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

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

ATA N.º 11/18 

========== Aos vinte e oito 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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----- 1. Reprogramação do Programa Operacional Regional do Norte 2014 – 2020 

(NORTE 2020) – Estando praticamente fechada a reprogramação do programa 

comunitário supra identificado, o Senhor Presidente manifestou insatisfação quanto aos 

resultados alcançados, tanto em termos nacionais como, especialmente, em termos 

regionais, na medida em que foram goradas as expetativas de correção das 

reconhecidas injustiças provocadas pelas decisões anteriormente tomadas, que se 

traduziram numa diminuição significativa do envelope financeiro para a candidatura ao 

PROVERE 2020 – Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos, 

apresentada pela CIMDOURO, em articulação com vários parceiros institucionais e 

empresariais. Do mesmo modo, esta reprogramação não logrou corrigir a injustiça 

gritante que se verificou entre os municípios que acederam aos PARUS e os restantes 

municípios, que tendo acesso aos PEDUS, viram as suas dotações financeiras, para 

efeitos de regeneração urbana, significativamente acrescidas, com manifesto prejuízo 

dos primeiros. A implementação do designado acelerador de investimento, que para 

além do mais nem sequer cumpriu os objetivos para que foi criado, constituiu outro fator 

de desequilíbrio, gerando graves prejuízos para os pequenos municípios. Mais disse 

que, também em termos nacionais, os objetivos não foram minimamente cumpridos, 

porque esta reprogramação não valorizou o indispensável reforço da coesão territorial, 

concentrando recursos financeiros em municípios de maior dimensão, para alavancar e 

viabilizar apoios aos sistemas de transporte nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, 

em prejuízo dos municípios de menor dimensão, designadamente aqueles que tinham 
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sido prejudicados na anterior programação. ------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente a este assunto, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA 

COELHO, manifestou desagrado pelos resultados da referida reprogramação, tendo 

questionado se houve algum reforço dos meios financeiros relativamente ao programa 

PROVERE, e se neste programa teria enquadramento uma eventual requalificação do 

Largo da Feira. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em resposta, o Senhor Presidente reafirmou que considera a reprogramação injusta 

por não servir os interesses dos municípios de menor dimensão, tendo salientado que 

esta é a sua posição e a dos Vereadores do PARTIDO SOCIALISTA, admitindo haver 

posições diferentes sobre esta matéria. Disse, a propósito, que os valores atualmente 

previstos para os municípios integrantes do PROVERE DOURO têm uma previsão de 

valores muito baixos em termos de financiamento,  situação que teme não vir a sofrer 

alterações significativas, no âmbito da presente reprogramação. Nesta conformidade, 

afirmou que o valor disponível neste programa, ainda que muito insuficiente,  será 

investido na requalificação do edifício do Instituto da Vinha e do Vinho, em parceria com 

a Cooperativa Agrícola do Távora, para num único espaço se dar visibilidade aos 

produtos endógenos mais importantes do Concelho. ------------------------------------------------ 

----- 02. CRIAÇÃO DO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

E DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS EM BAIXA – Criação de uma entidade 

intermunicipal – Elaboração de estudos técnicos e de viabilidade económica - Na 

sequência das abordagens tidas em reuniões anteriores, sobre o assunto acima 
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identificado, o Senhor Presidente recordou os avanços e recuos que este processo tem 

vindo a sofrer ao longo do tempo, muito em consequência da visão que a tutela tem tido 

sobre esta matéria. Nesse sentido, reconhecendo que se trata de um exercício difícil e 

exigente, já que deve ter em conta um conjunto de premissas que têm que ser acertadas 

para serem aceites por todos os municípios, ao mesmo tempo que deve ser encontrada 

uma solução, económica, financeira e socialmente sustentável, afirmou que os 

representantes dos municípios envolvidos continuam a desenvolver esforços no sentido 

da criação de uma entidade intermunicipal que proceda à gestão conjunta dos serviços 

de água e saneamento ao nível dos municípios localizados a sul do Douro, aqui se 

incluindo também o Município de Vila Nova de Foz Coa. A propósito, o Senhor 

Presidente referiu o que pensa constituir uma vantagem desta opção, nomeadamente os 

ganhos de escala, eficiência e eficácia resultantes da homogeneidade territorial que 

advêm de uma estrutura que, pela sua proximidade aos territórios, deterá um melhor 

nível de capacidade de decisão, de conhecimento e de alocação de recursos, que lhe 

permitirá fazer melhor a defesa dos interesses desta região e dos seus habitantes. -------- 

----- Relativamente a este assunto, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA 

COELHO, questionou se é expetável que, no prazo de dois ou três anos, esteja criada e 

a funcionar a empresa intermunicipal para gestão das redes em baixa, afirmando que, 

não havendo essa garantia, se deveria optar por dar atenção às necessidades de 

intervenções na nossa rede que permitissem ganhos de eficiência, tendo em conta o 

peso dos encargos anuais nos orçamentos do Município. ------------------------------------------ 
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----- No âmbito da discussão sobre este assunto, a propósito dos atrasos, o Senhor 

Presidente lembrou que o Governo anterior impunha uma única solução que passava 

pela verticalização do sistema de distribuição de água e saneamento em baixa, 

atribuindo a responsabilidade da gestão à empresa Águas do Norte, S.A., que deteria a 

maioria do capital social, e que esta decisão trouxe alguns constrangimentos que 

atrasaram o processo. Disse, também, que o atual Governo deixou à consideração dos 

municípios a decisão sobre a opção a tomar, não se opondo à solução da criação da 

referida empresa intermunicipal. Nesse sentido, afirmou que tem a expetativa de que o 

processo de criação da empresa intermunicipal possa estar concluído até ao final do 

corrente ano, de forma a permitir a candidatura aos fundos comunitários. A terminar, 

afirmou que no decurso deste tempo a Câmara Municipal tem vindo a fazer 

regularmente as intervenções que considera necessárias e imprescindíveis para um 

normal funcionamento da rede, assumindo os respetivos custos. -------------------------------- 

----- 3. ÉPOCA DE COMBATE A INCÊNDIOS - O Vereador, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, fez alusão ao estudo realizado pela Unidade de Missão e 

recentemente publicado, no âmbito do qual se destaca o facto de o Município de 

Moimenta da Beira ser um dos concelhos que tem maior risco de incêndios. Nesta 

conformidade, questionou sobre o conhecimento oficial deste estudo e quais as ações 

que o Município pretende tomar no âmbito da prevenção. ----------------------------------------- 

----- Em resposta, o Senhor Presidente afirmou tratar-se de um estudo académico, 

baseado em premissas matemáticas, do qual o Município de Moimenta da Beira teve 
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conhecimento pela comunicação social. Sendo o dito estudo respeitável e com bons 

fundamentos, entende que o mesmo deveria ter uma maior aproximação à realidade, 

uma vez que desconsiderou os investimentos realizados pelos municípios, em particular 

o de Moimenta da Beira, salientando, a propósito, o investimento de mais de um milhão 

de euros na prevenção, a existência de mais uma equipa de sapadores florestais, a 

execução de várias charcas no território, assim como o investimento de centenas de 

milhares de euros na aquisição de viaturas de combate a incêndios pelos bombeiros 

voluntários. Concluiu, afirmando que a revelação do estudo foi feita de forma a poderem 

ser tiradas conclusões precipitadas, podendo criar um ambiente de alarme 

desnecessário. ======================================================= 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.04.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

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

========== Os Vereadores, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER e CRISTIANO DIAS 

DE ALMEIDA COSTA COELHO, ausentaram-se da reunião por se encontrarem 

impedidos de participar, por serem membros da Comissão de Festas de S. João de 

2018. =============================================================== 

115 – 210/207/000 – COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO 2018 – Pedido de subsídio 

========== Oriundo da Comissão de Festas referenciada em epígrafe, presente à 
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reunião um ofício, datado de 17 do corrente mês, solicitando um subsídio para fazer face 

às despesas a realizar com estas festividades. ------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 55.000,00 (cinquenta e cinco 

mil euros), na respetiva rubrica orçamental. ------------------------------------------------------------ 

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, 

atribuir uma comparticipação financeira no montante de € 50.000,00 (cinquenta mil 

euros), que deve ser paga à entidade Surpresa Confiante – Associação, NIF 513948880, 

legalmente constituída para o efeito. --------------------------------------------------------------------- 

----- 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. =========================================== 

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

========== Resolvido o assunto precedente, os Vereadores, JOÃO BENEDITO DE 

DEUS XAVIER e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, regressaram à 

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

116 – 210/207/000 – CENTRO DE BEM ESTAR E REPOUSO DA PARÓQUIA DE 

SEVER – Pedido de apoio ao investimento ================================  

========== Oriundo da Instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião um 
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ofício, com o número 515, datado de 9 de abril, último, que nesta ata se considera 

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

descritas, a atribuição de um apoio financeiro para amenizar o investimento realizado 

com as obras nesta Instituição, ao longo dos anos da sua existência. -------------------------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 22.500,00 (vinte e dois mil e 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando o investimento que está a ser realizado, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir à referida Instituição um subsídio no montante de € 

22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos euros), para os fins propostos. ============= 

117 - 230/999/000 – ORÇAMENTO E CONTAS – INFORMAÇÃO FINANCEIRA - 

Consulta de documentos ============================================== 

========== Oriunda da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presentes à reunião a 

lista dos compromissos assumidos, por requisição, bem como a listagem de pagamentos 

efetuados, com indicação da respetiva descrição da despesa e fornecedor, durante o 

mês de abril, último. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

02.04.04. TESOURARIA 

118 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 25, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 458.894,63 (quatrocentos e 
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cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e quatro euros e sessenta e três cêntimos), 

assim discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  363.186,47 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €    95.708,16 

                                                                TOTAL: ………. €  458.894,63 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

02.05.03. GABINETE DE GESTÃO DE EMPREITADAS 

119 - 310/302/100.011 - EXECUÇÃO DA CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA 

POENTE (CREP) - TROÇO 3 - CICLOVIA ENTRE MOIMENTA DA BEIRA E 

LEOMIL - Abertura de Procedimento - Aprovação ====================== 

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

27 de novembro de 2017, exarada a folhas 180 a 181, ponto 135, do livro de atas 155, 

em que foi aprovado o projeto técnico de execução e o respetivo caderno de encargos 

da obra acima identificada, presente à reunião a informação, com o n.º INF9-

RJ/DOSU/2018, do Técnico Superior, RUI JORGE MARANTES DIAS GOMES 

CORREIA, datada de 15 do corrente mês, com o seguinte teor: --------------------------------- 

----- “No seguimento da orientação dada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, procedeu-se à 

elaboração dos elementos que compõem um procedimento para a formação de contrato com o intuito 

de submeter à concorrência de mercado a execução da empreitada de obras públicas designada por 

“Execução da Circular Rodoviária Externa Poente (CREP) – Troço 3 – Ciclovia entre Moimenta da Beira e 

Leomil”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesse sentido, face ao disposto no n.º 1, art.º 16º do D.L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro – Código 
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dos Contratos Públicos e respetivas alterações, refere os procedimentos para a formação de contratos 

que são o Ajuste direto, Consulta prévia, Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, 

Procedimento de negociação, Diálogo concorrencial e Parceria para a inovação. --------------------------- 

----- Em reunião de Câmara de Municipal de 2017/11/27 foi aprovado o Projeto Técnico de Execução e 

o respetivo Caderno de Encargos, constando como valor de estimativa orçamental o valor de € 

714.684,51 (setecentos e catorze mil seiscentos e oitenta e quatro euros e cinquenta e um cêntimos), 

não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor. -------------------------- 

----- A presente empreitada foi objeto de candidatura aprovada, designada por “Ciclovia entre os 

Aglomerados Urbanos de Moimenta da Beira e Leomil”, no âmbito da Mobilidade Urbana Sustentável – 

Aviso N.º Norte -06-2016-15, a qual teve como valor elegível € 319 027,25 (trezentos e dezanove mil e 

vinte e sete euros e vinte cinco cêntimos), não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à 

taxa legal em vigor. A data para conclusão desta candidatura é aos 31/12/2019. ------------------------- 

----- Tendo por base o valor da estimativa orçamental supra referido, julga-se que se poderá escolher 

como procedimento de formação de contrato para a execução desta empreitada o Concurso Público, 

definido na alínea b) do art.º 19 do D.L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro – Código dos Contratos Públicos 

e respetivas alterações o qual refere que “Concurso público ou concurso limitado por prévia 

qualificação, sem publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, quando o valor do contrato 

seja inferior ao limiar referido na alínea a) do n.º3 do artigo 474º.” ---------------------------------------- 

----- O limiar referido na alínea a) do n.º3 do artigo 474º da legislação supra citada é de 5.548.000,00 

€ (cinco milhões quinhentos e quarenta e oito mil euros), ou seja o valor da estimativa orçamental da 

empreitada é inferior ao valor supra referido. ----------------------------------------------------------------- 

----- Caso a Câmara Municipal opte por este procedimento (Concurso público), temos a informar que: -- 

----- 1 – Necessidade de proceder às fundamentações da base do procedimento: ------------------------- 

----- 1.1 - Face ao disposto no n.º 1 do art.º 36 conjugado com o art.º 38 do D.L. n.º 18/2008, de 29 

de janeiro – Código dos Contratos Públicos e respetivas alterações, refere que cabe ao órgão 

competente para autorizar a despesa e a decisão de contratar, a sua fundamentação. -------------------- 

----- 1.2 - No n.º 2 do art.º 46-A do D.L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro – Código dos Contratos Públicos 



  Fl. 185 
____________ 

 

____________ 

2018.05.28 

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 

                                                                   

 

e respetivas alterações refere que “Na formação de contratos públicos de aquisição ou locação de bens, 

ou aquisição de serviços, de valor superior a € 135 000, e empreitadas de obras públicas de valor 

superior a €500 000, a decisão de não contratação por lotes deve ser fundamentada...”. ----------------- 

----- Para a entidade adjudicante a gestão de um único contrato revela-se mais eficiente por motivos 

funcionais e de urgência, situação pela qual não pretende decidir por este procedimento (concurso 

publico por lotes). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1.3 - No n.º 3 do art.º 47 do D.L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro – Código dos Contratos Públicos e 

respetivas alterações refere que “ A fixação do preço base deve ser fundamentada com base em 

critérios objetivos …”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A equipa projetista procedeu a uma consulta às empresas do setor, conjugado com uma análise 

detalhada dos custos médios unitários resultantes de anteriores procedimentos, para prestações do 

mesmo tipo, permitindo assim obter o valor da estimativa orçamental. ------------------------------------- 

----- 1.4 – Face ao disposto no n.º 2 do art. º 71 do D.L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro – Código dos 

Contratos Públicos e respetivas alterações refere que “A entidade adjudicante deve fundamentar a 

necessidade de fixação do preço ou do custo anormalmente baixo, bem como os critérios que 

presidiram a essa fixação, designadamente os preços médios obtidos na consulta preliminar ao 

mercado, se tiver existido.”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Considerou-se como preço anormalmente baixo o desvio percentual, em relação à média dos 

preços das propostas admitidas e não excluídas, seja superior a 15%, conforme o disposto no n.º 1 do 

artigo 71.º do CCP. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pretende-se definir o limite do intervalo onde se situa o preço justo para a execução da 

empreitada. Após análise dos preços das empresas do setor que forneceram preços à equipa projetista, 

conjugado com os preços médios unitários dos procedimentos anteriores, estes, verificaram que se 

registava um desvio percentual na ordem dos 15%, pelo que todas as propostas com valores fora deste 

limite inferior serão consideradas anormalmente baixas e serão excluídas. ---------------------------------  

----- 2 – Instrução das peças do procedimento: -------------------------------------------------------------- 

----- 2.1 - Anexam-se as peças que o constituem isto é, Anúncio, Programa do Procedimento e o 
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Caderno de Encargos, conforme definido na alínea c), n.º1 do art.º 40 do D.L. n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro – Código dos Contratos Públicos; ---------------------------------------------------------------------- 

----- 2.2 – Anexam-se o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, 

conforme definido no art.º 43 do D.L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro – Código dos Contratos Públicos; -- 

----- 2.3 – De acordo com o disposto D.L. n.º 273/2003, de 29 de outubro, que estabelece as regras 

gerais de planeamento, organização e coordenação para promover a segurança, higiene e saúde no 

trabalho em estaleiros da construção e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n. 92/57/CEE, 

do Conselho, de 24 de junho, anexa o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2.4 – O prazo para execução da empreitada é de 365 dias; -------------------------------------------- 

----- 2.5 – O prazo para apresentação das propostas é de 24 dias a contar da data do envio do convite; 

----- 2.6 – O critério de adjudicação --------------------------------------------------------------------------- 

----- O critério de adjudicação fixado é o da proposta economicamente mais vantajosa, para a entidade 

adjudicante, considerando os seguintes fatores e respetivas ponderações: --------------------------------- 

----- P - Preço (ponderação de 60%) -------------------------------------------------------------------------- 

----- Vt - Valia técnica (ponderação de 40%) ----------------------------------------------------------------- 

----- A proposta economicamente mais vantajosa resultará da aplicação da ponderação dos fatores 

conforme expressão matemática que a seguir se explicita: -------------------------------------------------- 

----- K = 0,60 x P + 0,40 x Vt ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.7 – O prazo para apresentação dos documentos de habilitação corresponde ao prazo máximo de 

dez dias, a contar da data da notificação da adjudicação. ---------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, a Câmara Municipal deverá aprovar o Procedimento para a formação do contrato 

para a execução da empreitada “Circular Rodoviária Externa Poente (CREP) – Troço 3 – Ciclovia entre 

Moimenta da Beira e Leomil” por exemplo o supra citado ou outro procedimento que achar por 

conveniente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Prevê-se, na calendarização da presente empreitada, a execução de 13% do volume total dos 

trabalhos no corrente ano.” ------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 98.483,53 (noventa e oito mil, 

quatrocentos e oitenta e três euros e cinquenta e três cêntimos), na respetiva rubrica 

orçamental, correspondente à execução de 13%, do volume dos trabalhos em 2018. ----- 

----- No âmbito da discussão sobre este assunto, o Senhor Presidente afirmou que com 

a formação deste contrato pretende-se criar uma ciclovia tendo como benefícios uma 

alternativa segura e sustentável à mobilidade entre os aglomerados urbanos de 

Moimenta da Beira e Leomil. Mais afirmou que esta infraestrutura permitirá a circulação 

a pé e de bicicleta em condições de segurança e de comodidade, situação que não se 

verifica hoje em dia. Concluiu, dizendo que as condições de conforto e bem-estar que 

esta infraestrutura trará aos beneficiários, no desenvolvimento das suas atividades, será 

um estimulo impulsionador a um maior número de utilizadores ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tendo por base a fundamentação atrás referida, que obteve consenso 

no órgão executivo, a Câmara deliberou, por unanimidade: --------------------------------------- 

----- 1. Autorizar a abertura de procedimento para a formação de contrato da empreitada 

acima identificada, mediante concurso público, nos termos e para efeitos do disposto na 

alínea b), do artigo 19.º., do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprova o 

Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 

de 31 de agosto, adiante designado por CCP; -------------------------------------------------------- 

----- 2. Optar pela não contratação por lotes, considerando que a gestão de um único 

contrato se revela mais eficiente por motivos funcionais e de urgência, para efeitos de 
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comprimento do disposto no artigo 46º.-A, do CCP; ------------------------------------------------- 

----- 3. Nos termos e para efeitos do artigo 47º., do CCP, fixar o preço base da 

empreitada em € 714.684,51 (setecentos e catorze mil, seiscentos e oitenta e quatro 

euros e cinquenta e um cêntimos), não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado 

(IVA) à taxa legal em vigor, considerando o valor da estimativa orçamental, resultante da 

consulta que a equipa projetista fez às empresas do setor, em resultado da análise 

detalhada dos custos médios unitários resultantes de anteriores procedimentos, para 

prestações do mesmo tipo; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Para efeitos do disposto no artigo 71.º, do CCP, considerar um preço 

anormalmente baixo quando o desvio percentual, em relação à média dos preços das 

propostas admitidas e não excluídas, seja superior a 15%, sendo que, para o respetivo 

cálculo, serão considerados os arredondamentos efetuados à segunda casa decimal. 

Este intervalo resulta da análise dos preços unitários que as empresas do setor 

forneceram à Equipa Projetista conjugado com os preços médios unitários de 

procedimentos do mesmo tipo, verificando-se, assim, um desvio percentual na ordem 

dos 15%. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5. Aprovar o Minuta do Anúncio, o Programa de Procedimento, o Caderno de 

Encargos, o Plano de Segurança e Saúde e o Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos, nos termos do disposto no nº. 2, do artigo 40.º, do CCP; ---------------------------- 

----- 6. Nomear, nos termos do artigo 67.º, do CCP, o seguinte Júri: Presidente: 

Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, Vogais 
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Efetivos: LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA, Chefe da DOSU, que substitui o Presidente 

nas faltas e impedimentos e EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, Técnico 

Superior; Vogais Suplentes: Técnicos Superiores, RUI JORGE MARANTES GOMES 

CORREIA e ANA PAULA CARVALHO SOARES COUTINHO; ----------------------------------- 

----- 7. Nomear, como Fiscal da Obra, o Técnico Superior, RUI JORGE MARANTES 

GOMES CORREIA, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 344º., do CCP; ------- 

----- 8. Nomear, como Coordenador de Segurança, o Técnico Superior, EDUARDO 

MANUEL MARTINS DA SILVA, nos termos do disposto no artigo 17.º, do Decreto-Lei n.º 

273/2003, de 29 de outubro; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- 9. Nomear, como Gestor do contrato, o Técnico Superior, EDUARDO MANUEL 

MARTINS DA SILVA, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 290º.-A, do CCP. = 

02.05.04. GABINETE DE AMBIENTE, ENERGIA E FLORESTAS 

120 – 130/148/006 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA 

CIMDOURO E AFINS – Adjudicação ==================================== 

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

14 de ultimo, exarada a folhas 165 a 168, ponto 110, deste livro de atas, presente 

novamente à reunião o processo acima mencionado, acompanhado da informação n.º 

482/RC/DOSU-GAEF/20118, de 21 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------ 

----- “A presente informação surge em consequência da comunicação efetuada por e-mail em 

30/abril/2018, pela CIMDOURO – Agência de Energia, dando conhecimento que se encontram 
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terminados os procedimentos pré-contratuais do concurso público internacional para Fornecimento de 

Energia Elétrica para as instalações dos Municípios da CIMDOURO e afins para 2018/2019, e que 

segundo o Relatório Final elaborado pelo Júri, é proposto a adjudicação ao comercializador vencedor, a 

EDP Comercial, SA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, tendo em consideração que:---------------------------------------------------------------------- 

----- Nos termos do art.º 39.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei (DL) 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, foi 

aprovada pela Câmara Municipal (CM), em 16 de abril de 2018, a decisão de ratificar a integração no 

agrupamento de entidades adjudicantes para a aquisição de energia elétrica para 2018-2019, nomear 

como mandatário do agrupamento a CIMDOURO, a quem foi conferida a competência para promover 

todos os atos e procedimentos pré-contratuais, com exceção da adjudicação.------------------------------ 

----- Nos termos do art.º 36.º do CCP, foi também aprovada pela CM, na mesma data, a ratificação da 

decisão de contratar e, ainda, nos termos do art.º 38.º daquele normativo, a escolha do concurso 

público, com publicidade internacional, ao abrigo da alínea b), n.º 1, do art.º 20.º e do art.º 162.º e 

ss., como procedimento de formação do contrato.------------------------------------------------------------ 

----- Corridos os trâmites procedimentais, o júri elaborou o relatório preliminar (nos termos do disposto 

no art.º 146.º do CCP), efetuou a audiência prévia (nos termos do disposto no art.º 147.º do CCP) e 

elaborou, nos termos do disposto no art.º 148.º do CCP, o relatório final anexo, onde propôs a 

adjudicação da proposta do concorrente “EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A.”, sendo o 

preço contratual para este Município de 384 610,46€, repartido por 153 844,10€ em 2018 e 230 

766,36€ em 2019, nos termos do fixado no n.º 1 na cláusula 8.ª do Caderno de Encargos. -------------- 

----- O órgão competente para decidir adjudicar é o que tem competência para a decisão de contratar, 

como consta do artigo 73.º do CCP, neste caso, a CM.------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal (PCM), ou quem o substitua, pode, nos termos do n.º 3, do 

art.º 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, praticar quaisquer atos da competência da CM, 

sempre que circunstâncias excecionais e urgentes o exijam, sob condição de ratificação pela mesma 

CM, na primeira reunião a realizar após a sua prática.-------------------------------------------------------- 
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----- No caso presente o caráter excecional e urgente decorre das seguintes circunstâncias:------------- 

----- Próxima Reunião de Câmara a 28 de maio de 2018;---------------------------------------------------- 

----- O adjudicatário tem ainda de apresentar os documentos de habilitação e respetiva caução, cujo 

prazo é de 10 dias úteis;---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O contrato atual de fornecimento terminava a 30 de abril de 2018,----------------------------------- 

----- PROPÕE-SE:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Aprovar a proposta contida no relatório final do júri, em anexo, com os fundamentos ali 

constantes, e que aqui se dão por integralmente reproduzidos;--------------------------------------------- 

----- Adjudicar, nos termos da alínea b) do artigo 20.º, conjugado os artigos 76.º e 148º, n.º 4, todos 

do CCP, a «Aquisição de energia elétrica para as instalações do município de Moimenta da Beira." à 

firma EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A pelo valor de 384 610,46€, 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 

8ª do Caderno de Encargos e do IVA, no valor de 740 638,02€ (2018: 286 154,75€; 2019: 454 

483,27), o que perfaz um total de 1 125 248,48€, repartido em 2018: 439 998,85€ e em 2019: 685 

249,63€;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Aprovar, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, a minuta do 

contrato que se encontra anexa à presente Proposta;-------------------------------------------------------- 

----- Notificar o adjudicatário para, nos termos do art.º 77º do CCP, a apresentação dos documentos de 

habilitação e prestar caução nos termos previstos no Programa do Concurso e no Relatório Final acima 

referido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Anexos: - Relatório Final;--------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Proposta apresentada pela “EDP Comercial”;---------------------------------------------------------- 

----- - Minuta do Contrato;------------------------------------------------------------------------------------- 

----- À consideração superior.” -------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente explicou as incongruências entre o Despacho que 

proferiu e a informação dos serviços constatadas na última reunião, afirmando que a 
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caução já tinha sido prestada pelo adjudicatário. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, 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, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, apresentado na reunião ordinária, realizada 

em 14 do corrente mês, e exarado a folhas 166 e 167, do ponto 110, deste livro de atas.  

121 – 150/192/000 – Pedreira de Granito n.º 6366 - “CASTINHEIRINHO” – 

Regularização de licenciamento ======================================== 

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

presente à reunião o ofício com a referência 600/DPN, datado de 02 do corrente mês, 

registado sob o nº 2529, remetendo uma cópia, em formato digital (CD), do processo de 

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

Freguesias de Pêravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, requerido pela empresa GRADUL 

– Indústria de Granitos, Lda., nos termos do estabelecido na alínea c), do n.º 7, do artigo 

28.º, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, para que a Câmara Municipal se pronuncie sobre o 

processo de adaptação de uma pedreira de granito. ------------------------------------------------- 

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

URBANOS, o mesmo prestou a informação n.º 38-LS/DOSU/2018, datada de 15 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 na alínea c), do n.º 7, do art.º 28.º, do Decreto-Lei n.º 
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270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro), a 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira se pronuncie sobre o processo de adaptação de uma pedreira 

de granito, cuja requerente é a GRADUL – Indústria de Granitos, Lda., “designadamente para 

conferência com a carta arqueológica”.------------------------------------------------------------------------ 

----- Em causa está um processo instruído pela referida empresa na DREG, relativo à pedreira de 

granito, com o número atribuído 6366, denominada de “CASTINHEIRINHO”, na Freguesia de Pera 

Velha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Categoria Operativa - Solo Rural, Categoria Funcional – Espaço Florestal de Produção, e, 

simultaneamente, na sua maioria, (neste caso, cerca de 85% da sua área), em Área Potencial de 

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

----- Relativamente a Espaços Florestais, nomeadamente, em Espaços Florestais de Produção, (de 

acordo com o estipulado na alínea g), do ponto 2, do art.º 38.º, do Regulamento do PDM em vigor), é 

admissível a “exploração de recursos geológicos…”. ---------------------------------------------------------- 

----- No caso em concreto, atenda-se que o presente processo destina-se, não a licenciar, mas a 

adaptar uma pedreira já licenciada, às exigências previstas no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de 

outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, (nomeadamente, 

adaptar o seu Plano de Pedreira). ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Com isto, pretende-se alertar que estamos perante um processo que diz respeito a uma pedreira 

existente, licenciada e registada no cadastro Nacional de Pedreiras, da DREG. ----------------------------- 

----- Quanto ao Plano de Pedreira em concreto, (nomeadamente, quanto ao seu Plano Ambiental de 

Recuperação Paisagística), julga-se adequado à exploração em causa. ------------------------------------- 

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

Pedreira de Granito n.º 6366, cuja requerente é a GRADUL – Indústria de Granitos, Lda..” --------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação técnica acima transcrita, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável relativamente ao pedido de 

adaptação do Plano da Pedreira às exigências previstas no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 

6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, 

relativamente ao processo de licenciamento da Pedreira com o n.º 6366 - 

“Castinheirinho”, sita na União de Freguesias de Pêravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz.  

122 – 340/404/001 - Elaboração de Projetos de Execução das Medidas de Eficiência 

Energética do Certificado Energético – Aprovação ========================== 

========== Oriunda do Gabinete do Ambiente, Energia e Floresta, presente à reunião 

a informação n.º 481/RC/DOSU-GAEF/2018, datada de 21 do corrente mês, relativa ao 

assunto em epígrafe, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------ 

----- “A presente informação surge em consequência da abertura do Concurso para apresentação de 

candidaturas de Eficiência Energética nas Infraestruturas Publicas da Administração Local, AVISO N.º 

NORTE-03-2017-42, e que tem como principal objetivo o “Apoio à eficiência energética, à gestão 

inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas, 

nomeadamente nos edifícios públicos e no setor da habitação”.---------------------------------------------- 

----- Tendo em consideração a tipologia das operações abrangidas pela candidatura em causa, o 

município de Moimenta da Beira, decidiu selecionar dois equipamentos municipais para se candidatar ao 

concurso em causa:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. - BIBLIOTECA MUNICIPAL AQUILINO RIBEIRO (BMAR);---------------------------------------------- 

----- 2. - EXTERNATO INFANTE D. HENRIQUES (EIDH).------------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, e tendo em consideração as melhorias propostas no certificado energético, 

identificadas pelo perito qualificado aquando da auditoria energética, foram elaborados os estudos 

técnicos contemplando as medidas necessárias para elaboração da candidatura, tais como:-------------- 
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----- - Substituição de Equipamentos de Climatização (substituição da Caldeira a Gasóleo por Pellets) - 

BMAR e EIDH;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Substituição de Iluminação - BMAR e EIDH;------------------------------------------------------------ 

----- - Aplicação isolamento térmico sobre a laje de esteira da cobertura – BMAR e EIDH;----------------- 

----- - Substituição de Caixilharia – BMAR;-------------------------------------------------------------------- 

----- - Aplicação de Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC) – EIDH;------------------------------ 

----- Perante o exposto junto se remete a estimativa orçamental, e os projetos de execução das 

medidas em causa, para aprovação da Câmara Municipal.---------------------------------------------------- 

----- À consideração superior”. --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos projetos 

de execução e a respetiva estimativa orçamental. =============================  

02.06. DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E CULTURAL  

002.06.06 - GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

123 – 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 05.RIC/DISC/2018, datada de 22 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. ------------------ 

----- Os referidos auxílios económicos apresentam encargos a assumir no montante de € 
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13,44 (treze 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. ========================================================= 

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 

11H40. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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