere o ponto seguinte, não dizer 

directamente respeito ao Vereador JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, o mesmo 

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

215 - 360/338/612.01 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Remodelação interior de um estabelecimento comercial, para café =============  

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

25 de Março, último, exarada a folha 274, ponto 309, do livro de actas nº.103, em que foi 

deliberado solicitar ao requerente o projecto de alterações para o estabelecimento de 

bebidas e entretanto, solicitar ao Gabinete Jurídico, parecer sobre a obrigação de 

consulta referenciada e preconizada no parecer técnico emitido neste processo, 

relativamente à remodelação interior de um estabelecimento comercial de café, que o 

Senhor JOSÉ DA SILVA CARVALHO, residente no lugar denominado de “Alagoa”, nesta 

Vila, pretende levar a efeito no Loteamento nº. 5/97 – lote nº.6 – R/chão Esq., nesta Vila, 

presente à reunião o Parecer Jurídico, datado de 22 de Maio, último, que nesta acta se 

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

motivos alí descritos, dá o parecer, que o requerente não deve apresentar a Declaração 

dos restantes condóminos já que a exigência da sua apresentação não tem qualquer 

suporte legal, no caso em apreço. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o requerente da 

apresentação da Declaração  dos  condóminos,  de  acordo  com  o  parecer  Jurídico, e 
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devendo apresentar o projecto de alterações. ================================ 

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

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

regressou à reunião. ================================================== 

216 - 360/338/512.01 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Construção de garagens =============================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, exarado na informação nº. 341/DPOM/2002, datada de 27 

de Maio, último, no sentido de se proceder à audiência do interessado, e solicitando os 

elementos em falta, relativamente ao projecto para construção de quatro garagens, que 

o Senhor FRANCISCO FERNANDES REDE, pretende levar a efeito no lugar no Bairro 

do Aguiar, nesta Vila de Moimenta da Beira, novamente presente à reunião o referido 

processo, acompanhado da resposta a audiência e dos documentos solicitados, que 

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

que pelos motivos ali descritos, requerem o deferimento da pretensão.-------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação: “Mantém-se 

todo o teor da anterior informação, com o nº. 341/DPOM/2002, de 27/05/02, com a 

excepção do referido no 4.º parágrafo” .----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Em cumprimento com a decisão anterior assumida pela Câmara 

Municipal, a  mesma deliberou, por  unanimidade aprovar o  projecto de arquitectura das 
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três garagens conjuntas, e a operação de demolição da quarta garagem isolada. ====== 

217 - 360/338/68.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

Reconstrução e ampliação de casa de habitação =========================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, datado de 15 de Maio, último, em que decidiu que os 

Serviços Técnicos se deslocassem ao local e informarem sobre o enquadramento 

urbanístico envolvente, presente à reunião o projecto de arquitectura, pertencente à 

Senhora MARIA DE FÁTIMA SANTOS FERNANDES MOURA, residente na Rua do 

Soalheiro, na localidade e Freguesia de Alvite, relativamente à reconstrução e ampliação 

de uma casa de habitação. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte  informação:”. Após 

visita ao local verificou-se que a cércea dominante será ultrapassada, embora exista 

uma situação de encosto com cércea igual à da pretensão, pelo que se mantém o teor 

da anterior informação” .-------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando de que se trata de uma ampliação na vertical sem 

aumento de área de implantação, e inserida numa zona urbana já consolidada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, devendo o 

requerente apresentar o documento de legitimidade, juntamente com os projectos de 

especialidades. ======================================================= 
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218 - 360/338/92.02 - OBRAS PARTICULARES - Projectos de especialidades - 

Adaptação de um rés-do-chão de uma habitação a estabelecimento comercial 

(mercearia) ========================================================== 

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

20 de Maio, último, exarada a folhas 182, ponto 170, deste livro de actas, em que foi 

deliberado aprovar o projecto de arquitectura, presente à reunião os projectos de 

especialidades, relativamente à adaptação de um rés-do-chão de uma habitação a 

estabelecimento comercial (mercearia), que a Senhora INÊS DA COSTA COELHO 

DIAS, pretende levar a efeito na Rua Direita, na localidade de Sanfins, Freguesia de 

Paçô.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 345/DPOM/2002, 

datada de 28 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, aponta para o 

deferimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

219 - 360/338/96.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura - 

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

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

JORGE DE JESUS COSTA, presente à reunião a resposta, por escrito, à audiência do 
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interessado do Senhor ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVA, residente no lugar 

denominado de “Alto do Pombo”, nesta Vila, relativamente à construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado de “Ónia”, nesta 

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

integrante em que, pelos motivos alí descritos, solicita a aprovação do projecto de 

arquitectura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 349/DPOM/2002, 

datada de 29 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos alí descritos, mantém a 

informação desfavorável nº. 240/DPOM/2002, datada de 04 de Abril, último. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, e pela última vez, solicitar ao 

requerente a alteração da implantação, bem como a solução de acesso ao lote, de 

acordo com o parecer dado com a informação prévia. ========================== 

220 - 360/338/123.02 - OBRAS PARTICULARES - Construção de um posto de 

abastecimento de combustíveis - Resposta à audiência do interessado =========  

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

JORGE DE JESUS COSTA, exarado na informação n.º 308/DPOM/2002, datado de 14 

de Maio, último, em que decidiu proceder à audiência do interessado, presente à 

reunião, a resposta, por escrito, relativamente à construção de um posto de 

abastecimento de combustíveis, pertencente aos Senhores MANUEL PEREIRA e 
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MANUEL ANTÓNIO RIBEIRO PEREIRA, que pretendem levar a efeito no lugar 

denominado de “Ladeira”, na localidade e Freguesia de Baldos, que nesta acta se 

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

motivos alí descritos, julga estarem reunidas todas as condições necessárias para a 

aprovação do projecto apresentado. ---------------------------------------------------------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação:” Mantêm-se 

todo o teor da anterior informação, com o nº. 308/DPOM/2002, com excepção da alínea 

b), uma vez que o requerente entregou uma fotocópia do referido pedido” . ------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara já reconheceu o investimento como de 

interesse Municipal, incompreensivelmente contestado por um vizinho, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, mandatar o seu Presidente para avaliar os motivos de tal 

situação, e tentar conciliar os interesses em causa. ============================  

221 - 360/338/187.02 - OBRAS PARTICULARES  - Projecto de arquitectura - 

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

========== Oriundo da Senhora MARGARIDA DE JESUS REBELO CENTEIO, 

residente no Campo do Matão, nº.1, nesta Vila, presente à reunião o projecto de 

arquitectura, relativamente à construção de um edifício de habitação multifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado de “Sarzeda” , nesta Vila.  -----------------------  

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 342/DPOM/2002, 
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datada de 2 7de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

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

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

arquitectura, devendo entregar, com os projectos de especialidades, o projecto de 

arranjos exteriores. ==================================================== 

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

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

respeito a um familiar do Vereador ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, este 

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

222 - 360/338/223.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura  - 

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

========== Oriundo do Senhor RUI FERNANDO TOMÁS DE MATOS, residente na 

localidade e Freguesia de Leomil, presente à reunião o projecto de arquitectura, 

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

lote nº. 4 , do loteamento a que se refere o alvará nº. 1/02, sito no lugar denominado de 

“Covas de Barro”, nesta Vila. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 343/DPOM/2002, 

datada de 27 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

desfavorável.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Considerando que a Câmara, depois de aprovada a operação de 

loteamento, determinou a correcção da intercepção em cerca de um metro, com 

implicações directas na área do lote, a mesma deliberou, por unanimidade, aprovar o 

projecto de arquitectura, com a mancha de implantação proposta e o afastamento de 

tardoz de seis metros, conforme preconizado pelo Plano Director Municipal.---------------- 

----------- Mais deliberou, e também por unanimidade, solicitar ao requerente novo termo 

de responsabilidade que identifique correctamente o loteamento, o lote e a localização 

da pretensa construção, e ainda a nova declaração relativa aos projectos de 

especialidades que faça referência  a todos que irá apresentar. ===================  

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador ANTÓNIO HUMBERTO 

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

223 - 360/338/250.02 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura  - 

Construção de um edifício destinado a cunicultura  ========================= 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO JOSÉ NUNES GOMES, residente na 

localidade e Freguesia de Vilar, presente à reunião o projecto de arquitectura, 

relativamente à construção de um edifício destinado a cunicultura, que pretende levar a 

efeito no lugar denominado de “Outeiro”, na Sede da Freguesia de Vilar. --------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 351/DPOM/2002, 

datada de 31 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 
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dela fica a fazer parte integrante em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a viabilidade já concedida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, condicionando a implantação ao 

parecer da Electricidade de Portugal, face a existência de uma linha de média ou alta 

tensão próxima do local. Informar o requerente deste procedimento, solicitando o 

cumprimento dos restantes requisitos referidos na informação técnica. ---------------------- 

----------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, remeter o processo ao Médico 

Veterinário Municipal para conhecimento e eventual emissão de parecer. =========== 

224 - 360/344/440.88 - OBRAS PARTICULARES - Pedido de certidão de constituição 

de propriedade horizontal ============================================== 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS, residente na 

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

pedido de certidão de constituição de propriedade horizontal, relativo às construções 

erigidas no lote nº. 3 do loteamento a que se refere o alvará nº. 5 A/83, sitas no lugar 

denominado de “Abrunhais”, nesta Vila. -----------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 340/DPOM/2002, 

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

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

DELIBERAÇÃO: Tendo  em  conta  a  informação  favorável  atrás  referida,  a  Câmara 
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deliberou, por unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições legais 

previstas  no  artº.  1421,   do   Código  Civil,  e  consequentemente, emitir  a  respectiva 

certidão, em conformidade. ============================================== 

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

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

respeito a um familiar do Vereador ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, este 

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

225 – 360/347/4.00 – LOTEAMENTOS – Obras de urbanização de um loteamento 

urbano ============================================================= 

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

10 de Setembro de 2001, exarada a folhas 170, ponto 134, do livro de actas nº. 102, em 

que foi deliberado aprovar a operação de loteamento requerida pelo Senhor ERNESTO 

DE MATOS, residente na localidade da Granjinha, Freguesia de Sever, presentes à 

reunião os projectos das obras de urbanização do referido loteamento, sito no lugar 

denominado de “Fontainhas”, na localidade da Granjinha, Freguesia de Sever. ------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 348/DPOM/2002, 

datada de 29 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, que emite parecer favorável, todavia, alerta para a 

entrega de um novo documento de legitimidade. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou por unanimidade: ------------------------------------------- 
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----- 1. Aprovar os projectos das obras de urbanização, relativos à operação de 

loteamento;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Solicitar uma Garantia Bancária no valor de € 64.901,99 (sessenta e quatro mil, 

novecentos e um euros e noventa e nove centimos), para assegurar a execução das 

referidas obras de urbanização.---------------------------------------------------------------------------- 

---------- Mais foi deliberado e também, por unanimidade, solicitar ao requerente novo 

documento de legitimidade, actualizado. ==================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador ANTÓNIO HUMBERTO 

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

226 – 360/347/000- EXECUÇÃO DA 3ª. FASE DO PARQUE INDUSTRIAL EM “SÃO 

MIGUEL” - MOIMENTA DA BEIRA  - Projecto da Operação de Loteamento - 

Aprovação ========================================================== 

========== Oriundo do Técnico Desenhador Projectista, HELDER FILIPE DA 

MARIANA NOGUEIRA, presente à reunião uma informação, datada de 31 de Maio, 

último, com o seguinte teor: “Dando cumprimento ao despacho do Sr. Presidente da 

Câmara, junto se anexa o Projecto Operação de Loteamento, correspondente à 3ª. fase 

do Parque Industrial, para ser apreciado e, eventualmente, aprovado em reunião de 

Câmara.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto da operação 

de loteamento da 3ª. Fase do Parque Industrial e emitir o respectivo alvará, uma vez que 
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estão já executadas todas as infra-estruturas que servem esta operação. -------------------- 

---------- Esta operação, incide sobre o prédio inscrito na respectiva matriz sob o artigo 

1628, limite da Freguesia de Moimenta da Beira, e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº. 01149/050202 e constituído pelos seguintes lotes de terrenos:------------- 

---------- Lote nº. 36, com a área de 4.470 m2; --------------------------------------------------------- 

---------- Lote nº. 37, com a área de 5.039 m2; --------------------------------------------------------- 

---------- Lote nº. 38, com a área de 2.849 m2. ================================ 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

227 - 210/207/000, 710/714/400 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E 

DESPORTIVA DO VILAR - Comemoração do dia 10 de Junho (Dia de 

Portugal)============================================================ 

========== Oriundo da Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Vilar, presente 

à reunião um ofício, sem número, datado de 13 de Maio, último, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, solicitando, no 

âmbito da Comemoração do Dia 10 de Junho apoio financeiro para as despesas 

previstas no orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o carácter cultural e desportivo das acções propostas, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio de 500,00 € (quinhentos 

euros), e conceder a utilização do Parque de Campismo.======================== 

228 - 710/714/400 - COMISSÃO DE FESTAS DO ARCOZELO DA TORRE - Pedido de 
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Transporte========================================================== 

========== Oriundo da Comissão de Festas do Arcozelo da Torre, presente à reunião 

um ofício sem número, datado de 16 de Maio, último, solicitando a cedência do 

autocarro para o próximo dia 16 de Julho, destinado a uma viagem que tem como 

objectivo angariar fundos para os festejos em honra de N.ª Sª dos Remédios.--------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar a Comissão de Festas 

do Arcozelo da Torre que os apoios concedidos habitualmente se traduzem na 

instalação de Palco, transporte de grupos de música para animação e na autorização de 

ligação eléctrica dos espaços festivos à rede pública.=========================== 

229 - 720/719/000- ARTENAVE, Ateliê- Associação de Solidariedade- SITUAÇÃO 

FINANCEIRA========================================================= 

========== Oriundo da ARTENAVE, Ateliê, Associação de Solidariedade, presente à 

reunião, o oficio nº136/02, datado de 22 de Maio, último, acompanhado de fotocópias de 

diversos documentos, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela ficam 

a fazer parte integrante, dando conhecimento á Câmara Municipal da sua situação 

financeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do Relatório apresentado e deliberou, 

autorizar as comparticipações inscritas no actual Plano Plurianual de Investimentos e 

Orçamento, logo que a ARTENAVE, Ateliê, apresente a proposta em 

concreto.============================================================ 

230 - 720/999/000 -  DIVISÃO  DE  ACÇÃO  SOCIAL  E  CULTURAL -  SITUAÇÃO  DE 
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EMERGÊNCIA======================================================== 

========== Oriunda da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL, presente à 

reunião a informação nº. 23/DASC/2002, datada de 29 do mês de Maio, último, que 

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

dando conhecimento à Câmara Municipal de uma situação, com origem em hábitos 

alcoólicos  de um  dos elementos do casal, o que tem originado frequentes conflitos 

entre os mesmos e, dos quais resultou, nesta última vez, a expulsão da mulher pelo 

companheiro.======================================================== 

DELIBERAÇÃO: A  Câmara  tomou  conhecimento  da  situação  social  denunciada  e 

deliberou, por unanimidade, garantir o realojamento provisório á Srª Isabel Gonçalves 

Pedreiro.============================================================  

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 19H00 ========================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

      O SECRETÁRIO 
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