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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE JULHO DO 

ANO DE DOIS MIL E ONZE ============================================= 

ACTA N.º 16/11 

========== Aos vinte e dois dias do mês de Julho do ano de dois mil e onze, nesta Vila 

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

Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe de Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de 

Novembro de 2009, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, 

FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA 

FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA 

DA SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, o 

primeiro na qualidade de Vice-Presidente da Câmara, que substitui o Senhor Presidente, 

nos termos do despacho, datado de 02 de Novembro de 2009, e de acordo com a 

deliberação tomada na reunião ordinária, realizada 04 de Novembro de 2009, exarada a 

folhas 88, ponto 085, do livro de actas 139, 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 04 de Novembro de 2009, exarada a folhas 92, 

ponto 88, do livro de actas 139, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a 

todos os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 3, do art.º. 84º., da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================== 

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

mailto:cmmbeira@mail.telepac.pt�


 Fl.44 
____________ 

 

____________ 

2011-07-22 
Liv º .  1 4 3  

                MUNICÍP IO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    
 

               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 
                                                                   
 
========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Vice-Presidente foi 

declarada aberta a reunião, quando eram 09H30. ============================= 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

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

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

JUSTIFICAR a falta do Senhor Presidente, ausente por se encontrar de férias. ======= 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

“Secção de Expediente, Taxas e Licenças” 

040 - 150/167/200 – LICENCIAMENTO PRÉVIO PARA LANÇAMENTO DE FOGUETES 

E OUTRAS FORMAS DE FOGO ========================================== 

========== Oriundo de MARCELINO RAMOS FERREIRA, em representação da 

Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora das Seixas, a realizar na localidade 

de Arcas, Freguesia de Sever, presente à reunião, nos termos e para efeitos do artigo 

29º., do Decreto-Lei nº. 124/2006, de 28 de Junho, o respectivo pedido de autorização 

prévia para posterior licenciamento de lançamento de foguetes e outras formas de fogo, 

no dia 20 do próximo mês de Agosto. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para os efeitos do 

artigo 29.º, do Decreto-Lei nº. 124/2006, de 28 de Junho, autorizar a utilização de fogo 

de artifício solicitada. =================================================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
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“Secção de Contabilidade” 

041 – 130/999/000 – ASSOCIAÇÃO DE ACORDEONISTAS DO TÁVORA E DOURO 

SUL –  Protocolo de Colaboração para o ano de 2011 – Aprovação da minuta ==== 

========== Presente à reunião a minuta do Protocolo de Colaboração, a celebrar com 

a Associação de Acordeonistas do Távora e Douro Sul, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, para efeitos de análise e 

eventual aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido 

Protocolo, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua assinatura. =========== 

 “Tesouraria” 

042 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 21, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 474.948,31 

(quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito euros e trinta e um 

cêntimos), assim discriminados: -------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais……………. €  395.135,93   

                            b) Dotações não Orçamentais............ €    79.812,38 

                                                                     TOTAL……………...... €   474.948,31 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

 “Edifícios e Equipamentos Educativos” 
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043 - 320/316/001 - LIMPEZA DE MARGENS E LEITO DO RIO PAIVA E DOS SEUS 

AFLUENTES - CONSOLIDAÇÃO DE MARGENS - Recepção Definitiva =========== 

========== Oriundo do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS, como 

representante desta Câmara, e o Senhor NUNO RICARDO TIÇÃO MOREIRA DE 

CASTRO RUA, como representante da firma adjudicatária, presente à reunião auto de 

recepção definitiva da empreitada em epígrafe, datado de 27 de Junho, último, que 

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

segundo o qual os trabalhos nele referidos encontram-se em condições de serem 

recebidos definitivamente, nos termos do art.º 227.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à recepção definitiva 

da empreitada em epígrafe, bem como restituir o depósito de garantia efectuado, nos 

termos legais. ======================================================== 

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 

044 - 310/387/013 – CANDIDATURA AO QREN – ON.2 NOVO NORTE – Eficiência 

Energética na Iluminação Pública ======================================== 

========== Oriundo da DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS, presente à reunião a 

informação nº. 166-RC/DEP/2011, datada de 15 do corrente mês, com o seguinte teor: -- 

----- “A presente informação surge após conclusão do cenário final para a Candidatura ao QREN - ON.2 

- NOVONORTE: Iluminação Pública - Aviso E-EEIP/1/2011 – Eficiência Energética na Iluminação 

Pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Os principais objectivos desta Medida assentam na utilização racional de energia e na eficiência 
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energético-ambiental em equipamentos de iluminação pública existentes, com a consequente 

diminuição das emissões de CO2. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- De acordo com os estudos efectuados pelo Município, em conjunto com a AMVDN, concluiu-se o 

seguinte cenário a candidatar: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- a)  Instalação de 3 RFL (Reguladores de Fluxo Luminoso) nos Postos de Transformação Nº 61, Nº 

73, Nº 92: Valor = 35.354,79€ + IVA 6% = 37.476,08€. --------------------------------------------------- 

----- b) Aplicação de 579 Balastros Electrónicos Programáveis em Luminárias existentes: Valor = 

85.577,36€ + IVA 23% = 105.260,15€. ---------------------------------------------------------------------- 

----- c)  Substituição de 332 luminárias por outras mais eficientes: Valor = 80.520,10€ IVA 23% = 

99.039,72€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Estudos e projectos = 6.686,22€ + IVA 23% = 8.224,05€. ---------------------------------------- 

----- TOTAL c/IVA = 250.000,00€ (Feder 80% =200.000,00€; Município 20% = 50.000,00 €). ---------- 

----- Neste contexto, deverá o presente cenário ser submetido à apreciação da Câmara, e eventual 

aprovação em Reunião de Câmara Municipal, sendo expectável que o inicio da execução do projecto 

apenas aconteça no princípio de 2012”. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a apresentação da 

candidatura nos termos e condições referenciadas na informação técnica atrás 

transcrita, devendo, para o efeito, os respectivos encargos estarem previstos no 

orçamento do ano de 2012. ============================================== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

045 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 
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reunião realizada em 13 de Novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do 

livro de actas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

seguir se identificam, “PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO”, “PROCESSOS 

SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS”, 

“PROJECTO DE ARQUITECTURA e ESPECIALIDADES DEFERIDO”, “PROJECTOS 

DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de 

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 04 de 

Novembro de 2009, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo 

Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. --------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO: ============================ 

----- JOSÉ ANTÓNIO GOMES, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Freixedas, Freguesia de Arcozelos, a que 

se refere o Proc.º n.º 16.11. --------------------------------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ===================================== 

----- ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS RAFAEL, para ocupação da via pública com 

andaimes, em 20m2, no Largo do Outeiro, Freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º 

n.º 93.11; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO LISBOA, para construção / reconstrução de um muro de vedação com 50m, 

sito no lugar denominado Margote, na localidade de Soutosa, Freguesia de Peva, a que 

se refere o Proc.º n.º 95.11; --------------------------------------------------------------------------------- 
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----- CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, para ocupação da via pública com 

materiais, em 5m2, na localidade de Granjinha, Freguesia de Sever, a que se refere o 

Proc.º n.º 97.11. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS: ============================ 

----- NISA FERREIRA RODRIGUES, para construção de uma habitação unifamiliar, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Zarelho, na localidade de Porto da Nave, 

Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 14.11; --------------------------------------------- 

----- HELENA PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito na Rua do Muro, Freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º n.º 27.11; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MAURO FILIPE BERNARDINO DA SILVA, para alteração e ampliação de uma casa 

de habitação, sita na Rua do Vale, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 

67.11; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============= 

----- JOSÉ ALVES VAZ, para alteração ao projecto de reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, sita na Rua do Outeiro, Freguesia de Paçô, a que se refere o 

Proc.º n.º 184.09. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECTO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO: ============================= 

----- JOÃO RIBEIRO TEIXEIRA, para alteração ao rés-do-chão de um edifício destinado 

a comércio para serviços de fisioterapia, sito na Rua Dr. Sá Carneiro, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º n.º 582.93; -------------------------------------------- 
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----- ALBERTO MANUEL ALMEIDA LOPES, para alteração ao projecto inicial de uma 

habitação unifamiliar, sita na Rua da Fonte, Freguesia de Peva, a que se refere o Proc.º 

n.º 56.06; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOAQUIM FERNANDO SALGADO ALVES, para alteração de um edifício de 

arrumos para habitação, sito na Rua das Pedras, Freguesia de Sever, a que se refere o 

Proc.º n.º 121.09. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

046 – 360/338/376.03 – OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

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

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PROJECTOS, no exercício das funções de Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, por força do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

31 de Janeiro, último, em que decidiu proceder à audiência escrita do interessado do 

Senhor LUÍS ANTÓNIO ANTUNES DIAS, relativamente ao pedido de alteração de uma 

moradia unifamiliar, sita na Rua do Outeiro, na Freguesia de Rua, presente à reunião o 

referido processo, acompanhado da resposta à audiência, em que, pelos motivos ali 

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

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 98-SV/DOP/2011, datada de 17 do 

corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão. - 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao projecto 
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de arquitectura. ======================================================= 

047 – 360/347/1.75 – LOTEAMENTOS URBANOS – Alteração ao alvará de 

loteamento========================================================== 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PROJECTOS, no exercício das funções de Chefe da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, por força do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

31 de Janeiro, último, em que decidiu proceder à audiência escrita do interessado do 

Senhor LUÍS RIBEIRO DA SILVA, relativamente ao pedido de alteração ao lote nº. 2, do 

loteamento sito no lugar denominado estrada Nacional nº. 226, nesta Vila de Moimenta 

da Beira, a que se refere o alvará nº. 1/75, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado da resposta à audiência, em que, pelos motivos ali descritos requer o 

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

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 207-RJ/DOP/2011, datada de 13 

do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 

loteamento e emitir o respectivo alvará, nos termos da informação técnica. ========== 

048 – 360/347/4.00 – LOTEAMENTOS URBANOS – Recepção definitiva das obras 

de urbanização ====================================================== 

========== Oriundo da Firma SOCILOTES – COMÉRCIO PARA CONSTRUÇÃO 
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URBANA, presente à reunião um pedido de recepção definitiva da garantia bancária 

respeitante às obras de urbanização do loteamento urbano sito no lugar denominado 

Rebolal, Freguesia de Arcozelos. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à Comissão de Vistorias, a mesma elaborou o auto de 

Vistoria nº. 4, datado de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a recepção definitiva 

das obras de urbanização, nos termos do referido auto de vistoria, e cancelar a 

respectiva garantia bancária. ============================================= 

049 – 360/347/4.00 – LOTEAMENTOS URBANOS – Alteração ao alvará de 

loteamento ========================================================== 

========== Oriundo da Firma URBE 96, URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÕES E 

PROJECTOS DA NAVE, LDA, presente à reunião um pedido de alteração do uso do 

rés-do-chão dos lotes nº. 12 e 16, do loteamento sito no lugar denominado Poço Novo, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o alvará nº. 01/2009. ------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação técnica da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 204-RJ/DOP/2011, datada de 11 

do corrente mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 
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loteamento e emitir o respectivo alvará. ==================================== 

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 disposto nos nºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Vice-Presidente da Câmara, 

Vereadores e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 

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

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

eram 11H00. ========================================================= 

O VICE-PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

mailto:cmmbeira@mail.telepac.pt�

	02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
	“Secção de Contabilidade”

	“Tesouraria”
	“Loteamentos e Obras Particulares”


