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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZASSEIS DE JUNHO DO ANO 

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

ACTA Nº. 17/03 

========== Aos dezasseis dias do mês de Junho do ano de dois mil e três, nesta Vila 

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

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

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

2001, elaborei a acta da presente reunião, compareceram os Senhores, JOSÉ 

AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, JORGE 

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

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e 

ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e 

os outros na de Vereadores, para realizarem a  presente reunião ordinária, a qual foi 

estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 09 de Janeiro 

de 2002, exarada a folhas  05, ponto 005, do livro de actas 103, cuja ordem  do dia  

havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto 

no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de18 de Setembro. ======================== 

ABERTURA DA REUNIÃO ============================================== 

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 10H45. ===================================== 
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02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

169 - 110/195/010 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - 

CRIAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE VISEU - Novas Formas de Organização 

Intermunicipal. As Áreas Metropolitanas e as Comunidades Internacionais ====== 

========== Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 17 

de Março, último, exarada a folhas 247, ponto 257, do livro de actas nº. 107, presente à  

reunião a circular nº.  65/2003, datada de 26 de Maio último, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, que  informa sobre as novas 

formas de organização intermunicipal, as Áreas Metropolitanas e as Comunidades 

Intermunicipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da nova regulamentação legal sobre a 

matéria referida, aduzida de explicações suplementares dadas pelo Senhor Presidente, 

sobre o desenvolvimento do processo da criação da Área Metropolitana de Viseu . ==== 

170 - 150/167/400 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - 

Estabelecimentos de restauração e de bebidas. Decreto-Lei nº. 168/97, de 4 de 

Julho  ============================================================== 

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

66/2003, datada de 27 de Maio, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conhecimento que o licenciamento 

da instalação e do funcionamento dos estabelecimentos de restauração e de bebidas 



 FlFlFlFl.153 
______________ 

 
                                                           03.06.16 

 
Liv º .  109L iv º .  109L iv º .  109L iv º .  109     

                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 

                                                                   

 

constitui competência das Câmara Municipais. -------------------------------------------------------  

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

171 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo do Senhor ANTÓNIO MALAIA, presente à reunião um 

requerimento datado de 19 de Maio, último,  a solicitar licença para colocação de um 

reclamo publicitário na fachada do seu estabelecimento comercial de artigos de caça e 

pesca, sito na rua General Humberto Delgado, nº 22, em Moimenta da Beira, com a área 

de 2,5mx0,60m e com os dizeres “ALVIPESCA”. ----------------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 379/FISC, datada de 03 do corrente mês, do seguinte teor:------ 

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

30/05/2003, informa-se que, o estabelecimento está situado na zona histórica de 

Moimenta da Beira, pelo que deve o pedido de afixação de publicidade ser informado 

pela D.P.O.M.”--------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Submetido o assunto à apreciação da D.P.O.M., a mesma prestou a informação  

nº.15-OS/DPOM/2003, datada de 11 do corrente mês ,do seguinte teor:-----------------------

------ “O requerente solicitou licença para colocar um reclamo publicitário na fachada do 

seu estabelecimento, sito no largo General Humberto Delgado nº.22, dentro da área do 

Plano de Pormenor da Vila de Moimenta da Beira.---------------------------------------------------

----- A pretensão está de acordo com o definido na alínea a), do ponto 3.3, do artº. 14º. e 

do Regulamento do Plano de Pormenor de Moimenta da Beira (Declaração nº.99/2000-
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2ª série e de 20 de Março) pelo que, emite-se parecer favorável  à pretensão.” -------------

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

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

172 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo do Senhor JORGE MANUEL LOPES NASCIMENTO, presente à 

reunião um requerimento datado de 20 de Maio, último,  a solicitar licença para 

colocação de placard publicitário no  seu estabelecimento denominado de "Klass Klub", 

sito no lugar das Queimadas, Barragem do Vilar, com as dimensões de 3m2 e os 

seguintes dizeres: "Klass Klub". ---------------------------------------------------------------------------

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

prestou a informação nº. 331/FISC, datada de 23 de Maio, último, do seguinte teor: ------- 

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

21/05/2003, cumpre-nos informar que não lhe deve ser concedida a respectiva licença 

para a colocação de um placard de publicidade, em virtude de o Alvará do 

estabelecimento denominado "KLASS KLUB" se encontrar caducado, por força do nº. 1, 

do artº. 18, do Decreto-Lei nº. 168/97, de 04 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 

57/2002, de 11 de Março. -----------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Face ao teor da informação do Serviço da Fiscalização Municipal, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à audiência do interessado, no prazo de 

10 (dez) dias a contar da data da recepção da respectiva notificação, nos termos e para 

efeitos do artº. 100º. e seguintes, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
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pelo Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 de Novembro,  com as alterações introduzidas pela 

Lei nº. 6/96, de 06 de Janeiro. ============================================ 

173 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo do Senhor RUI LOPES CALHAU, residente na localidade de 

Paraduça,  presente à reunião um requerimento datado de 30 de Maio,  último, a solicitar 

licença para a prática de jogos lícitos no seu estabelecimento, denominado "Café 

Convívio", sito na povoação de Paraduça, Freguesia de Leomil. --------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 384 /FISC, datada de 06 do corrente mês, do seguinte teor: -----

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

03/06/2003, cumpre-nos informar que o estabelecimento denominado  "Café Convívio”  

sito na localidade de Paraduça, Freguesia de Leomil, reúne as condições para ser 

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

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

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

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

condicionada ao número legal de máquinas a explorar, conforme informação dos 

Serviços da Fiscalização Municipal.========================================  

174 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo da Senhora OTÍLIA DE JESUS TEIXEIRA BARREIRA,  residente 

no Barracão, presente à reunião um requerimento datado de 02 do corrente mês, a 
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solicitar licença para, a prática de jogos lícitos no seu estabelecimento, denominado  

"Café Barracão” sito em Barracão, Freguesia de Sever. -------------------------------------------- 

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

prestou a informação nº. 385/FISC, datada de 03 do corrente mês,  do seguinte teor: -----

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

03/06/2003, cumpre-nos informar que o estabelecimento denominado  "Café Barracão”, 

 sito na localidade de Barracão,freguesia de Sever,  reúne as condições para ser 

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

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

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

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

condicionada ao número legal de máquinas a explorar, conforme informação da 

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

175 - 150/167/300 - LICENÇAS PARA MÁQUINAS DE DIVERSÃO =============== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL JOÃO DA SILVA RIBEIRO  residente em 

Alvite, presente à reunião um requerimento datado de 02 do corrente mês, a solicitar 

licença para a prática de jogos lícitos no seu estabelecimento, denominado  “Vide-Bar,” 

sito na , Freguesia de Alvite. --------------------------------------------------------------------------------

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

prestou a informação nº. 386/FISC, datada de 03 do corrente mês,  do seguinte teor: -----

----- "Em cumprimento do despacho de V. Exª., Sr. Presidente da Câmara, datado de 
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03/06/2003, cumpre-nos informar que, o estabelecimento denominado “Vide Bar ”  sito 

na localidade e freguesia de Alvite , reúne as condições para ser licenciado para a 

prática de jogos lícitos com máquinas de diversão, não podendo ter mais que três, pelo 

que não há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença para a 

actividade acima referida". ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

condicionada ao número legal de máquinas a explorar, conforme informação do Serviço 

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

176 – 610/609/100 - LICENCIAMENTO SANITÁRIO  - Averbamento  ============= 

========== Oriundo do Senhor Manuel de Almeida Lopes, presente  à reunião um 

requerimento datado de 13 de Maio, último, a solicitar o averbamento do Alvará de 

Licença Sanitária nº.10, classe 3ª., emitido em 19 de Março de 1979, em nome de José 

Correia de Almeida Melo & Irmão, para o seu nome-------------------------------------------------  

----- Submetido o assunto à apreciação dos Serviços da Fiscalização Municipal, a 

mesma prestou a informação nº. 317/FISC, datada de 22 de Maio, último, do seguinte 

teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datado de 19/05/03, informa-se que, após deslocação ao local dos Serviços da 

Fiscalização, verificou-se que o estabelecimento do Sr. Manuel de Almeida Lopes, 

casado, não foi objecto de obras de ampliação ou remodelação, pelo que não há 

inconveniente no averbamento dos Alvarás referidos nas alíneas a) e c). ---------------------  
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DELIBERAÇÃO: Face à informação favorável  emitida  pelos  Serviços  da  Fiscalização 

Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o averbamento requerido, do 

nome de JOSÉ CORREIA DE ALMEIDA MELO & IRMÃO, para o nome de MANUEL DE 

ALMEIDA LOPES.===================================================== 

177 – 610/614/000 – FEIRAS DO CONCELHO – Alteração da data da feira quinzenal 

em Moimenta da  Beira ================================================ 

========== Pelo Senhor Presidente Câmara, foi dado conhecimento que em virtude da 

feira quinzenal, que supostamente se realizaria no dia 23 do corrente mês, coincidir com 

as festas concelhias de S. João Baptista, 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 01 de Julho (Terça-feira).------------------------- 

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

transferir a realização da feira quinzenal para o dia 01 de Julho próximo, (Terça-feira), 

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

"Fiscalização Municipal" 

178 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº. 65/2003- NELSON 

TEIXEIRA TRINTA – Designação de instrutor e instrução de processo ==========  

========== Nos termos e para efeitos do disposto no art.º 36.º, do Regulamento do 

Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros -   

Transportes em Táxi, presente à reunião o processo de Contra–Ordenação em epígrafe, 
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cujo auto de notícia, levantado no dia 28 de Maio último, pela Fiscalização Municipal, dá 

conta que o Senhor NELSON TEIXEIRA TRINTA, tinha o seu veículo “táxi” estacionado 

na Praceta Fernão Mergulhão, estando por isso fora do estacionamento para o qual está 

licenciado, uma vez que este, tem o estacionamento fixo no lugar e freguesia de Alvite, 

violando, assim, o  artº. 5º., do referido Regulamento.-----------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e condições 

previstas no artº. 36º., do Regulamento do Transporte Público de Aluguer em Veículos 

Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transportes em Táxi, instaurar, o respectivo 

processo e designando  como instrutor, o Técnico Superior de 1ª. Classe, José Joaquim 

Alves Conde. ========================================================= 

179 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº. 63/2003- NELSON 

TEIXEIRA TRINTA – Designação de instrutor  e instrução de processo ========== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no art.º 36.º, do Regulamento do 

Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros  - 

Transportes em Táxi, presente à reunião o processo de Contra–Ordenação em epígrafe, 

cujo auto de notícia, levantado no dia 23 de Maio último, pela Fiscalização Municipal, dá 

conta que o Senhor NELSON TEIXEIRA TRINTA, residente na freguesia de Alvite, tinha 

o seu veículo “táxi” estacionado na Avª. 25 de Abril, junto ás bombas da GALP,nesta 

vila, estando por isso fora do estacionamento para o qual está licenciado, uma vez que 

este tem o estacionamento fixo no lugar e freguesia de Alvite, violando, assim, o  artº. 

5º., do referido Regulamento.-------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e condições 

previstas no artº. 36º., do Regulamento do Transporte Público de Aluguer em Veículos 

Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transportes em Táxi, instaurar, o respectivo 

processo e designando como instrutor o Técnico Superior de 1ª. Classe, José Joaquim 

Alves Conde. ========================================================= 

180 - 380/995/000 - DETERMINAR A DISTÂNCIA MÍNIMA DAS ESCOLAS AOS 

ESTABELECIMENTOS PARA TER MÁQUINAS DE DIVERSÃO  ================= 

========== Oriunda da Fiscalização Municipal, presente à reunião a informação nº. 

392/FISC, datada de 06 do corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------------

----- "Cumpre-nos informar V. Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara Municipal, que a 

deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 05/05/03, 

que estabelece a distância de 250 metros das escolas aos estabelecimentos onde 

podem ser instaladas as máquinas de diversão é, em nosso parecer, excessiva, dado 

que abrange não só as salas de jogo já licenciadas, como, também, alguns 

estabelecimentos comerciais licenciados para terem máquinas de diversão , pelo que 

somos de opinião que deveria estipular-se uma distância de 100 metros. ---------------------

---- Face ao exposto e para que os estabelecimentos já licenciados não sejam 

prejudicados, somos da opinião que a distância acima referida não se aplique aos 

estabelecimentos já licenciados para a prática de jogos lícitos com máquinas de 

diversão, à semelhança do que acontece com alguns diplomas emanados pelo Governo, 

como por exemplo o Decreto-Lei n.º 9/2002, de 24 de Janeiro, que estabelece restrições 
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à venda de bebidas alcoólicas, onde o seu artº. 13, salvaguarda os estabelecimentos já 

existentes”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando os argumentos apresentados pelos Serviços da 

Fiscalização Municipal, a  Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação 

anterior, a propósito deste assunto, e determinar o principio da proximidade, por 

analogia com a lei geral, como factor determinante para autorização da instalação das 

referidas máquinas. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais deliberou a Câmara, recomendar aos Serviços da Fiscalização Municipal um 

reforço da vigilância sobre a permanência de jovens com menos de 16 anos, nesses 

estabelecimentos. =====================================================  

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

181 - 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 Maio, último, 

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

no montante de € 969.871,30 (novecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e 

um euros e trinta cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------- 

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

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

182 –  370/386/000 – BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – Pedido de alienação de 
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casa   ==============================================================     

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

reunião ordinária realizada a 10 de Fevereiro, último, em que foi objecto de 

indeferimento o pedido apresentado por CARLOS ALBERTO DA SILVA MARQUES, 

para alienação da casa de habitação, sita no Lote nº 10, do Bairro da Barragem do Vilar, 

presente novamente à reunião uma carta do referido Senhor, com o registo de entrada 

nº. 2692, de 14 de Abril, último, solicitando a reapreciação do referido pedido de 

alienação da habitação. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Serviço de 

Património informação pormenorizada sobre todos os processos de alienação das casas 

de habitação do Bairro da Barragem do Vilar, já consubstanciados em contratos de 

compra e venda e outras situações em fase de preparação para o referido acto. ====== 

"Tesouraria" 

183 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário de tesouraria  do passado dia 13, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de  € 99.512,04 (noventa e 

nove mil, quinhentos e doze euros e quatro cêntimos), assim  discriminado: ----------------- 

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€ 19.445,26 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€  80.066,78   

                                                                                TOTAL  ................€   99.512,04 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 
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184 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPCÕES DO PLANO PARA 2003 - 

8ª Alteração ========================================================= 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara foi presente à reunião a 8ª. Alteração 

ao Orçamento,  no  montante  de € 113.500,00 (cento e treze mil e quinhentos euros),  a 

que corresponde, igualmente, a 8ª  Alteração  às Grandes Opções do Plano no 

montante de € 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos euros), na coluna de 

inscrições/reforços,  e de € 138.500,00  (cento e trinta e oito mil e quinhentos euros), na 

coluna das diminuições/anulações, de acordo com as notas sobre o processo 

orçamental e respectiva execução na parte relativa às modificações ao Orçamento, 

previstas no ponto 8.3.1., e na parte relativa às modificações do Plano Plurianual de 

Investimentos, previstas no ponto 8.3.2., das considerações técnicas a que se refere o 

artº 3º.,  do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, as quais  se  consideram 

integralmente transcritas nesta acta e dela ficam a fazer parte integrante. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas 

alterações. ========================================================== 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

 “Vias de Comunicação e Transporte” 

185 - 310/302/132 - CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO NA VILA DE MOIMENTA DA 

BEIRA (TROÇO ENTRE A E.N. 226 E O BAIRRO DE N.ª SR.ª DE FÁTIMA) -   

Trabalhos pagos indevidamente ========================================= 

========== Oriundo do Técnico Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO 
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CARDOSO, presente à reunião as informações com os n.ºs 24 e 28, datadas 

respectivamente de 09/04/2003 e 03/06/2003, com o seguinte teor:----------------------------- 

----- “Na sequência da informação n.º 8 de 2003/02/19, venho apresentar os dados 

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

----- No auto n.º 3, no que diz respeito aos pontos 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4 b há um valor pago 

indevidamente no montante de 2.167.981$00.--------------------------------------------------------- 

----- No auto n.º 4, relativamente aos pontos 5.3 e 5.4 a) temos o valor pago a mais de 

1.487.180$00.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No auto n.º 7 o valor de 531.751$80.--------------------------------------------------------------- 

----- No auto n.º 13 o valor de 55.000$00.--------------------------------------------------------------- 

----- Estes valores somam a totalidade de 4.241.912$80.------------------------------------------- 

----- Este valor foi pago indevidamente, não havendo qualquer suporte legal para o seu 

pagamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Para se fazer a verificação se estão ou não executados os trabalhos 

correspondentes ainda hoje não é possível, pois o empreiteiro tem as caixas de esgotos 

tapadas com betão betuminoso.---------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo ofício n.º 1096 de 2001/02/26 desta Câmara foi-lhe comunicado para levantar 

as caixas de esgotos domésticos e pluviais e até hoje ainda o não foram.--------------------- 

----- Foi feita uma 2ª. insistência em 2001/04/18 para o empreiteiro proceder às 

correcções referidas no ofício 1096.----------------------------------------------------------------------- 

----- Até à presente data o empreiteiro não fez qualquer reparação.------------------------------ 
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----- O valor de 4.241.912$80 foi deduzido no relatório contabilístico, pois o empreiteiro 

nunca recebeu qualquer comunicação do dono da obra para execução dos trabalhos em 

causa que apresentou indevidamente e foram incluídos nos autos”.----------------------------- 

----- “1 – Quem elaborou os autos foi o funcionário Henrique Afonso como todos os 

outros, que também rubricou o rosto, tendo sido visado por mim. -------------------------------- 

----- 2 – Não foi efectuado na altura da elaboração dos autos o documento referido no 

ponto 2 do despacho, pois só recentemente foram detectadas as deficiências dos autos 

em causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3 – Foi elaborado o auto rectificativo de trabalhos nº. 15 de 24/09/2002, do qual se 

junta fotocópia.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 4 – Foram enviadas notificações ao empreiteiro para correcção da zona da mina 

onde há assentamentos e deformações no pavimento, pelos ofícios da Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira nº. 1096 de 26 de Fevereiro de 2001; ofício nº. 2045 de 

18 de Abril de 2001; ofício nº. 3080 de 25 de Junho de 2001 e ofício nº. 3610 de 23 de 

Julho de 2001.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 – Talvez uma hipótese para a resolução dos problemas em causa, poderá ser a 

Câmara mandar executar os trabalhos a uma firma e depois debitá-los à firma 

adjudicatária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 6 – Se o Sr. Presidente achar por conveniente um parecer jurídico talvez fosse 

melhor”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando que permanecem dúvidas sobre os esclarecimentos 
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prestados, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Técnico Superior Assessor 

Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, as seguintes informações: ---------------------------------- 

----- 1 – A que suporte legal se refere como imprescindível para garantir o pagamento 

dos trabalhos realizados, confirmados no auto pelo Fiscal da obra; ----------------------------- 

----- 2 – Quais os princípios e metodologia adoptados para aferir os “trabalhos não 

realizados” e “pagos indevidamente”, depois de decorridos cinco anos sobre a conclusão 

da obra; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3 – Porque razão não se encontra o auto rectificativo também assinado pelo 

Empreiteiro. ========================================================== 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

186 – 310/302/145 – CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO ENVOLVENTE À ESCOLA 

EB2 - VARIANTE À ZONA ESCOLAR – Substituição de trabalhos – Aprovação ==== 

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

CARDOSO, presente à reunião a informação n.º 29, datada de 12 do corrente mês de 

Junho, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------

----- “1 – No que diz respeito aos colectores de águas pluviais previstos em betão com os 

diâmetros de 200 mm, 250, 300, 350 e 400, tenho a informar que a sua substituição foi 

efectuada por colectores de PVC com o R 315 mm com o preço acordado de 4.000$00 

por metro linear. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2 – Foram ainda considerados neste auto 16 ramais domiciliários de saneamento 

doméstico de acordo com o ponto 7.3, dado tratar-se do mesmo tipo trabalho, tendo sido 
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considerado o mesmo preço.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na proposta só existem ramais de águas pluviais.---------------------------------------------- 

----- 3 – Propõe-se, assim, à aprovação da Câmara os pontos 1 e 2.---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a substituição de 

trabalhos, conforme a informação técnica. =================================== 

187 - 310/302/402 - ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR D. CAROLINA GUEDES, 

Comissão de Análise de Propostas - Substituição de elemento ================ 

========== Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 19 

de Maio, último, exarada a folhas 25 a 28, ponto 023, do presente livro de actas, em que 

foram nomeadas as Comissões de Acompanhamento do Concurso Limitado em 

epígrafe, presente à reunião um Despacho do Senhor Presidente, datado de 13 do 

corrente mês de Junho, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica 

a fazer parte integrante, segundo o qual, decidiu proceder à substituição de um dos 

elementos da Comissão de Análise das Propostas, ou seja, substituir o Técnico Superior 

Estagiário – Engenheiro Civil, RUI JORGE MARANTE DIAS GOMES CORREIA, por se 

encontrar na situação de licença para férias, pelo Técnico Superior de 1ª. Classe, JOÃO 

PEDRO MARQUES RODRIGUES. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

188 - 310/399/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO - Acordo de Colaboração 
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- Proposta - Aprovação ================================================ 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Castelo, presente à reunião a ficha de 

candidatura do Acordo de Colaboração Financeira para a obra de “Conclusão do Centro 

Sócio – Cultural de Castelo”, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela 

fica a fazer parte integrante, cuja estimativa orçamental é de 20.946,00 Euros (vinte mil e 

novecentos e quarenta e seis euros). -------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito e relativamente a este assunto, o Chefe da Divisão de Obras Municipais, 

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

----- “Após análise do mapa de medições e orçamento que se anexa ao presente 

protocolo, não se vê qualquer inconveniente na sua aceitação, visto que, as quantidades 

se encontram ajustadas e os preços unitários são os praticados correntemente”. -----------  

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

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

orgânico-económica 0303/080501 onde, em 12 do corrente mês de Junho, existe um 

saldo disponível de €  125.021,04 (cento e vinte e cinco mil e vinte e um euros e quatro 

cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 

2.4.2, com o código 0401 e número de projecto 15/2003, com a dotação de € 66.271,04 

(sessenta e seis mil, duzentos e setenta e um euros e quatro cêntimos). ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura 

apresentada pela Junta de Freguesia de Castelo, considerando o valor elegível de € 

20.767,00 (vinte mil, setecentos e sessenta e sete euros), concedendo uma 
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comparticipação de € 15.575,25 (quinze mil, quinhentos e setenta e cinco euros e vinte e 

cinco cêntimos), correspondente a 75% da obra, alertando a referida Junta de Freguesia 

para os procedimentos legais a observar, no âmbito do regime de realização de 

despesas públicas. ==================================================== 

03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

189 - 360/337/37.01 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia para 

construção de um edifício destinado a aviário ============================== 

=========== Oriundo das Senhoras MARIA DE FÁTIMA ANTUNES LEMOS e ISABEL 

MARIA ANTUNES LEMOS, residentes na localidade de Vila Cova, Freguesia de Caria, 

presente à reunião um pedido de informação prévia para construção de um edifício 

destinado a aviário, que pretendem levar a efeito no lugar denominado Senhor dos 

Aflitos, da referida Freguesia.------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAM\ENTO DO MUNICÍPIO, a mesa prestou a informação nº. 16-

OS/DPOM/2003, datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

desde que as requerentes se responsabilizem pelo abastecimento de electricidade.------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a viabilidade 

pretendida, mas na condição das requerentes se responsabilizarem pelo abastecimento 

e pela instalação de energia eléctrica. ====================================== 
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190 - 360/337/09.03 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia para 

constrrução de uma casa de habitação =================================== 

========== Oriundo da Senhora ALBERTINA AUGUSTA DOS SANTOS, residente na 

Avenida 25 de Abril, nº. 62, nesta Vila, presente à reunião um pedido de informação 

prévia para construção de uma casa de habitação, que pretendem levar a efeito no lugar 

denominado “Regada”, Freguesia da Rua.--------------------------------------------------------------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 17-

OS/DPOM/2003, datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a viabilidade, mas na 

condição da requerente cumprir as condições propostas na informação atrás referida. == 

191 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES–“Processos simples” ============ 

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

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

- GRANITOS IRMÃOS PEIXOTO, LDA, para construção de um telheiro que pretende 

levar e efeito no lugar denominado “Sardinheira”, Freguesia de Peva, a que se refere o 

Procº. nº. 163.03;-----------------------------------------------------------------------------------------------

- ANTÓNIO DE ALMEIDA PLÁCIDO, para construção de arrumos agrícolas, com 44m2, 

que pretende levar a efeito na Rua da Costeira – Outeiro, na localidade de Toitam, 

Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Procº. nº. 226.03;-------------------------------------- 
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- GRANITOS IRMÃOS PEIXOTO, LDA, para construção de um telheiro, com 45m2, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado “Sardinheira”, Freguesia de Peva, a que se 

refere o Procº. nº. 250.03;------------------------------------------------------------------------------------ 

- JOÃO AUGUSTO, para acabamentos diversos na casa de habitação, sita no lugar 

denominado “Matão”, nesta Vila, a que se refere o Procº. nº. 298.03.--------------------------- 

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

prestou as seguintes informações: “ Não há qualquer inconveniente em que lhe  seja 

concedida  a respectiva licença". -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

192 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” da Vila da 

Rua================================================================

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

processos designados de “simples”, com informação do GTL – Gabinete Técnico Local:--

- FERNANDO SILVA DA ROCHA, para construção de arrumos agrícolas, com 12m2, 

que pretende levar a efeito na Rua de Santo António, nº. 6, Freguesia de Rua, a que se 

refere o Procº. nº. 169.03;------------------------------------------------------------------------------------

----- ARMANDO LOPES DE SOUSA, para rebocos e reparação do telhado da casa de 

habitação, sita no lugar denominado “Lameirinha”, na localidade de Vide, Freguesia de 

Rua, a que se refere o Procº. nº. 261.03;---------------------------------------------------------------- 

- ANTÓNIO SOBRAL, para reconstrução do telhado da casa de habitação, sita no lugar 
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denominado “Outeirinho”, na localidade de Vide, Freguesia de Rua, a que se refere o 

Procº. nº. 262.03.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetidos os mesmos à apreciação do GTL – Gabinete Técnico Local, o mesmo 

prestou informação favorável. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

193 - 360/338/241.96 - OBRAS PARTICULARES – Construção de uma garagem === 

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

de Carapito, Freguesia de Peravelha, presente à reunião um pedido de reaprovação do 

projecto de construção de uma garagem que pretende levar a efeito no lugar 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reaprovar os projectos devendo 

o requerente apresentar o documento de legitimidade actualizado, os novos termos de 

responsabilidade e uma nova calendarização. ================================ 

194 - 360/338/341.01 - OBRAS PARTICULARES – Ampliação de uma moradia 

unifamiliar ========================================================== 

=========== Oriundo do Senhor ALMIRO AUGUSTO DE ANDRADE LAUREANO, 

residente no Bairro de São Silvestre, na Freguesia de Vila da Rua, presente à reunião 

um requerimento a solicitar que lhe seja emitida a licença de construção, para ampliação 

de uma moradia unifamiliar, sita no lugar denominado “Marmelal”, com a dispensa da 

apresentação da Certidão do Registo Predial, comprometendo-se, contudo, a apresentá-
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la no prazo de 90 (noventa) dias. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva licença, 

concedendo ao requerente  um prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do 

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

195 - 360/338/67.02 - OBRAS PARTICULARES – Reconstrução e ampliação de uma 

casa de habitação ==================================================== 

=========== Oriundo do Senhor MANUEL DA FONSECA MENDES, residente na 

localidade de Arcas,  Freguesia de Sever, presente à reunião um requerimento, a 

solicitar que lhe seja emitida a licença  para reconstrução e ampliação da sua casa de 

habitação, sita na Rua da Tenda, da referida localidade, com dispensa  da apresentação 

da Certidão do Registo Predial, comprometendo-se a apresentá-la logo que possível. --

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva licença, 

concedendo, ao requerente, um prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do 

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

196 - 360/338/221.02 - OBRAS PARTICULARES – Aditamento ao projecto de 

reconstrução de uma casa de habitação ================================== 

=========== Oriundo do Senhor EMILIO FORMOSO DOS SANTOS, residente na Rua 

Direita, na Freguesia de Baldos, presente à reunião um requerimento a solicitar que lhe 

seja emitida a licença de construção, para reconstrução e ampliação da sua casa de 

habitação, sita na referida Rua Direita, Freguesia de Baldos, com dispensa da 

apresentação da Certidão do Registo Predial, comprometendo-se, contudo,  a 
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apresentá-la no prazo de 90 (noventa) dias. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva licença, 

concedendo, ao requerente,  um prazo de 90 (noventa ) dias para apresentação do 

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

197 - 360/338/38.03 - OBRAS PARTICULARES - Projecto de arquitectura – 

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

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

24 de Março, último, exarada a folhas 47, ponto 054, do livro de actas nº. 108, em que 

foi deliberado, solicitar à Firma 2MPAC – EMPREENDIMENTOS IMOBLIÁRIOS, LDA., 

com Sede na Rua Dr. Sá Carneiro, nº. 23, nesta Vila, alteração ao projecto de 

arquitectura, de forma a enquadrá-lo na mancha de implantação prevista no loteamento, 

novamente presente à reunião o referido processo, depois de ter sido aprovada uma 

alteração ao loteamento, acompanhado da informação nº. 11-OS/DPOM/2003, datada 

de 05 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, emitindo parecer favorável. --------------------------------------------------- 

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

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

198 - 360/343/000 - OBRAS PARTICULARES – Comissão de Vistorias =========== 

========== Oriundo do Senhor PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, presente à 

reunião uma proposta, com o seguinte teor: “Tendo-se verificado que os Técnicos 

nomeados, em reunião ordinária realizada em 24 de Março, último, para as Comissões 
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de Vistorias são insuficientes, Proponho que o Engenheiro JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, faça parte das respectivas Comissões como suplente e, que o ponto 1 da 

comissão passe a ter a seguinte designação:---------------------------------------------------------- 

----- 1- comissão de vistoria para licenças de habitação e outras.” ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e aprovar a proposta do 

Senhor Presidente. ==================================================== 

199 - 360/347/02.03 – LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES – Resposta à 

audiência =========================================================== 

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

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

interessado, relativamente à operação de loteamento que os Senhores CASIMIRIO 

MANUEL DA ROCHA JESUS FONSECA, ANA MARIA DA ROCHA LEITÃO E DIAS e 

JOSÉ CARLOS PEDRO LEITÃO, residentes na localidade de Vide, Freguesia de Rua, 

pretendem levar a efeito no lugar denominado “Calvário” ou “Conde”, na referida 

localidade, presente à reunião o respectivo processo acompanhado da resposta à 

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

integrante, em que pelos motivos ali descritos, requererem o deferimento da pretensão.-- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação, datada de 

12 do corrente mês: “Mantém-se o afirmado na informação nº 35-LS/DPOM/2003, 

datada de 3/5/2003, exceptuando o apontado no seu ponto 4).”, apontado, assim, para o 
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indeferimento da pretensão.--------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando o contexto urbano onde se desenvolve este loteamento, 

a Câmara deliberou, por unanimidade:------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Aceitar a compensação em numerário, das áreas de cedências destinadas a 

espaços verdes e espaços para equipamentos de utilização colectiva;------------------------- 

----- 2. Solicitar aos requerentes uma alteração ao loteamento que enquadra os 13 

(treze) lugares de estacionamento preconizados pelo PDM – Plano Director Municipal, 

sendo que, cinquenta por cento, possam ficar localizados no interior dos lotes e os 

restantes em espaços que confrontem com a via pública. ======================= 

200 – 360/347/04.03 – LOTEAMENTOS URBANOS PARTICULARES – Pedido de 

destaque de parcela ================================================== 

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

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar a Certidão do Registo Predial, 

referente ao prédio sito no lugar denominado “Cancelinha”, na localidade de São 

Martinho, Freguesia de Peva, onde o Senhor MANUEL LOPES RAMOS, pretende 

efectuar um destaque de uma parcela de terreno  com a área de 1 000 (mil) metros 

quadrados do terreno rústico, com a área total de 22 240 (vinte e dois mil duzentos e 

quarenta) metros quadrados, presente à reunião o referido processo, acompanhado da 

respectiva Certidão do Registo Predial, comprovando a legitimidade do requerente.--------

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a seguinte informação, datada de 
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09 do corrente mês: “Perante a apresentação deste documento, emite-se parecer 

favorável à pretensão nos termos da alínea b), do nº. 5, do artº. 6º., do Decreto Lei nº. 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto Lei nº. 177/2001, de 4 de Junho”.------ 

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

parcela reúne as condições previstas nas alíneas a) e b), do nº. 4º. do Decreto Lei nº. 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto Lei nº. 177/2001, de 4 de Junho, pelo 

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

201 – 380/383/000 – Regulamentos de zonas de estacionamentos de duração 

limitada ============================================================ 

========== Oriundo da ANMP – Associação Nacional de Município Portugueses, 

presente à reunião uma circular com o nº. 71/2003, datada de 28 de Maio, último, que 

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

dando conta do entendimento da Associação no que diz respeito à regulamentação de 

Zonas de Estacionamento de duração limitada.-------------------------------------------------------- 

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

202 – 360/991/000 – Emissão de certidão de localização – Resposta à audiência == 

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

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

interessado, relativamente ao pedido efectuado pelo Senhor ABILIO DIAS GOMES, 

residente na localidade de Arcozelo da Torre, Freguesia de Arcozelos, para emissão de 

certidão de localização da actividade industrial, que pretende realizar (matadouro de 
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leitões – Classe C), na referida localidade, presente à reunião o respectivo processo, 

acompanhado da resposta à audiência, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali descritas, requer o 

deferimento da pretensão.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 39-

LS/DPOM/2003,  datada de 12 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelas razões ali 

descritas, emite parecer desfavorável.------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão requerida, 

viabilizando a implantação do equipamento proposto, assim, dado que no local já 

existem diversas construções licenciadas. No entanto deverá o requerente solicitar o 

pedido de desafectação à Comissão da Reserva Agrícola. ======================= 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Educação, Cultura e Desporto 

203 – 620/622/000 – FESTAS ANUAIS CONCELHIAS – FESTAS DE S.JOÃO/2003 ==   

========== Oriundo da Comissão Paroquial de Moimenta da Beira e no seguimento da 

deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 19 de Maio, último, exarada a 

folhas 55, ponto 059, do livro de actas 109, presente à reunião um ofício datado de 30 

do mesmo mês, acompanhado do respectivo processo, informando que a verba de € 

15.000,00 (quinze mil euros), atribuída à organização da majestosa Procissão em honra 
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do Padroeiro S. João Baptista, é insuficiente, tendo em conta a experiência de anos 

anteriores. Para que a mesma continue na esteira de algumas já realizadas e  continue a 

ser o orgulho de todos os Moimentenses e, ainda, um chamariz para os forasteiros,   

solicita a atribuição de mais € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros).-------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Vereador do Pelouro da Cultura, JORGE DE 

JESUS COSTA, o mesmo prestou a seguinte informação: -----------------------------------------

----- ”1. A CM deliberou aprovar a Proposta apresentada pelo Pelouro da Cultura, relativa 

ao Programa e Orçamento das Festas de S. João.--------------------------------------------------- 

----- 2. Essa Proposta previa uma transferência de 15.000 € para a Comissão Paroquial 

de MBR, responsável pela realização da Procissão.-------------------------------------------------- 

----- 3. Perante a fundamentação apresentada julgo que será de aceitar a revisão da 

deliberação de CM, porquanto com o valor pedido (ainda não se ultrapassa o tecto 

inicialmente estabelecido pela CM) já se ultrapassa o tecto estabelecido na última 

reunião”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

orgânico-económica 04/04.07.01, onde, em 16 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 21.879,24 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e nove euros, e vinte e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reforçar a verba atribuída e 

conceder, à Comissão Paroquial de Moimenta da Beira, mais € 2.500,00 (dois mil e 
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quinhentos euros). =====================================================  

204 – 710/713/100 – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO POVO DE TIMOR LOROSAE – 

Delegação de Moimenta da Beira – Nomeação de um Membro =================  

========== Oriundo da Delegação da Associação em epígrafe, presente à reunião 

uma carta, datada de 02 de Maio,  último, acompanhada de uma CREDENCIAL e de 

parte dos respectivos ESTATUTOS, que nesta acta se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, em que, e pelos motivos ali expostos, solicita a 

indicação de uma pessoa para fazer parte da Delegação de Moimenta da Beira.------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, designar como sua 

representante na referida Delegação a Vereadora ELVIRA DA COSTA BERNARDINO 

DE MATOS FIGUEIREDO, tendo em conta a sua experiência na área da Solidariedade 

Social. ============================================================== 

205 – 710/713/700 – RODAS E MOTORES – III TROFÉU REGIONAL DE PERÍCIAS 

RODAS E MOTORES ================================================== 

========== Oriundo do Fiscal Municipal Coordenador, LUÍS FERNANDO BAPTISTA 

PINTO DOS SANTOS, e para efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 29.º, do Decreto-Lei 

n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, presente à reunião a informação n.º 400/FISC., 

datada de hoje, do seguinte teor: ”Em cumprimento do despacho de V.ª Ex.ª, Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, datado de 16/06/2003, e relativo ao assunto em 

epígrafe, informa-se que do processo em causa não consta o traçado do percurso da 

prova, sobre o mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, que permita uma 
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correcta análise do percurso, tal como, obriga a alínea b), do n.º 2, da Portaria n.º 

1100/95, de 7 de Setembro.--------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não obstante o que acima se referiu, no requerimento em causa, verifica-se que o 

clube em questão, pretende realizar a prova na rotunda da Central de Camionagem e 

Av.ª dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira, pelo que, caso a Ex.ma Câmara 

venha a autorizar a prova, haverá necessidade de se proceder à interrupção de diversos 

arruamentos, nomeadamente, todos os que vão dar acesso aos locais citados na 

petição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Alerta-se ainda para o facto de o local, em nossa opinião, ter pouco espaço para a 

permanência do público, devendo por isso, o clube tomar as devidas precauções.---------- 

----- Pelo exposto, e porque não foi cumprido o referido no 1.º parágrafo, somos de 

parecer, que a devido tempo, deverá um responsável do clube Rodas e Motores, dirigir-

se a estes serviços para conjuntamente com o Comandante de Destacamento da GNR, 

orientarem os aspectos de segurança.------------------------------------------------------------------- 

----- Informa-se ainda, que deverá o clube Rodas e Motores solicitar a esta Câmara 

Municipal, a respectiva licença de ruído não devendo esta, em nosso entender, 

ultrapassar as 2 horas e 30 minutos do dia 22 de Junho de 2003”.------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da prova, 

informando a Direcção Geral de Viação desta decisão.========================== 

206 – 710/714/400 – AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA ALUNOS CARENCIADOS DO 

1-º CICLO DO ENSINO BÁSICO E SUBSÍDIO PARA MATERIAL ESCOLAR ======== 
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========== Oriundo das Técnicas Superiores de Serviço Social, MARIA MADALENA 

LARANJO RAMADA SOUTO RODRIGUES e PALMIRA SANTOS CALHAU 

LOURENÇO, e no seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

21 de Outubro, do ano transacto, exarada a folhas 309, ponto 320, do livro de actas 105, 

presente à reunião a Informação n.º 23/DASC/2003, datada de 12 do corrente mês, 

acompanhada de um mapa referente aos alunos do Agrupamento de Escolas “O 

Pioneiro” e outro da Delegação Escolar, que nesta acta se consideram integralmente 

transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, informando da necessidade da 

atribuição dos auxílios económicos e do subsídio destinado aos livros escolares.----------- 

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

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

orgânico-económica 04/04.03.01, onde, em 13 do corrente mês, existe um saldo 

disponível de € 14.988,13 (catorze mil, novecentos e oitenta e oito  euros, e treze  

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

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a PROPOSTA 

apresentada, através da concessão de um subsídio às entidades referidas, num valor 

global de € 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta euros), sendo € 3.955,00, 

referentes ao Agrupamento de Escolas “O Pioneiro” e € 4.795,00, referentes às escolas 

abrangidas pela Delegação Escolar.======================================== 

207 – 710/727/000 – ECOMUSEALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO NO 

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA – Arqueologia da Paisagem ==============  
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========== Oriundo da Empresa ARQUEOHOJE – CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

DO PATRIMÓNIO MONUMENTAL, Ld.ª, presente à reunião o ofício n.º 74/03, sem data, 

registado nesta Câmara Municipal sob o n.º 1832, em 11 de Março, último, solicitando, 

conforme já efectuado através do ofício 139/02, de 17 de Junho, do ano transacto, a 

libertação da Garantia Bancária 045/DCCA/99 e quantias retidas para garantia, no valor 

de € 2.839,17 (dois milhões, oitocentos e trinta e nove euros e dezassete cêntimos).------

----- Submetido o assunto à apreciação do Técnico Superior de 1.ª Classe, LUÍS 

MANUEL FILIPE DA SILVA, o mesmo prestou, em 09 do corrente mês, a seguinte 

informação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do Contraente Particular e 

decorridos mais que 30 dias a partir desse facto, nos termos do n.º 1, do art.º 77.º do 

Decreto-Lei n.º 55/95, de 29 de Março, a Entidade Pública poderá promover a libertação 

da Caução em causa.”---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica prestada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à libertação da caução (garantia bancária 045/DCCA/99) e 

autorizar a restituição dos valores retidos para reforço da caução. =================   

208 - 720/722/000 –  MERCADO SOCIAL DE EMPREGO – PROGRAMA DE 

ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – Criação do Próprio Emprego Equiparado a 

ILE’S seguinte ======================================================= 

========== Oriundo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Centro de 

Emprego de Lamego, presente à reunião o ofício 618/DN-ELA, datado de 04 do corrente 



 FlFlFlFl.184 
______________ 

 
                                                           03.06.16 

 
Liv º .  109L iv º .  109L iv º .  109L iv º .  109     

                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 

                                                                   

 

mês,  solicitando, conforme o estipulado na alínea a) do ponto 2 do n.º 24 da Portaria 

196-A/2001, de 10 de Março, com a redacção dada pela Portaria n.º 255/2002, de 12 de 

Março, a emissão de um parecer sobre a candidatura ao Programa de Estímulo à oferta 

de Emprego – Criação do Próprio Emprego Equiparado a ILE’s seguinte, e relativo ao 

processo de JOÃO FILIPE LAPA VAZ.------------------------------------------------------------------- 

----- Informa ainda, que o parecer deverá indicar acerca da relevância do projecto; 

importância; oportunidade; benefícios; diversificação do investimento e adequação do 

local para implementação física do projecto.------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

INICIATIVA LOCAL DE EMPREGO (ILE’s), face à relevância sócio-económica do 

projecto a implementar. ================================================= 

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

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

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

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

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

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

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

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

18H35 . ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

  

 

 

 


