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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM CATORZE DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO =========================================================== 

ATA N.º 10/18 

========== Aos catorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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 20 de 

outubro de 2017, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO 

e ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, o primeiro na qualidade de Presidente da 

Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente reunião ordinária, 

a qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião, realizada no dia 23 de 

outubro, último, exarada a folhas 109, ponto 83, do livro de atas 155, e cuja ordem do 

dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 

2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 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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----- Pelo Senhor Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, foram 

colocadas as seguintes questões: ------------------------------------------------------------------------  

----- 1. SIADAP – Questionou sobre o andamento dos processos de avaliação de 

desempenho, designadamente se estão a ser cumpridas as disposições legais contidas 

na Lei nº. 66-B/2007, de 28 de dezembro. -------------------------------------------------------------- 

----- 2. PLANO DE MOBILIDADE – Solicitou o ponto de situação do processo do plano 

de mobilidade, tendo em consideração que deveria estar implementado no primeiro 

trimestre deste ano, de acordo com a informação prestada pelo Senhor Presidente, 

exarada na ata de 21 de dezembro de 2017; ---------------------------------------------------------- 

----- 3. PARQUE INDUSTRIAL – Questionou se a Câmara Municipal tem estado atenta à 

importância da matéria-prima conhecida por lítio, para a indústria das baterias para 

carros elétricos e para a utilização na indústria eletrónica, e se existe um conhecimento 

das capacidades geológicas do nosso território a esse propósito, salientando a 

importância da instalação de empresas no Parque Industrial. ------------------------------------- 

----- Em resposta, o Senhor Presidente informou que a implementação do SIADAP tem 

vindo a ser efetuada no respeito pela lei, sem prejuízo do reconhecimento de algumas 

vicissitudes que decorreram ao longo do tempo, potenciados pelo congelamento das 

carreiras, que criaram constrangimentos de natureza processual não só no Município de 

Moimenta da Beira, como em todo o país. Ainda, assim, afirmou que tem sido dada 

completa liberdade aos avaliadores para fazerem o seu trabalho e que, no âmbito do 

Conselho de Coordenação de Avaliação, se tem procurado dar resposta às questões 
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que têm vindo a ser levantadas, mormente no âmbito da diferenciação de desempenhos. 

Concluiu, afirmando que, não se tratando de um processo com um desenvolvimento 

formal exemplar, está a ser implementado de forma a não trazer nenhum prejuízo para 

os trabalhadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao Plano de Mobilidade, informou que o plano está esboçado e que 

as grandes decisões estão tomadas. Reafirmou o interesse em que o mesmo esteja 

assente numa lógica de rede integrada de transportes com os municípios vizinhos, com 

o objetivo de servir os interesses das populações de todos os territórios e que, para ter 

sucesso, deve estar compatibilizado com a necessidade de garantir a sustentabilidade 

enquanto perdurar no tempo. Concluiu, afirmando que tem a expetativa de brevemente o 

plano ser implementado, cumprindo todas as condições que dele decorrem. ----------------- 

----- No que se refere à exploração de lítio, disse que a Câmara Municipal está atenta e 

não deixa cair nenhuma oportunidade de negócio, alertando para as dificuldades que 

decorrem do investimento que é necessário realizar nesta área para obter bons níveis de 

produtividade, tendo em conta a volatilidade desta matéria-prima. Terminou, afirmando 

que a procura de lotes no Parque Industrial tem vindo a acontecer, mas que a realidade 

do mundo dos negócios obriga à ponderação de todas as variáveis. =============== 

----- Pela Senhora Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, foram colocadas 

as seguintes questões: --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. ESPAÇO COBERTO EXTERIOR NO CENTRO ESCOLAR – Solicitou o ponto da 

situação relativamente à cobertura no Centro Escolar. ---------------------------------------------- 
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----- 5. SERVIÇO DE TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE – Solicitou o ponto de 

situação relativamente ao serviço TDT no Concelho, em particular na instalação do 

retransmissor localizado em Cabaços; ------------------------------------------------------------------- 

----- 6. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA – Questionou sobre as razões da constante 

falta de energia elétrica no lugar do Alto do Facho, em Moimenta da Beira. ------------------ 

----- Em resposta, o Senhor Presidente informou que na semana passada foi 

consensualizada com o Agrupamento de Escolas a solução preconizada para a 

cobertura do Centro Escolar, e que estão a ser preparados os documentos tendentes à 

formalização dos procedimentos inerentes à adjudicação dos trabalhos. ---------------------- 

----- Relativamente ao serviço de TDT, informou que, neste momento, foi possível 

alcançar um acordo entre todas as partes, que garante as condições técnicas e 

económicas para a instalação do retransmissor na Freguesia de Cabaços, tão breve 

quanto possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Quanto às falhas de eletricidade referidas, informou que será feita nova insistência 

junto da EDP de forma a encontrar uma solução definitiva para o problema da falta de 

energia elétrica naquele local. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- A terminar o período antes da ordem do dia, o Senhor Vereador, CRISTIANO DIAS 

DE ALMEIDA COSTA COELHO, a propósito do evento designado por “Concentração de 

Telescópios”, prestou um reconhecimento público ao trabalho feito pelo Agrupamento de 

Escolas, na pessoa do Professor Paulo Sanches e do Clube das Ciências, no âmbito da 

astronomia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- A propósito, o Senhor Presidente afirmou que a Câmara Municipal tem vindo a 

valorizar e a dar relevo ao trabalho realizado pelo Clube das Ciências e pelo Professor 

Paulo Sanches no local próprio, salientando que é aí que o destaque deve ser feito. === 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

100 – 020/010/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO 

GRAU DE OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO - ANO DE 

2017 - Comunicação de deliberação ====================================== 

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

19 de fevereiro, último, exarada a folhas 44, ponto 030, deste livro de atas, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal, n.º 22, datado de 23 de abril, último, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 20 do mesmo mês, foi 

deliberado aprovar o Relatório de Avaliação do Grau de Observância do Estatuto do 

Direito de Oposição referente ao ano de 2017, nos precisos termos apresentados e 

aprovados pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 

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

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.03. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.03.03. SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL, ATENDIMENTO E ARQUIVO 

101 – 110/199/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 
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DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA 

BEIRA - RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO RESPEITANTE AO ANO DE 2017 – 

Comunicação de deliberação =========================================== 

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

19 de março, último, exarada a folhas 78, ponto 052, deste livro de atas, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 23, datado de 23 de abril, último, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 20 do mesmo mês, foi 

deliberado aprovar o Relatório de Monitorização do Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas do Município de Moimenta da Beira, respeitante ao ano 

de 2017, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. --------- 

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

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.04.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

102 – 210/202/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Plano de Apoio à Economia Local 

– Proposta de suspensão ============================================== 

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

16 de abril, último, exarada a folhas 106 e 107, ponto 74, deste livro de atas, em que foi 

deliberado submeter à Assembleia Municipal a proposta de suspensão do Plano de 

Apoio à Economia Local (PAEL), tendo em conta o disposto no artigo 6.º, da Lei n.º 

43/2012, de 28 de agosto, presente à reunião o ofício n.º 25, deste órgão deliberativo, 
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datado de 23 do referido mês, acompanhado da minuta da ata – parte respetiva -, 

informando que foi deliberado aprovar a suspensão do Plano de Apoio à Economia 

Local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

103 – 210/207/000 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA – “6.ª 

Concentração de Telescópios em Moimenta da Beira” – Pedido de apoio financeiro 

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

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

datada de 8 do corrente mês, que acompanha o pedido de apoio financeiro do 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA, através do seu Clube das 

Ciências, para comparticipar as despesas com a organização da 6.ª Concentração de 

Telescópios, nos dias 12 e 13 do corrente mês, no Santuário de São Torcato, Freguesia 

de Cabaços, na qual irão participar vários especialistas ligados a astronomia.---------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 500,00 (quinhentos euros), na 

respetiva rubrica orçamental. ------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido 

Agrupamento de Escolas um subsídio no montante de € 500,00 (quinhentos euros), para 

os fins propostos. ===================================================== 

104 – 230/262/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Aprovação da Prestação de 

Contas respeitantes ao ano de 2017 ====================================== 
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========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

16 de abril, último, exarada a folhas 110 a 114, ponto 76, deste livro de atas, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal n.º 26, datado de 23 do mesmo mês, 

acompanhado da minuta da ata – parte respetiva -, informando que foi deliberado 

aprovar a Prestação de Contas respeitante ao ano de 2017, nos precisos termos 

apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------- 

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

02.04.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

105 – 130/151/100 – BENS IMÓVEIS – AQUISIÇÃO DA “CASA DE MOIMENTA” ==== 

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

28 de outubro de 2016, exarada a folhas 142 a 143, ponto 106, do livro de atas 153, em 

que foi deliberado autorizar a aquisição do referido imóvel, designado por “Casa de 

Moimenta”, pelo valor global de € 11.040,00 (onze mil e quarenta euros), efetuando o 

pagamento a cada um dos coproprietários nos exatos termos e condições exaradas na 

proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, presente à reunião o Parecer do 

Gabinete Jurídico, n.º 14.18, datado de 2 do corrente mês, que nesta ata se considera 

integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali 

descritas, sugere que o Executivo Camarário retifique a deliberação anteriormente 

tomada, para que nela passe a constar a inscrição matricial correta, ou seja, onde se lê 

artigo urbano 197.º, deve passar a ler-se artigo urbano 254.º, assim como delibere 

adquirir o prédio urbano, inscrito na matriz predial da freguesia de Moimenta da Beira 
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sob o artigo 255.º, identificando o valor da compra. -------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede ao cabimento do montante de € 20.580,00 (vinte mil, 

quinhentos e oitenta euros), na respetiva rubrica orçamental. ------------------------------------- 

----- A propósito, a Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, questionou se 

existe justificação para a manutenção do valor da aquisição, uma vez que decorreram já 

alguns anos e se afigura uma contínua degradação do imóvel, tendo também 

perguntado sobre a finalidade a dar ao mesmo. ------------------------------------------------------ 

------ Em resposta, o Senhor Presidente deu conta das dificuldades que os diversos 

proprietários demonstram na aceitação da proposta que lhes foi feita, antevendo que 

qualquer desvalorização em termos de proposta teria apenas o efeito de aumentar as 

referidas dificuldades, e que, pelo contrário, acredita que a manutenção do valor é a 

melhor via para ajudar a concretizar da aquisição. Concluiu, afirmando que o imóvel em 

causa servirá para construção de um museu que ilustrará a presença judaica no 

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

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

----- a) Retificar a deliberação acima identificada, no sentido do artigo matricial do prédio 

urbano a adquirir ser o número 254º, pelo valor de € 11.040,00 (onze mil e quarenta 

euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- b) Autorizar a aquisição do prédio urbano com o artigo matricial n.º 255.º, pelo valor 

de € 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta euros). ========================= 



  Fl. 162 
____________ 

 

____________ 

2018.05.14 

L iv º .  156  
                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 

                                                                   

 

106 – 130/151/200 – BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – Eliminação de artigos 

registados na Repartição de Finanças em nome da EDP ===================== 

========== Oriundo da E.D.P. – Eletricidade de Portugal, presente à reunião um “e-

mail”, datado de 21 de março, último, informando que, no seguimento da aquisição do 

Bairro da Barragem do Vilar, por parte desta Câmara Municipal, cuja escritura foi 

celebrada no ano de 1984, ainda se encontram registados na Repartição de Finanças de 

Moimenta da Beira em nome da EDP onze imóveis, juntando, para o efeito, as 

respetivas certidões matriciais, pelo que solicita a devida eliminação. -------------------------- 

----- Submetido o assunto ao GABINETE JURÍDICO, o mesmo prestou o Parecer n.º 

15.18, datado de 7 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrito 

e dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, sugere que se deve 

reportar ao Senhor Chefe de Finanças de Moimenta da Beira a indevida inclusão dos 

prédios a favor da EDP, a que se referem os artigos matriciais nºs. 186.º, 187.º, 188.º, 

189.º, 190.º, 191.º, e 192.º, devendo os mesmos passar para a titularidade do Município 

de Moimenta da Beira, assim como a necessidade de eliminar, por inexistência 

superveniente, os artigos matriciais n.º 208.º, 209.º e 211.º. Mais é referido no dito 

parecer que o artigo matricial nº. 214º. é propriedade da EDP. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao Senhor Chefe de 

Finanças de Moimenta da Beira: -------------------------------------------------------------------------- 

----- a) A transmissão da titularidade dos imóveis com os artigos matriciais nºs. 186.º, 

187.º, 188.º, 189.º, 190.º, 191.º, e 192.º, para o Município de Moimenta da Beira; ---------- 
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---- b) A eliminação dos artigos matriciais n.º 208.º, 209.º e 211.º, por inexistência 

superveniente. ======================================================== 

02.04.04. TESOURARIA 

107 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 11, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 107.651,29 (cento e sete mil, 

seiscentos e cinquenta e um euros e vinte e nove cêntimos), assim discriminado: --------- 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  12.012,98 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €  95.638,31 

                                                                TOTAL: ………. € 107.651,29 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  

02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

108 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

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

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 30 de outubro de 2017, exarada a folhas 118, ponto 93, do livro de 

atas 155, a seguir se identificam, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO” e “PROJETO DE 

ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO”, que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 23 de outubro de 2017 foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de 

Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ----------------------------------------------- 
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AUSÊNCIA DA REUNIÃO: ============================================== 

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

respeito diretamente ao Senhor Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da 

reunião, por se encontrar impedido de participar, nos termos do disposto na alínea a), do 

n.º 1, do art.º 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do 

art.º 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, assumindo a Presidência da reunião o 

Vice-Presidente, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA. ===== 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- ARMANDO RAFAEL FONSECA FERREIRA, para construção de arrumos com 4m2, 

que pretende levar a efeito na Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º 27.18. ---------- 

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

========== Resolvido o assunto precedente, o Presidente da Câmara, regressou à 

reunião, retomando a Presidência da mesma. ================================ 

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDO: ================ 

----- ANTÓNIO PAULO DA SILVA CLETO, para alteração ao projeto de reconstrução e 

ampliação de uma habitação, sita na Rua das Lages, freguesia de Alvite, a que se refere 

o Proc.º 53.13. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

02.05.04. GABINETE DE AMBIENTE, ENERGIA E FLORESTAS 

109 – 130/148/006 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – “Abertura de Concurso Público 

para Fornecimento de Energia Elétrica - Procedimentos pré-contratuais do 
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concurso para o ano de 2018 – Aprovação da autorização prévia para a assunção 

dos compromissos plurianuais inerentes ao(s) contrato(s) a celebrar, de acordo 

com o previsto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho 

(regime jurídico da realização das despesas públicas) e na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, compromissos plurianuais esses a 

autorizar em valor correspondente ao dos encargos de 2019”- Comunicação da 

deliberação ========================================================= 

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

16 de abril, último, exarada a folhas 117 e 118, ponto 80, deste livro de atas, presente à 

reunião o ofício da Assembleia Municipal, n.º 24, datado de 23 de abril, último, 

informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 20 do mesmo mês, foi 

deliberado aprovar a autorização prévia para a assunção dos compromissos plurianuais 

inerentes ao(s) contrato(s) a celebrar, no âmbito do concurso acima identificado. ---------- 

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

110 – 130/148/006 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA 

CIMDOURO E AFINS – Despacho de Adjudicação - Ratificação =============== 

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

16 de abril, último, exarada a folhas 117 a 118, ponto 80, deste livro de atas, assim 

como da deliberação tomada pela assembleia Municipal, a que se refere o ponto 

anterior, bem como da informação n.º 476/RC/DOSU-GAEF/20118, de 03 do corrente 
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mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, presente à reunião um Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado 

de 03 do corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------- 

----- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 – Que a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária realizada em 16 de abril de 2018, deliberou 

autorizar a manutenção da validade do Protocolo para a constituição do agrupamento de entidades 

adjudicantes, que integra um conjunto de municípios da CIMDOURO, bem como outras entidades, nos 

termos do qual as partes acordam agrupar-se com vista ao lançamento de um concurso público 

internacional para a aquisição de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa 

tensão normal, nos termos do Código dos Contratos Públicos;----------------------------------------------- 

----- 2 – Que, no Relatório Final do concurso em epígrafe, datado 26 de abril de 2018, é proposta a 

adjudicação ao concorrente EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA, pela quantia de 

384.610,46€ (trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e dez euros e quarenta e seis cêntimos), 

repartido por 153.844,10 em 2018 e 230.766,36 em 2019, acrescidos dos valores referidos nos n.ºs 2 

e 3, da clausula 8.ª do Caderno de Encargos e do IVA à taxa legal em vigor;------------------------------ 

-----3 – Que é urgente a celebração do contrato, e nos termos do disposto na alínea a), do n.º 1, do 

art.º 104.º, do Código dos Contratos Públicos, a outorga do contrato não pode ter lugar antes de 

decorridos 10 dias contados da data da notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes; 

4 – Considerando que não é possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal;-------------------- 

----- Determino:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 - A aprovação Relatório Final do referido concurso;--------------------------------------------------- 

----- 2 - Que seja adjudicada a aquisição acima referida à empresa EDP Comercial – Comercialização de 

Energia, SA, pela quantia de 384.610,46€ (trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e dez euros e 

quarenta e seis cêntimos), repartido por 153.844,10 em 2018 e 230.766,36 em 2019, acrescidos dos 

valores referidos nos n.ºs 2 e 3, da cláusula 8.ª, do Caderno de Encargos e do IVA à taxa legal em 

vigor, no valor de 740 638,02€ (286.154,75€ referente ao ano de 2018 e 454.483,27 referente ao ano 



  Fl. 167 
____________ 

 

____________ 

2018.05.14 

L iv º .  156  
                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 

                                                                   

 

de 2019), o que perfaz um total de 1.125.248,48€, sendo que no ano de 2018 totaliza o montante de 

439.998,85€ e no ano de 2019 o total de 685.249,63€;----------------------------------------------------- 

----- 3 - Que, considerando o disposto no artigo 77º., do CCP, aprovado pelo Decreto –Lei 18/2008, de 

29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, se proceda à 

notificação do adjudicatário para prestar caução no montante de 5%, ou seja, no montante de 

19.230,52€ (dezanove mil, duzentos e trinta euros e cinquenta e dois cêntimos);------------------------- 

----- 4 - Aprovar, nos termos do n.º 2, do artigo 98.º, do Código dos Contratos Públicos, a minuta do 

contrato;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 - Tendo em conta o disposto no artigo 81º, do diploma atrás referido, se proceda à notificação 

do adjudicatário para a apresentação dos documentos de habilitação;-------------------------------------- 

----- 6 - Que, tendo em conta o disposto no nº. 1, do artigo 77.º, atrás referido, se proceda à 

notificação de todos os restantes concorrentes;--------------------------------------------------------------- 

----- 7 - Que este despacho seja ratificado na primeira reunião de Câmara a realizar após a sua 

emissão, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito da discussão deste assunto, a Senhora Vereadora, ANA MARGARIDA 

LOPES MORGADO, perguntou se o adjudicatário já tinha prestado a caução, a que se 

refere o nº. 6, alínea c), da informação técnica nº. 476/RC/DOSU-GAEF/20118, atrás 

referida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo em conta a aparente contradição entre o conteúdo do Despacho do Senhor 

Presidente e a impossibilidade de garantir uma resposta em tempo útil relativamente à 

questão colocada, dado que o procedimento se encontra a ser instruído em sede de 

CIMDOURO, o senhor Presidente propôs que o assunto volte em próxima reunião 

devidamente informado. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do 

Senhor Presidente, devendo este assunto regressar à ordem do dia na próxima reunião. 

111 – 150/192/000 – Pedreira de Granito n.º 6601 - “Corga Larga” – Regularização 

de licenciamento ===================================================== 

========== Oriundo da DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA – Área Norte, 

presente à reunião o ofício com a referência DSMP/DPN/580, datado de 26 de abril, 

último, registado sob o nº 2367, remetendo uma cópia, em formato digital (CD), do 

processo de regularização do licenciamento da pedreira identificada em epígrafe, sita na 

Freguesia de Caria, requerido pela empresa Granitos ACM – Unipessoal, Lda., nos 

termos e para os efeitos previstos nos n.ºs 1 e 2, do artigo 8.º, do Decreto-Lei n.º 

165/2017, de 5 de novembro, para que a Câmara Municipal se pronuncie no prazo de 20 

dias, de acordo com o nº. 4, do citado artigo daquele diploma legal. ---------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, o mesmo prestou a informação n.º 36-LS/DOSU/2018, datada de 03 do 

corrente mês, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------- 

----- “A presente informação surge perante a solicitação da Direção Geral de Energia e Geologia - 

DREG, para que, (nos termos do estabelecido no n.º 4, do art.º 8.º, do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 

de novembro), a Câmara Municipal de Moimenta da Beira se pronuncie sobre o processo de 

licenciamento de uma pedreira de granito, cuja requerente é a Granitos ACM - Unipessoal, Lda..---------

----- Em causa está um processo instruído pela referida empresa na DREG, para licenciamento de uma 

pedreira de granito, com o número atribuído 6601 - “Corga Larga”, na Freguesia de Caria.--------------- 

----- Recorda-se que, a pedido da Granitos ACM - Unipessoal, Lda., em dezembro de 2015, foi emitida 
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pela Câmara Municipal uma declaração a apontar que a mesma área, (ocupada pela pedreira em 

causa), reunia condições para que nela pudesse vir a ser autorizada a exploração de recursos minerais 

do solo e subsolo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Segundo o Plano Diretor Municipal atualmente em vigor, a área da pedreira localiza-se em Solo 

Rural, (na sua maioria, em Espaço de Recursos Geológicos e, na sua totalidade, em Área Potencial de 

Recursos Geológicos). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente a Espaços de Recursos Geológicos, de acordo com o estipulado no ponto 1, do art.º 

45.º, do Regulamento do PDM em vigor, “Os espaços pertencentes a esta categoria destinam -se à 

exploração dos recursos minerais do solo e subsolo…”.------------------------------------------------------- 

----- Perante o exposto, deverá a Câmara Municipal pronunciar-se sobre o processo de licenciamento da 

pedreira de granito cuja requerente é a Granitos ACM - Unipessoal, Lda..----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação técnica acima transcrita, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável relativamente ao pedido de 

licenciamento da referida pedreira com o n.º 6601 - “Corga Larga”, na Freguesia de 

Caria. ============================================================== 

02.06. DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E CULTURAL  

02.06.04. – SECÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 

112 – 710/707/000 – CLASSIFICAÇÃO DE MONUMENTO DE INTERESSE 

MUNICIPAL – Abertura do procedimento para classificação do “Externato Infante 

D. Henrique”, como Monumento Municipal ================================ 

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

19 de fevereiro, último, exarada a folhas 51 a 52, ponto 38, deste livro de atas, presente 

à reunião o Parecer do Gabinete Jurídico n.º 13/18, datado de 18 de abril, último, que 
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nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a 

informar que, tendo decorrido o prazo de 30 dias úteis, previsto no Diário da República, 

2ª. Série, nº. 44, de 02 de março do corrente ano, nenhum interessado se pronunciou 

sobre a proposta de classificação deste imóvel como de interesse municipal. ---------------- 

----- Nesta conformidade, mais informa que a Câmara Municipal deve tomar a decisão 

final e deliberar a classificação do imóvel como de interesse municipal, de acordo com o 

previsto no nº. 6, do artigo 15º., da Lei nº. 107/2001, de 8 de setembro. ----------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou por unanimidade, classificar o referido imóvel 

“Externato Infante D. Henrique” como monumento de interesse municipal, nos termos do 

artigo 57.º, da Lei 309/2009, de 23 de outubro, conjugado com o disposto na alínea t), do 

n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, bem como no n.º 6, do artigo 

15.º, da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. ================================= 

02.06.06 - GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

113 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2017/2018 =========================================================== 

========== Oriunda do GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, presente à 

reunião a Informação n.º 04.RIC/DISC/2018, datada de 07 do corrente mês, que nesta 

ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando 

conta da existência de uma candidatura, que deu entrada fora do prazo estabelecido no 

Regulamento em vigor, de um aluno que vai frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

com vista à atribuição de auxílios económicos para o ano letivo 2017/2018. ------------------ 
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----- Os referidos auxílios económicos apresentam encargos a assumir no montante de € 

20,44 (vinte euros e quarenta e quatro cêntimos), referente ao fornecimento de 

“refeições”, uma vez que o aluno beneficia de escalão 2 de abono de família.---------------- 

----- O processo vem acompanhado da respetiva informação da SEÇÃO DE 

CONTABILIDADE, referente à assunção dos inerentes encargos. ------------------------------- 

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

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, nos termos da informação supra 

mencionada. ========================================================= 

114 – 710/714/500 – INSTRUÇÃO - ENSINO SECUNDÁRIO – Proposta para 

celebração de Protocolo com a Universidade do Porto – Atribuição de bolsas aos 

alunos do 9.º ao 12.º ano - Projeto de regulamento com as condições gerais de 

acesso =============================================================  

 ========== Oriundo da Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, presente 

à reunião um “e-mail”, datado de 13 de março, último, que acompanha uma proposta 

para celebração de um protocolo com a Universidade do Porto, que nesta ata se 

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

atribuição de bolsas de apoio aos alunos do 9.º ao 12.º ano, do Concelho de Moimenta 

da Beira, como mérito escolar. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado de um projeto de regulamento das condições gerais 

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

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  Fl. 172 
____________ 

 

____________ 

2018.05.14 

L iv º .  156  
                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 

                                                                   

 

----- No âmbito da análise e discussão deste assunto, o Senhor Presidente teceu 

algumas considerações prévias, afirmando que a Câmara Municipal deve ser prudente 

na fixação dos critérios em sede de regulamento, designadamente no que se refere à 

atribuição dos prémios exclusivamente aos alunos com melhores notas, afirmando 

desde já tratar-se de um critério com o qual não concorda. Referiu, também, a 

necessidade de avaliar melhor a atribuição do volume financeiro, no sentido de financiar 

mais os alunos que, cumprindo os outros requisitos, os seus agregados apresentem 

mais dificuldades financeiras. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- No mesmo sentido, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

afirmou que a proposta é positiva na sua generalidade, realçando que, em sua opinião, 

deveria merecer previamente uma consulta pública para acomodar os contributos que se 

afigurassem adequados, procedimento que a não fazer-se, conduzirá à sua abstenção 

na votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, na qualidade de autora da 

proposta, disse que a mesma pretende ser apenas uma base de trabalho que não exige 

qualquer votação nesta reunião. Disse, ainda, que a indicação da Universidade do Porto 

surge por ser a mais antiga neste domínio, tendo feito sentir a sua satisfação por ver o 

interesse da Câmara Municipal em discutir e apoiar este projeto. -------------------------------- 

----- Após a discussão acima referida, o Senhor Presidente propôs que o Senhor Vice-

Presidente, enquanto responsável pelo Pelouro da Educação, assuma a liderança deste 

projeto, conjuntamente com a Senhora Vereadora autora da proposta, para que, em 
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articulação com o Agrupamento de Escolas, melhorem este documento com base nos 

contributos que se discutiram nesta reunião e ou outros que sejam dados no âmbito da 

consulta às Escolas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Senhor Presidente, devendo este assunto voltar à reunião com a formalização de um 

regulamento que concretize a definição de critérios que garantam uma resposta mais 

justa e equilibra às questões que foram colocadas. ============================ 

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 e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo. 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

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

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

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

11H15. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


