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

E DEZANOVE ======================================================== 

ATA N.º 11/19 

========== Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, 

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 de 2017, 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 11H30 ====================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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----- 1. COMDIGNITATIS – Associação Portuguesa para a Promoção da Dignidade 

Humana – O Senhor Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 

teceu algumas considerações sobre a associação referida em epígrafe e solicitou que 

fossem prestados esclarecimentos sobre a atividade desenvolvida no Concelho de 

Moimenta da Beira, em parceria com a Junta de Freguesia de Leomil. ------------------------- 

----- Em resposta, o Senhor Presidente disse que o Município de Moimenta da Beira tem 

um relacionamento próximo com a referida associação desde há muito tempo, 

destacando que se trata de um projeto que se desenvolve na área do Distrito de Viseu, 

nos termos do acordo com a Segurança Social, com o objetivo de garantir às famílias 

uma resposta personalizada na promoção da dignidade humana. Afirmou, ainda, que a 

Câmara Municipal continua empenhada em acompanhar e apoiar o trabalho que vem 

sendo desenvolvido pela dita associação, aqui se incluindo os esforços para encontrar 

um espaço adequado que permita acomodar as exigências que resultam da atividade da 

ComDignitatis nas suas diversas vertentes. ================================== 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.04.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

129 – 210/207/000 – ASSOCIAÇÃO “UM PONTO NO PLANALTO” - Pedido de 

subsídio ============================================================ 

========== Oriunda do Senhor Vice-Presidente, presente à reunião uma proposta, 
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datada de 20 do corrente mês, referente à minuta do protocolo de cooperação a celebrar 

entre esta Câmara Municipal e a Associação “Um Ponto no Planalto”, que nesta ata se 

consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, relativa aos 

apoios financeiros a prestar para funcionamento da sua atividade, no âmbito da 1.ª 

edição a realizar de 20 a 25 do corrente mês de maio, no Concelho de Moimenta da 

Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito da análise deste assunto, o Senhor Presidente sublinhou a dedicação e o 

dinamismo que o Presidente da Associação, LUÍS ANDRÉ SÁ, demonstrou na 

organização das manifestações artísticas que deram visibilidade ao evento, cuja primeira 

edição se revelou um sucesso e colocou esta iniciativa nos carris para um nova edição, 

assumindo que o projeto nasceu bem e que, sendo diferente e multidisciplinar, considera 

que valeu a pena correr o risco envolvido. -------------------------------------------------------------- 

----- Continuando no uso da palavra, o Senhor Presidente fez uma referência elogiosa e 

de muito apreço aos artistas e também ao público, sempre presente nos espetáculos, 

afirmando que, sendo a cultura um fator importante de desenvolvimento, a Câmara 

Municipal deve continuar a apoiar estas atividades. ------------------------------------------------- 

------ A terminar, deu conta que a Associação foi constituída formalmente já no corrente 

mês, razão pela qual só agora é possível apresentar o protocolo de cooperação, que 

apresenta um apoio financeiro da Câmara Municipal no montante de € 25.000,00 (vinte e 

cinco mil euros), a fim de permitir a realização de mais de 30 eventos, divididos por seis 

disciplinas artísticas que acontecem em mais de oitenta horas de programação. ----------- 
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----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, ditou para a ata a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “A iniciativa cultural Planalto, tal como reconheci na passada reunião, concretiza um espaço 

inovador, atual, voltado para as raízes e multidisciplinar do ponto de vista artístico. Assim, na minha 

perspetiva, este é um projeto que merece o reconhecimento do nosso conterrâneo, Luís André Sá, e o 

apoio desta autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Embora não duvide da utilidade e motivação no apoio a este projeto, ao nos ser apresentada esta 

proposta de ajuda financeira após a realização das atividades, tenho a certeza que o executivo tem um 

completo desrespeito por esta Câmara Municipal. Os pedidos são datados do dia 6 de maio e, por isso 

mesmo, independentemente da data da entrega de alguns documentos, o protocolo deveria ter sido 

aqui trazido na última reunião (valorizando-se assim minimamente esta Câmara Municipal). ------------- 

Posto isto, e não colocando em causa o mérito da atividade, mas criticando veementemente a atitude 

do executivo camarário, a minha votação é contra”. --------------------------------------------------------- 

----- A Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, afirmou ter orgulho em 

pessoas como o Senhor LUÍS ANDRÉ SÁ, enquanto impulsionador e mentor deste 

projeto. Afirmou que vai votar favoravelmente, apesar de estar de acordo com a posição 

do Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, no que se refere ao 

atraso na apresentação do protocolo de cooperação. ----------------------------------------------- 

----- No uso da palavra, o Senhor Presidente lamentou que na apreciação deste assunto 

os Senhores Vereadores atrás citados estivessem a sobrevalorizar uma questão 

meramente administrativa, em detrimento da questão central que deve ser relevada, que 

decorre do facto do Município de Moimenta da Beira ter desfrutado de um evento cultural 

de alto nível e inovador, tendo sublinhado, a propósito, as qualidades artísticas 
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assinaláveis da pessoa que construiu e desenhou o projeto PLANALTO. Terminou, 

afirmando que as posições dos referidos Vereadores traduzem a convicção de que 

ambos não perceberam bem o que efetivamente se passou em Moimenta da Beira. ------ 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador, 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, pelas razões aduzidas na 

declaração acima transcrita, autorizar a atribuição de um apoio financeiro de € 25.000,00 

(vinte e cinco mil euros), bem como aprovar a referida minuta de protocolo, autorizando 

o Senhor Presidente da Câmara a proceder à respetiva assinatura. ================ 

130– 210/207/000 – CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – Candidatura da Freguesia de 

Leomil - “Execução de Infraestruturas e Pavimentações na Envolvente da Capela e 

na Rua da Fonte Velha, em Beira Valente” – Pedido de comparticipação financeira  

========== Oriundo da JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL, presente à reunião o 

ofício n.º 20/19, datado de 2 do corrente mês, registado no mesmo dia, sob o n.º 2614, 

através do qual envia cópia da fatura da empresa adjudicatária, n.º A19/31, no valor de € 

10.700,17 (dez mil, setecentos euros e dezassete cêntimos), solicitando a transferência 

do montante correspondente à respetiva comparticipação, destinado a pagar as obras 

executadas na empreitada referida em epígrafe. ----------------------------------------------------- 
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----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA e 

FINANCEIRA, que procede à cabimentação do valor de € 5.350,09 (cinco mil, trezentos 

e cinquenta euros e nove cêntimos), considerando-se este o valor da comparticipação a 

atribuir pela Câmara Municipal, no âmbito do acordo celebrado. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência do 

valor de € 5.350,09 (cinco mil, trezentos e cinquenta euros e nove cêntimos), no âmbito 

do aludido acordo de execução. =========================================== 

02.04.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

131 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA – Alienação 

do lote n.º 47 ======================================================== 

========== Oriundo da FERJOGOPA, UNIPESSOAL LDA., presente à reunião um 

ofício, datado de 14 do corrente mês, registado no dia 15, sob o n.º 2914, que nesta ata 

se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, em que solicita 

a compra do lote 47, da nova fase do Parque Industrial, com a área de 2.358,60 metros 

quadrados, bem como requere que a área de implantação do referido lote passe a ser 

de 800 metros quadrados, para a construção de um armazém. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a proposta de investimento se enquadra nos 

requisitos essenciais estipulados que fundamentam o recurso à figura de ajuste direto, 

nomeadamente os estabelecidos nas alíneas a), b), c) e d), do n.º 7, do artigo 1.º, do 

Regulamento do Parque Industrial, a Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------- 

----- a) Alienar à requerente o referido lote n.º 47, com uma área de 2.358,60 metros 



  Fl. 205 
____________ 

 

____________ 

2019.05.27 

L iv º .  158  
                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 

                                                                   

 

quadrados, por ajuste direto, nas condições estabelecidas no n.º 9, do artigo 6.º, do 

referido Regulamento, pelo preço de € 5,00/metro quadrado, num valor total de € 

11.793,00 (onze mil, setecentos e noventa e três euros), devendo ser efetuada pelos 

serviços técnicos a respetiva alteração ao loteamento; --------------------------------------------- 

----- b) Que, para garantir o eventual incumprimento das condições contratuais, 

designadamente a não construção da unidade a implantar no terreno, o adquirente 

apresente uma caução, no momento da celebração da escritura de compra e venda, na 

modalidade de garantia bancária, no valor de € 11.793,00 (onze mil, setecentos e 

noventa e três euros), correspondente ao valor da aquisição, a qual deverá ser extinta 

após a conclusão das obras; ------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que a área de implantação no lote 

nº. 47 seja avaliada pelos serviços técnicos, quando for oportuno. ================= 

02.04.04. TESOURARIA 

132 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 24, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 283.146,41 (duzentos e oitenta e 

três mil, cento e quarenta e seis euros e quarenta e um cêntimos), assim discriminado: -- 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  171.375,86 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €  111.375,55 

                                                                      TOTAL: ……€  283.146,41 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
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02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

133 - 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, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJETO 

DE ARQUITETURA DEFERIDO”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” 

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. -- 

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

----- MANUEL JOÃO DA SILVA RIBEIRO, para ocupação da via pública com materiais, 

em 20m2, na Rua da Neta, freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 23.19; -------------- 

----- AGOSTINHO NUNES CARDOSO, para ocupação da via pública com andaimes, em 

10m2, na Rua da Parreira, freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º 24.19; ---------------- 

----- BRUNO ALEXANDRE MORAIS FERREIRA, para construção de um muro de 

vedação com 50m, que pretende levar a efeito no lugar denominado São Miguel, na 

localidade de Paradinha, União das Freguesias de Paradinha e Nagosa, a que se refere 

o Proc.º 25.19; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO: ================================= 

----- MARIA DO CÉU DA COSTA ALVES GOMES, para reconstrução de uma habitação 
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unifamiliar, sita no lugar denominado Outeiro, freguesia de Caria, a que se refere o 

Proc.º 75.18; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============================ 

----- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOIMENTA DA BEIRA, para ampliação e 

remodelação do lar de idosos, sito na Rua General Humberto Delgado, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 64.17; -------------------------------------------------- 

----- MARIA AUGUSTA DE JESUS TEIXEIRA MARGARIDO, para reconstrução e 

ampliação de um edifício de arrumos para habitação unifamiliar, sito na Rua da Costeira, 

na localidade de Toitam, freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º 83.18; ----------- 

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

134 – 360/338/304.04 – PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES – 

Ampliação de um edifício de equipamento social =========================== 

========== Oriundo do CENTRO DE BEM ESTAR E REPOUSO DA PARÓQUIA DE 

SEVER, presente à reunião o projeto de arquitetura e especialidades da ampliação de 

um edifício de equipamento social, sito no lugar denominado Moinhos – Bairro da Ponte, 

n.º 4, na localidade de Barracão, freguesia de Sever. ----------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 105-OS/DOSU/19, de 15 do corrente 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de 
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arquitetura e especialidades, devendo a requerente apresentar, aquando do 

levantamento da licença de construção, a certidão da Conservatória do Registo Predial 

devidamente retificada. ================================================= 

135 – 360/338/6.19 – PROJETO DE ARQUITETURA – Construção de um edifício 

destinado a duas habitações unifamiliares geminadas ======================= 

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

Eng.º ANTÓNO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, onde decidiu proceder à audiência da Firma 

IMOSMART – MEDIAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA, relativamente 

ao projeto para construção de um edifício destinado a duas habitações unifamiliares 

geminadas, que pretende levar a efeito no lugar denominado Portela, freguesia de 

Leomil, presente à reunião o referido processo acompanhado de novos elementos, em 

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

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 50-LS/DOSU/2019, de 21 do corrente 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 

arquitetura, devendo a delimitação do prédio objeto da pretensa implantação ser 

reformulada de modo a permitir a reconfiguração do arruamento a Poente, com uma 

faixa de rodagem com a largura 6,00m e um passeio com uma largura de 1,50m, 

levando a que “o limite do prédio onde é pretendida a implantação das moradias, seja 
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implantado, (no mínimo), a 4,75m do atual eixo do caminho”.------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que o requerente, juntamente com 

a entrega dos projetos das especialidades, apresente nova planta de implantação onde 

conste a reconfiguração do prédio de acordo com a decisão da Câmara Municipal.===== 

136 - 360/344/45.17 – OBRAS PARTICULARES – Constituição de propriedade 

horizontal=========================================================== 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES IRMÃOS BARRADAS, LDA, presente 

à reunião um pedido de emissão de certidão de constituição de propriedade horizontal, 

de um edifício sito no lugar denominado Poço Novo, lote n.º 15, do loteamento a que se 

refere o alvará n.º 01/09, nesta Vila de Moimenta da Beira. --------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 111-OS/DOSU/2019, de 17 do corrente 

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

DELIBERAÇÃO: Face à informação atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no art.º 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respetiva certidão, em 

conformidade. ======================================================== 

137 - 360/347/8.79 – LOTEAMENTO URBANO – Alteração ===================== 

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

Eng.º ANTÓNO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, onde decidiu informar o Senhor TIAGO 

OLIVEIRA CARVALHO do teor da informação técnica, relativa ao pedido de alteração do 
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lote n.º 23, do loteamento a que se refere o alvará n.º 8/79, sito no lugar denominado 

Lagarteira, freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião o referido processo 

acompanhado de novos elementos, em que, pelos motivos ali descritos requer o 

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

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 109-OS/DOSU/19, de 16 do corrente 

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

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

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

alteração ao alvará de loteamento, devendo o requerente efetuar o pagamento em 

numerário, correspondente a 35,00 m2 de área que deveria ser cedida ao domínio 

público. =============================================================  

02.05.03. GABINETE DE GESTÃO DE EMPREITADAS 

138 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TROÇO 2, 

ENTRE A EN 226 (KM 44,7) E O PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA -

Elementos correspondentes ao aditamento e telas finais - Aprovação =========== 

========== Oriunda dos Técnicos Superiores, EDUARDO MANUEL MARTINS DA 

SILVA e RUI JORGE MARANTES DIAS GOMES CORREIA, presente à reunião a 

informação com a referência INF 10-RJ/DPOUA/2019, datada de 17 de abril, último, que 

traz em anexo os elementos correspondentes ao aditamento e telas finais da empreitada 

mencionada em epígrafe, com o seguinte teor: ------------------------------------------------------- 
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----- “Dando cumprimento à legislação em vigor, anexa-se os documentos correspondentes ao 

aditamento e telas finais da empreitada supra citada. -------------------------------------------------------- 

----- De acordo com os elementos elaborados, informa-se favoravelmente.” ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os elementos 

correspondentes ao aditamento e as telas finais respeitantes à obra identificada em 

epígrafe. ============================================================ 

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 no assunto seguinte, nos termos da alínea e), do nº. 1, do artigo 

nº. 69.º, do Novo Código do Procedimento Administrativo, conjugadas com o n.º 6, do 

artigo nº. 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ==========================  

139 - 310/302/470 - REABILITAÇÃO DO LARGO GENERAL HUMBERTO DELGADO 

E SUA ENVOLVENTE - Relatório Final - Adjudicação ======================== 

===== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 4 de 

março, último, exarada a folhas 84 a 89, ponto 050, deste livro de atas, em que foi 

deliberado proceder à abertura de concurso público para a execução da empreitada 

referida em epígrafe, presente à reunião o Relatório Final do Júri do procedimento, que 

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

segundo o qual, pelas razões ali aduzidas, considera que a proposta mais vantajosa é a 

da empresa CONSTRUÇÕES DEMO, LDA., no valor de € 1.067.150,92 (um milhão, 

sessenta e sete mil, cento e cinquenta euros e noventa e dois cêntimos). --------------------- 
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----- O Relatório Final vem acompanhado da minuta do contrato, que também nesta ata 

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

aprovação, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 98.º, do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 

agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

FINANCEIRA, que compromete o montante de € 209.100,00 (duzentos e nove mil e cem 

euros), na respetiva rubrica orçamental, conforme compromisso n.º 800, datado de 22 do 

corrente mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, e estimando que o início dos trabalhos apontam para o último trimestre 

de 2019, o Senhor Presidente informou que o montante do compromisso atrás referido 

corresponde ao valor dos trabalhos a executar, de acordo com o plano de trabalhos 

apresentado na proposta da empresa CONSTRUÇÕES DEMO, LDA, que o Júri 

considera como a mais vantajosa. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando o relatório final do Júri do procedimento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Concordar com a decisão tomada pelo Júri do procedimento sobre a reclamação 

apresentada pelo interessado Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A.; --------------------- 

----- 2. Aprovar o relatório final e adjudicar a empreitada referida em epígrafe à empresa 

Construções Demo, Lda., pelo valor de € 1.067.150,92 (um milhão, sessenta e sete mil, 

cento e cinquenta euros e noventa e dois cêntimos), pelo prazo de 450 dias; ---------------- 
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----- 3. Que, nos termos do disposto do artigo 77.º, do CCP, a referida empresa seja 

notificada para apresentar caução, no valor de € 53.357,55 (cinquenta e três mil, 

trezentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos), bem como para 

apresentar os documentos de habilitação, previstos no artigo 81.º, do referido CCP; ------ 

----- 4. Aprovar a minuta do contrato; --------------------------------------------------------------------- 

---- 5. Que, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 77.º, do referido diploma legal, 

seja comunicada esta deliberação aos restantes concorrentes; ---------------------------------- 

----- 6. Que, após a outorga do respetivo contrato, o mesmo seja remetido ao Tribunal de 

Contas para efeitos de fiscalização prévia, nos termos do disposto da Lei n.º 98/97, de 

26 de agosto. ======================================================== 

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

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

DEUS XAVIER e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO regressaram à 

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

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

12H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


