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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZ DE MAIO D O ANO DE DOIS 

MIL E TREZE ======================================================== 

ATA N.º 10/13 

========== Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, 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 ata da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, 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 04 de 

novembro de 2009, exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de atas 139, cuja ordem do 

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

previsto no nº 3, do art.º 87º., da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. =============== 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  
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----- 1. VOTO DE PESAR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um 

“Voto de Pesar” pelo falecimento da mãe do Senhor Vereador, JORGE DE JESUS 

COSTA, que o Executivo lamenta profunda e sentidamente, acompanhada de um 

grande abraço de solidariedade. -------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. DESPORTO: O Senhor Presidente informou que o Estádio Municipal de 

Moimenta da Beira será inaugurado no próximo dia 10 de Junho, dia em que também se 

comemora o aniversário do Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da Beira. ----------- 

----- 3. SAÚDE: Foi dado conhecimento que, no próximo dia 03 de Junho, a Unidade de 

Saúde Familiar de Moimenta da Beira inicia a sua actividade, nas instalações do antigo 

centro de saúde, que conta com serviço médico e de enfermagem, bem como da área 

administrativa, passando o município a contar com mais um equipamento de referência 

no sector da saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. DIREITO DE SUPERFÍCIE: O Senhor Presidente informou que estão em curso as 

negociações no âmbito da renovação do contrato de constituição do direito de superfície 

com a empresa CEPSA-PORTUGUESA PETRÓLEOS, S. A., pelo posto de 

abastecimento de combustíveis, sito na Avenida 25 de Abril, nesta Vila. =============   

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

182 – 150/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS – APROV AÇÃO DOS 
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PROJETOS DE REGULAMENTOS DE PUBLICIDADE, OCUPAÇÃO D A VIA 

PÚBLICA, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE S DIVERSAS 

PREVISTAS NO DECRETO-LEI Nº. 264/2002, DE 25 DE NOVEMBRO, E NO 

DECRETO-LEI Nº. 310/2002, DE 18 DE DEZEMBRO, E HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS  DO MUNICÍPIO DE  MOIMENTA DA 

BEIRA ============================================================= 

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

01 de março, ultimo, em que foram aprovados os projetos de regulamentos supra 

epigrafados, presente à reunião o parecer do Gabinete Jurídico, nº. 09.13, datado de 06 

do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer 

parte integrante, dando conta que, em sede de apreciação pública, não foram 

apresentadas quaisquer sugestões e ou reclamações, pelo que sugere que os mesmos 

sejam submetidos à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos legais. ---------------- 

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

submeter os aludidos projetos de regulamento à apreciação da Assembleia Municipal, 

para efeitos de aprovação, nos termos da alínea e), do n.º 2., do artigo 53º., da Lei nº. 

169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro. == 

183 – 150/992/000 – POSTURAS E REGULAMENTOS - APROV AÇÃO DO PROJETO 

DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇ A DE TAXAS 

MUNICIPAIS ========================================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 
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01 de março, ultimo, em que foi aprovado o projeto de regulamento supra referido, 

presente à reunião o parecer do Gabinete Jurídico, nº. 09.13, datado de 06 do corrente 

mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, onde, pelas razões ali descritas, designadamente pela publicação do novo 

regime a que fica sujeita a atividade de comércio a retalho não sedentária exercida por 

feirantes e vendedores ambulantes, bem como pelo novo regime de licenciamento dos 

estabelecimentos industriais previsto para o sistema de industria responsável, sugere 

que seja novamente submetida à discussão pública o Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais e respetiva tabela anexa, que nesta ata se consideram 

integralmente transcritos e dela fica a fazer parte integrante, que já integram as 

alterações acima mencionadas e as decorrentes do licenciamento zero. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

----- a) Revogar a deliberação tomada em 01 de março, último, exarada a folhas 100, 

ponto 095, deste livro de atas, respeitante ao Projeto de Alteração ao Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais; ---------------------------------------------------------- 

----- b) Aprovar o actual Projeto de Alteração ao Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas Municipais, devendo o mesmo ser submetido à apreciação pública, nos termos 

e para os efeitos previstos no artigo 118.º, do Código de Procedimento Administrativo. --- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, no caso de não se verificarem 

propostas de alteração ao referido projeto, no âmbito da apreciação pública, que o 

mesmo seja submetido de imediato à apreciação da Assembleia Municipal, para efeitos 
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de aprovação nos termos da alínea e), do n.º 2., do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 

de setembro, na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro. ============= 

184 – 150/193/000 – LICENCIAMENTO ZERO – Balcão de Empreendedor –  

Aprovação de procedimentos  =========================================== 

========== Presente à reunião o Parecer do Gabinete Jurídico, nº. 10.13, datado de 

08 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante, segundo o qual e pelas razões ali descritas, sugere que, nas 

situações de atendimento presencial, os serviços municipais mantenham os 

procedimentos adotados, bem como a guia de receita em vigor, para efeitos de gestão 

de montantes recebidos, até ao momento da total operacionalização da plataforma 

informática que suporta o balcão do empreendedor. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o conteúdo do 

referido parecer jurídico, pelo que, enquanto não se verificar a total operacionalização do 

balcão do empreendedor, devem os serviços municipais aplicar os procedimentos 

propostos. =========================================================== 

2 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

185 – 210/207/000 – COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO/2 013 – Pedido de subsídio   

========== Oriundo da Comissão de Festas referenciada em epígrafe, presente à 

reunião o programa das festas e respetivo orçamento, cujo valor global em receitas e 

despesas é estimado em € 90.000,00 (noventa mil euros), solicitando a atribuição de um 
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subsídio no valor de € 55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), para fazer face às 

despesas enunciadas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ----------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040701, onde, em 7 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 119.482,44 (cento e dezanove mil quatrocentos e 

oitenta e dois euros e quarenta e quatro cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Atividades 

Municipais, no Objetivo 2.5.1., Código 04 e Projeto nº 43/2013, no montante de € 40.000,00 (quarenta 

mil euros).” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  Apesar das grandes dificuldades financeiras que o Município 

atravessa, mas considerando também que é necessário manter o nível e a dignidade 

das Festas de S. João de Moimenta da Beira, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

manifestar disponibilidade para vir a atribuir uma comparticipação no montante de € 

50.000,00 (cinquenta mil euros), devendo, para o efeito, serem criadas as necessárias 

condições orçamentais. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, admitir poder vir a ser atribuído à 

referida Comissão de Festas um reforço de € 5.000,00 (cinco mil euros), caso se venha 

a confirmar essa necessidade. ============================================ 

186 – 210/207/000 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU – “ Concurso de 

Matemática Mentes Brilhantes 2013 ” – Pedido de apoio financeiro  ============= 

========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma comunicação, 



 F lF lF lF l.214 
____________ 

 

____________ 

2013.05.10 
L i v º .  1 4 6L i v º .  1 4 6L i v º .  1 4 6L i v º .  1 4 6     

                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 

                                                                   
 
datada de 6 do corrente mês, informando que a ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 

DE VISEU vai organizar a 10.ª edição do concurso referenciado em epígrafe, no qual irá 

participar um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, pelo 

que solicita a atribuição de um apoio financeiro para a sua realização. ------------------------ 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/040301, onde, em 7 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 500,00 (quinhentos euros), tendo sido feita a Proposta 

de Cabimento n.º 810, no valor de € 100,00 (cem euros)”. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, associar-se a esta iniciativa, 

atribuindo uma comparticipação de € 100,00 (cem euros), destinada a patrocinar um dos 

primeiros prémios deste concurso. ========================================= 

187 – 230/260/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Aprovaçã o da 1.ª Revisão ao 

Orçamento e Plano de Atividades para 2013  =============================== 

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

12 de abril, último, exarada a folhas 174, ponto 157, deste livro de atas, em que foi 

deliberado submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal, presente à 

reunião o ofício n.º 17, deste órgão deliberativo, datado de 3 do corrente mês, 

acompanhado da minuta da ata – parte respetiva -, informando que, em sua sessão 

ordinária realizada no mesmo dia, foi deliberado aprovar a referida revisão, nos precisos 

termos da proposta apresentada e aprovada pela Câmara Municipal. -------------------------- 



 F lF lF lF l.215 
____________ 

 

____________ 

2013.05.10 
L i v º .  1 4 6L i v º .  1 4 6L i v º .  1 4 6L i v º .  1 4 6     

                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 

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

188 – 230/262/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Aprovaçã o da Prestação de 

Contas respeitantes ao ano de 2012  ====================================== 

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

12 de abril, último, exarada a folhas 176, ponto 159, deste livro de atas, em que foi 

deliberado submeter o assunto à apreciação e votação da Assembleia Municipal, tendo 

em conta o disposto na alínea c), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro, presente à reunião o ofício n.º 

18, deste órgão deliberativo, datado de 3 do corrente mês, acompanhado da minuta da 

ata – parte respetiva -, informando que foi deliberado aprovar a Prestação de Contas 

respeitante ao ano de 2012, nos precisos termos apresentados e aprovados pela 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

189 – 230/270/000 – ELOI TOMÁS & TOMÁS, LDA – Recla mação de valor em dívida 

pela empresa  ======================================================== 

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma proposta, datada 

de 7 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------ 

----- “Em 19/02/2010 foi submetido e analisado em reunião de Câmara o assunto inerente à empresa 

supra citada, que reivindicava a realização de trabalhos de pavimentação em vários arruamentos da 

localidade e Freguesia de Segões que não foram faturados na totalidade nem pagos por esta Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A situação em causa referia-se a 5.632,34 m2 de trabalhos realizados ao preço de 4,20 € / m2, o 
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que totaliza um valor total de 23.655,83 € acrescido de IVA, o que perfaz o valor de 29.096,67 €. ------ 

----- Para além do valor reclamado, existia uma requisição externa que não foi traduzida em fatura 

correspondendo a 992 m2 no valor de 4.166,40 € + IVA (833,28 €) que totalizava 4.999,68 €. ---------- 

----- Deste modo a totalidade do valor reclamado pelo fornecedor ascende a 27.822,23 + IVA (6.399,11 

€) = 34.221,34 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “A Câmara deliberou por unanimidade, mandatar o Presidente para apresentar uma avaliação mais 

aprofundada e pormenorizada sobre o assunto”. ------------------------------------------------------------- 

----- Após análise das diferentes informações dos serviços técnicos, e negociação com o fornecedor foi 

proposto o pagamento no valor de 20.000,00 €.” ------------------------------------------------------------ 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/07010401, onde, em 7 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 244.114,06 (duzentos e quarenta e quatro mil cento e 

catorze euros e seis cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no 

Objetivo 2.4.2., Código 02 e Projeto nº 2/2007, no montante de € 7.389,53 (sete mil trezentos e 

oitenta e nove euros e cinquenta e três cêntimos).” ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do 

Senhor Presidente, autorizando o pagamento do valor de € 20.000,00 (vinte mil euros), 

após a criação das necessárias condições orçamentais. ======================== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

190 – 130/151/100 – 230/270/000 – CEMITÉRIO DE ALVITE – Proposta de aquisição 

de terreno para ampliação  ============================================= 

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma proposta, datada 
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de 7 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------ 

----- “Considerando que se encontra neste momento ocupado todo o terreno integrante do Cemitério de 

Alvite, sendo imperioso e urgente a sua ampliação por forma a responder em boas condições às 

necessidades sentidas já no presente, mas também acautelando o funcionamento deste equipamento 

para o futuro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando ainda que se afigura viável a ampliação lateral do Cemitério, permitindo a criação de 

boas condições de utilização, por um período razoável de tempo, proponho: ------------------------------- 

----- 1. Que seja concedida uma indemnização ao senhor Manuel de Figueiredo Ribeiro, NIF 141474912, 

residentes em Rua do Corgo, n.º 22 em Alvite, Moimenta da Beira, pela cedência de uma parcela de 

terreno, que faz parte do artigo rústico sito à Urgueira, inscrito sob o n.º 3910, da freguesia de Alvite, 

com a área de 1.660,00 m/2, conforme planta anexa. ------------------------------------------------------- 

----- 2. Que o preço de aquisição seja € 15,00 / m2 (quinze euros), perfazendo o valor de € 24.900,00 

(vinte e quatro mil e novecentos euros).” --------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente informou a Câmara que o preço agora proposto, 

para aquisição da referida parcela de terreno, teve por base e como fundamento o preço 

de € 12,50/m2, pago pela Câmara Municipal, no ano de 1997, ao mesmo proprietário, 

acrescido da respetiva correcção monetária. ---------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, e tem cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/07010412, onde, em 7 do 

corrente mês, existia um saldo disponível de € 133.576,28 (cento e trinta e três mil quinhentos e 

setenta e seis euros e vinte e oito cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos, no Objetivo 2.4.6., Código 02 e Projeto nº 2/2013, no montante de € 5.000,00 (cinco 

mil euros).” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO : Considerando a urgência e a pertinência na aquisição da referida 

parcela de terreno, tendo em conta os fins a que se destina, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, concordar com a proposta do Senhor Presidente da Câmara, autorizando 

o pagamento de uma indemnização ao referido proprietário, no montante de € 24.900,00 

(vinte e quatro mil e novecentos euros), após a criação das necessárias condições 

orçamentais. ========================================================= 

191 – 130/151/700 – JORNAL BEIRÃO – Pedido de arren damento do quiosque sito 

na Praceta Comandante Requeijo  ======================================== 

========== Oriunda da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião um 

e-mail, datado de 7 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito 

e dela fica a fazer parte integrante, informando que pretende implementar e alargar a 

sua atividade a mais alguns concelhos vizinhos, pelo que, para o efeito, no sentido da 

referida atividade ser mais visível e acessível, solicita o aluguer do quiosque em 

epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um procedimento de 

hasta pública, nos termos legais, para o arrendamento do referido quiosque, tendo como 

base de licitação o valor mensal de € 100,00 (euros euros), designando a seguinte 

comissão do concurso: --------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: PAULO ALEXANDRE MATOS FIGUEIREDO, Chefe da Divisão 

Económica e Financeira; ------------------------------------------------------------------------------------

VOGAIS EFETIVOS: NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES, Técnico Superior, que substitui 
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o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e PAULO MIGUEL RODRIGUES 

SOARES, Coordenador Técnico. -------------------------------------------------------------------------- 

VOGAIS SUPLENTES: ELSA MARIA FERREIRA MARIANA, Coordenadora Técnica e 

MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES MARQUES, Técnica Superior. ============= 

02.02.04. TESOURARIA 

192 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 9, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 131.266,60 (cento e 

trinta e um mil, duzentos e sessenta e seis mil e sessenta cêntimos), assim discriminado:  

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   23.910,63 

                            b) Dotações não Orçamentais............ € 107.355,97 

                              TOTAL…………..….... €  131.266,60 

02.02.05. SERVIÇOS DE GESTÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNC IA ENERGÉTICA 

193 – 340/404/000 – CIMDOURO, AGÊNCIA DE ENERGIA - PACTO DE AUTARCAS –  

Proposta de adesão do Município de Moimenta da Beir a ===================== 

========== Oriunda do Serviço de Gestão e Promoção da Eficiência Energética, 

presente à reunião a informação 219-RC/SGPEE/2013, datada de 2 do corrente mês, 

acompanhada da proposta de adesão do Município de Moimenta da Beira, ao “Pacto 

dos Autarcas”, celebrado entre todos os Presidentes de Câmara pertencentes à 

CIMDOURO, que nesta ata se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer 

parte integrante, que compromete os municípios aderentes a cumprir não só um 
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conjunto de objetivos do ponto de vista energético e ambiental até 2020, mas também 

ao desenvolvimento de um PAES – Plano de Ação para a Energia Sustentável, tendo o 

mesmo de ser aprovado obrigatoriamente em reunião de Câmara e sessão da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão do Município 

ao referido “Pacto dos Autarcas”, autorizando o Senhor Presidente a proceder à sua 

assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, levar o presente documento à 

apreciação da Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação. ================== 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E A MBIENTE 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

194 - 340/323/300 – PARQUE EÓLICO DE TRÊS MARCOS – Pedido de Parecer no 

âmbito de Avaliação de Incidências Ambientais (AInc A) ====================== 

========== Oriundo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro (CCDRC), presente à reunião um oficio, datado de 17 de abril, último, registado 

sob o nº 2177, a solicitar que esta Câmara Municipal emita parecer técnico em termos 

ambientais e de ordenamento, quanto ao projeto em causa. -------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, o mesmo prestou a informação n.º 30-

LS/DPOUA/2013, datada de 24 de abril, último, com o seguinte teor: -------------------------- 

----- “A Parque Eólico do Douro Sul, S.A. pretende a construção do Parque Eólico de Três Marcos, na 
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Freguesia de Moledo, Concelho de Castro Daire. -------------------------------------------------------------- 

----- O parque terá uma capacidade instalada de 24,6MW, distribuída por 12 aerogeradores com uma 

potência unitária de 2,050MW. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- A ligação ao Sistema Elétrico será estabelecida através de uma linha elétrica a 60kW, com uma 

extensão de aproximadamente 21,5km, que interligará a subestação do parque em causa e a 

subestação de Moimenta da Beira, (cuja construção está prevista no âmbito do Parque Eólico de Douro 

Sul, na Freguesia de Leomil). ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que ao Concelho Moimenta da Beira diz respeito, estará em causa a construção de parte da 

referida linha aérea, numa extensão de cerca de 3,5km, (de acordo com a cópia do projeto, que se 

anexa). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em termos de Plano Diretor Municipal, a linha aérea ocupa áreas de “Espaço Florestal”, “Espaço 

Não-Urbano” e de “Áreas de Salvaguarda, (quer de áreas de Reserva Ecológica Nacional, quer de áreas 

de Reserva Agrícola Nacional). --------------------------------------------------------------------------------- 

---- Nos termos da Lei, este tipo de projetos está sujeito a Decisão de Incidências Ambientais 

Favorável, ou Condicionalmente Favorável, a emitir, (neste caso), pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro - CCDRC, após decorrido o período de Consulta Pública em curso.   

----- Assim, neste momento, caso o entenda, deverá a Câmara Municipal pronunciar-se em termos 

ambientais e de ordenamento, quanto ao projeto em causa. ------------------------------------------------ 

----- Entretanto, e nos termos do que é também solicitado pela CCDRC, julga-se oportuno divulgar 

imediatamente o processo em curso às Juntas de Freguesia de Alvite e de Leomil, bem como, junto das 

respetivas populações.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável. ===== 

 “OBRAS PARTICULARES” 

195 – 360/338/27.12 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura / 

especialidades – Construção de um anexo destinado a  arrumos e garagem  ====== 
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========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua 

reunião ordinária realizada em 13 de abril de 2012, exarada a folhas 221, ponto 212, do 

livro de atas 144, em que foi deliberado aprovar o projeto de arquitetura para construção 

de um anexo destinado a garagem e arrumos, que o Senhor FERNANDO MANUEL 

GOMES FERREIRA pretende levar a efeito no lugar denominado Monte Rodrigo, 

Freguesia de Alvite, sendo da responsabilidade do requerente a execução de todas as 

infraestruturas no local, novamente, presente à reunião o referido processo, 

acompanhado do pedido de reaprovação do projeto de arquitetura e dos projetos de 

especialidades, em que, pelos motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão. - 

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

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 140-

SV/DPOUA/13, datada de 17 de abril, último, emitindo parecer favorável. -------------------- 

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

arquitetura, aprovar os projetos de especialidades e emitir o respetivo alvará de licença 

de construção. ======================================================== 

 ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA  ================= 

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

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

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

de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, 

Vereadores e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 
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distribuída fotocópia a todos os membros da Câmara. ---------------------------------------------- 

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

12H40. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


