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

DEZANOVE ========================================================= 

ATA N.º 14/19 

========== Aos oito do mês de julho 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, 

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 09H30. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do artigo 39.º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR a 

falta do Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ausente por estar no gozo de 

férias. ============================================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. AUSÊNCIA DA REUNIÃO – Por estar no gozo de férias, o Senhor Presidente 

informou que não vai estar presente na próxima reunião ordinária do órgão executivo, 

que se realiza no dia 22 do corrente mês. =================================== 

----- 2. MOBILIDADE URBANA – Relativamente ao projeto “Mobilidade à Beirinha”, o 

Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, ditou para a ata a 

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

----- “O projeto de mobilidade a que se deu o nome de “à beirinha” era uma matéria há muito tempo 

discutida por nós e que fazia todo o sentido para as pessoas, principalmente as mais idosas que muitas 

vezes necessitam de aceder a vários serviços e comércios distantes uns dos outros. ---------------------- 

----- Em fevereiro deste ano este mecanismo de mobilidade avançou, foi feita a viagem inaugural e as 

pessoas começaram a beneficiar deste serviço. Contudo, e antes de este projeto ter avançado, 

discutimos aqui várias vezes sobre a possibilidade de uma série de supermercados, e outras lojas, 

poderem ajudar a financiar este sistema. --------------------------------------------------------------------- 

----- Posto isto, e porque aqui não se discutiu mais nada sobre este programa, gostava agora de obter 

uma série de informações: ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Quais os supermercados e outras entidades que aderiram ao financiamento deste projeto? ------ 

----- 2. Qual o procedimento financeiro que deu origem a este projeto? ------------------------------------ 

----- 3. Qual será o custo por anual deste projeto?” ---------------------------------------------------------- 
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----- Em resposta, o Senhor Presidente afirmou estar admirado pela pergunta sobre a 

questão financeira, na medida em que o Protocolo assinado com a empresa que presta 

o serviço, onde está previsto o custo mensal e anual deste processo, foi aprovado em 

reunião do órgão executivo, na qual o senhor Vereador esteve presente, tendo por isso 

total conhecimento das condições pelas quais agora pergunta. Ainda assim, informou 

que o custo bruto anual é de 55.000 euros. Disse, ainda, que continua em curso o 

processo de abordagem a parceiros privados. =============================== 

----- 3. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM BAIXA - O Vereador, CRISTIANO 

DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, a propósito do assunto referido em epígrafe, 

proferiu a seguinte declaração: ---------------------------------------------------------------------------- 

----- “Saiu recentemente um estudo que diz que no nosso município se perdem “364 litros por dia e por 

ramal de água” - estamos portanto a falar de 73 garrafões de água perdidos por dia em cada uma 

destas infraestruturas, o que é grave do ponto de vista d eficiência dos recursos e do ponto de vista 

ambiental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A coligação Unidos pelo Futuro tem por isso trazido, por mais que uma vez, esta matéria à 

discussão, uma vez que neste setor geramos permanentemente um prejuízo de 70% (tal como 

afirmámos nas propostas feitas nos orçamentos municipais). ----------------------------------------------- 

----- Do ponto de vista da gestão esta é uma realidade gravíssima pois não passa pela cabeça de 

nenhum de nós, nos nossos negócios privados, termos um carro que, a cada abastecimento de 100€, 

apenas recebe no motor 30€ do combustível que compra (perdendo-se os restantes 70€). --------------- 

----- Como é possível que em 10 anos de Governação nada se tenha feito! -------------------------------- 

----- Depois de uma série de propostas que já aqui fiz, depois de pedir à câmara que traçasse um plano 

de contenção das fugas a 10% (o que geraria uma considerável receita aos cofres públicos), depois de 
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o Sr. Presidente me dizer que aguardava por resolver o problema da gestão da rede de baixa - até para 

garantir o financiamento necessário na rede (que só poderia ser feito com recurso a fundos 

comunitários a que essa entidade se candidataria), depois de me dar a entender que este não era um 

problema fácil de resolver e de assumir até que esta era uma matéria que reconhecia como uma das 

que menos progrediu durante a sua governação; o que diz agora? ------------------------------------------ 

----- Diz numa entrevista ao jornal do centro que “a água perdida em Moimenta da Beira não é 

desperdício, mas sim água não faturada”. --------------------------------------------------------------------- 

----- Sr. Presidente, afinal este era um problema assim tão fácil de resolver? ------------------------------ 

----- Afinal, e considerando esta entrevista, a água não contabilizada é para “rega de jardins da 

câmara, utilização em edifícios públicos e no conjunto de organizações públicas, principalmente 

municipais...”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Então vejamos: segundo o último documento que aqui nos trouxe, sobre esta matéria, a Câmara 

Municipal pagou nos últimos 5 anos um montante de cerca de 2,5 milhões de euros (sujeitos a um 

acordo de pagamento com juros). Então, considerando que este sistema gera um défice de 70%, 

bem como as suas declarações ao Jornal do Centro, a Câmara Municipal gastou em 5 anos 

cerca de 1,7 milhões de euros de água a regar jardins e nas entidades que consomem água 

não contabilizada (“maioritariamente camarárias”). --------------------------------------------------- 

----- Estamos a falar de um montante de 340 mil euros por ano. Sr. Presidente, uma casa média no 

nosso concelho gasta cerca de 10€ por mês de água - se a Câmara gastasse 100 vezes mais que estas 

pessoas a Câmara gastaria por ano 12 mil euros. Mas se considerarmos que a Câmara Municipal gasta 

mais 500 vezes que uma casa média do concelho a Câmara gastaria por ano 60 mil euros. -------------- 

----- 340 mil euros é um valor absolutamente absurdo. ------------------------------------------------------ 

----- Sr. Presidente, hoje vai ter que aqui admitir uma da duas coisas: ------------------------------------- 

----- 1ª - Ou assume que não era nada disto que pretendia dizer e confessa que o que disse no jornal 

foi uma gafe; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2ª Ou assume que de facto a autarquia tem perdas de rede (armazenamento, transporte e 
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distribuição).” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta, o Senhor Presidente referiu que ao longo dos últimos anos tem vindo 

a prestar informações sobre este assunto aos órgãos municipais, afirmando que existe 

muita confusão nos números apresentados pelo referido Vereador. Apesar do esforço 

feito pela Câmara no sentido de melhorar a qualidade das redes, praticamente em quase 

todos os meses, o Senhor Presidente afirmou que ainda não foi possível atingir o nível 

desejado de eficiência, que permita atacar de forma eficaz os problemas detetados.  

----- Relativamente à questão dos consumos e dos desperdícios, mais afirmou que o 

Município de Moimenta da Beira apresenta rácios semelhantes aos de outros municípios 

que fazem individualmente a gestão do seu próprio serviço, o que aliás demonstrou à 

muito pouco tempo em informação que teve oportunidade de apresentar aos órgãos 

autárquicos, a propósito da criação da Associação Águas do Douro Sul, e que, na 

entrevista a que se refere o Vereador supra mencionado, reafirmou que se poderiam 

alterar os números apresentados bastando, para tal, dar conta do consumo que não é 

contabilizado nos edifícios e espaços públicos, como os jardins por exemplo. --------------- 

----- A terminar, ainda no uso da palavra, disse o Senhor Presidente que, apesar de ser 

uma área na qual existem grandes dificuldades em encontrar soluções simples, 

exemplificando com a questão das tarifas, acredita que a constituição da entidade supra 

municipal, já aprovada pelos órgãos municipais, vai melhorar muito a gestão desta 

matéria, uma vez que a agregação dos municípios irá permitir ganhos de eficiência e 

contenção de desperdícios numa lógica de sistematização integrada, recordando o 



  Fl. 6 
____________ 

 

____________ 

2019.07.08  

L iv º .  159  
 

                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 

                                                                   

 

empenho que tem colocado nesta solução. ================================== 

----- 4. DÍVIDA SOBRE CONSUMOS DE ÁGUA – A Vereadora, ANA MARGARIDA 

LOPES MORGADO, solicitou que lhe fosse prestada a informação sobre a dívida que 

existe no setor do abastecimento de água, juntando, para o efeito, cópia do 

requerimento que endereçou por “e-mail”. -------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o Senhor Presidente ditou para a ata a seguinte 

declaração: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “A informação solicitada (sobretudo quanto aos pontos 2 a 7 (duplicado)) não pode ser fornecida, 

por tal ser proibido pela legislação de proteção de dados pessoais (concretamente, a Lei n.º 67/98, de 

26 de outubro, e o Regulamento Geral de Proteção de Dados).  A Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, é 

aplicável ao «tratamento de dados pessoais por meios total ou parcialmente automatizados, bem como 

ao tratamento por meios não automatizados de dados pessoais contidos em ficheiros manuais ou a 

estes destinados» (cf. artigo 4.º n.º 1 da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro.   O conceito de tratamento, 

que é dado pelo artigo 3.º, alínea b), da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, é assaz amplo abrangendo as 

operações sobre dados pessoais efetuadas, com ou sem meios automatizados, tais como “a recolha, 

registo, a organização...a comunicação por transmissão, por difusão ou por qualquer outra forma de 

colocação à disposição”.   Não há dúvida de que, no caso em apreço, estamos perante dados pessoais 

na medida em que (nos termos do artigo 3.º, al. a), da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro) integra-se no 

conceito de dados pessoais «qualquer informação (...) relativa a pessoa identificada ou identificável». 

 Revelar uma lista de devedores, corresponde a identificar imediatamente a pessoa dos mesmos. 

 Assim, a divulgação dos dados em causa apenas seria possível com o consentimento expresso dos 

titulares e quando estivesse em causa «interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou de 

terceiros a quem os dados sejam comunicados, desde que não devam prevalecer os interesses ou os 

direitos, liberdades e garantias do titular dos dados».  O regime acabado de expor é reafirmado pelo 
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Regulamento Geral de Proteção de Dados.  No mesmo sentido, o n.º 5 do artigo 6.º da Lei n.º 46/2007, 

de 24 de agosto (Lei de acesso aos documentos administrativos) restringe o acesso aos documentos 

nominativos.  Em conclusão, esse consentimento expresso inexiste, pelo que, caso o Município 

facultasse os dados solicitados estaria a cometer grave ilegalidade. ----------------------------------------- 

----- Perante a resposta dada pelo Senhor Presidente, a vereadora, ANA MARGARIDA 

LOPES MORGADO, afirmou que nunca foi sua pretensão, que em face deste 

requerimento, se cometesse uma ilegalidade. Mais referiu que se nalguns pontos, caso 

dos números 2, 3 e 4, há necessidade de se ter acesso a dados pessoais, existem 

outros onde a informação solicitada prescinde desses dados, nomeadamente os pontos 

números 1 (identificação total da dívida), 6 (identificação das diligências efetuadas pelo 

serviço) e 7 em duplicado (identificação da data de cada diligência e resultado de cada 

diligência realizada). =================================================== 

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

001 - 020/070/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL - Transferência de Competências da 

Administração Central para as Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais – 

Comunicação da deliberação =========================================== 

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

11 de junho, último, exarada a folhas 216 a 223, ponto 140, do livro de atas 158, 

presente à reunião o ofício n.º 27, da Assembleia Municipal, datado de 01 do corrente 

mês, informando que, em sua sessão ordinária realizada no dia 28 de junho, último, foi 
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deliberado não exercer para o ano de 2019 a transferência de competências da 

Administração Central para as Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, a que se 

referem os diplomas legais: Decreto-Lei nº. 20/2019; Decreto-Lei nº. 21/2019; Decreto-

Lei nº. 22/2019; Decreto-Lei nº. 23/2019, todos de 30 de janeiro, bem como o Decreto-

Lei nº. 58/2019, de 30 de abril e o Decreto-Lei nº. 72/2019, de 28 de maio. ------------------

-------- No referido ofício, a Assembleia Municipal refere ainda que tomou conhecimento 

da transferência de competências a que se referem os Decretos-Leis nºs. 104/29018 e 

57/2019, respetivamente de 29 de novembro e 30 de abril. ---------------------------------------- 

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

002 - 020/070/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Autorização para a delegação de 

competências na CIMDOURO, no âmbito da atribuição da concessão destinada ao 

exercício, em exclusivo, da Atividade de Exploração da Rede Municipal de 

Distribuição de Eletricidade em Baixa Tensão – Aprovação da minuta do Contrato 

Interadministrativo - Comunicação da deliberação ========================== 

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

11 de junho, último, exarada a folhas 223 a 224, ponto 141, do livro de atas 158, 

presente à reunião o ofício n.º 28, da Assembleia Municipal, datado de 01 do corrente 

mês, informando que, em sua sessão ordinária, realizada no dia 28 de junho, último, foi 

deliberado autorizar a delegação de competências na CIMDOURO, no âmbito da 

atribuição da concessão destinada ao exercício, em exclusivo, da atividade de 
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exploração da rede municipal de distribuição de eletricidade em baixa tensão, bem como 

aprovar a minuta do respetivo contrato interadministrativo, 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 

02.03.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

003 – 120/129/000 – CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES 

DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O ANO LETIVO DE 2019/2020 – 

Abertura de procedimento concursal de contratação – Aprovação ============= 

========== Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datada de 01 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta da necessidade da abertura 

de procedimento concursal para contratação de técnicos para o ano letivo de 2019/2020, 

no âmbito das atividades de enriquecimento curricular nas áreas de Inglês, Música e 

Atividades Lúdico-Expressivas. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Nos termos da referida proposta, a celebração dos contratos com os candidatos 

admitidos só deve ocorrer caso a competência para a contratação se mantenha afeta 

aos municípios, devendo o dito procedimento prover o número máximo de dez postos de 

trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com os termos e 

condições da aludida proposta, aprovando a abertura do respetivo procedimento 

concursal de contratação, nos termos legais. ================================= 

02.04.04. TESOURARIA 

004 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 5, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 192.971,39 (cento e noventa e dois 

mil, novecentos e setenta e um euros e trinta e nove cêntimos), assim discriminado: ----- 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €   46.729,89 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €  146.241,50 

                                                                      TOTAL: ……€  192.971,39 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

005 - 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”, “PROJETOS 

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

competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, datado de 23 de 
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outubro de 2017 foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ------------------------------------------------------------------- 

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

----- PAULO FERNANDES DA SILVA, para construção de um muro de vedação com 

13m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Ranha, na localidade de Sanfins, 

freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º 31.19; --------------------------------------------------- 

----- MARIA FERNANDA DOS SANTOS JUBILADO, para ocupação da via pública, com 

andaimes, em 20m2, na Rua da Pereira, freguesia de Cabaços, a que se refere o Proc.º 

32.19; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO PEDRO FERNANDES MALAIA, para construção de um muro de vedação 

com 50m, que pretende levar a efeito na Av. Principal, freguesia de Alvite, a que se 

refere o Proc.º 33.19; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- IMOSMART – MEDIAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA, para 

construção de um muro de vedação com 30m, que pretende levar a efeito na Rua da 

Portela, freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º 35.19. -------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS: =============================== 

----- ANTÓNIO DOS SANTOS PEREIRA, para alteração ao projeto inicial de 

reconstrução, alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar, sita na Rua Luís Veiga 

Leitão, freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 5.19; ------------------------ 

----- ANA MARGARIDA ESPIRITO SANTO SALGUEIRO, para construção de duas 

habitações geminadas, que pretende levar a efeito no lugar denominado Covas do 
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Barro, freguesia de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 27.19. ----------------------- 

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

02.05.03. GABINETE DE GESTÃO DE EMPREITADAS 

006 - 310/388/018 - PROGRAMA NACIONAL DE REGADIOS (PNRegadios) - 

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DE MOIMENTA DA BEIRA - SISTEMA COM 

ORIGEM NA BARRAGEM DA BOAVISTA - Candidatura ======================= 

========== Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datada de 3 do corrente mês, do seguinte teor: ----------------------------------------- 

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

----- 1 – O Município de Moimenta da Beira tem vindo a desenvolver o estudo prévio relativo ao 

Aproveitamento Hidroagrícola de Moimenta da Beira – Sistema com origem na Barragem da Boavista, 

com o objetivo de criar condições para a retenção de água para rega e respetiva distribuição, 

permitindo a sua utilização pelos produtores agrícolas, muito especialmente os fruticultores; ------------ 

----- 2 – O referido estudo prévio se encontra em condições de obter parecer favorável da Direção Geral 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural, já solicitado; ------------------------------------------------------- 

----- 3 – A Portaria n.º 38/2019, de 29 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 76/2019, de 12 de março, 

regula o regime de apoio a conceder aos projetos previstos no Programa Nacional de Regadios 

(PNRegadios) e enquadrados nos contratos de financiamento celebrados entre a República Portuguesa, 

o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB); - 

----- 4 – Os objetivos consignados na citada Portaria visam a disponibilização de água aos prédios 

rústicos através da construção de infraestruturas de retenção e implementação de sistemas de 

transporte e de distribuição eficientes e de métodos de rega adequados de forma integrada com outras 

infraestruturas, a promoção de melhores acessibilidades nas áreas beneficiadas pelo regadio, a dotação 

de energia elétrica às infraestruturas coletivas nas áreas de regadio e o incentivo à utilização de novas 
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tecnologias e promoção da adaptação dos sistemas de produção ao ambiente; ---------------------------- 

----- 5 - O aviso de abertura do período de apresentação de candidaturas N.º 02/DRE/2019, datado de 

03 de maio de 2019, prevê a admissão de candidaturas destinadas ao financiamento da construção de 

novas áreas de regadio, em conformidade com a citada Portaria n.º 38/2019 de 29 de janeiro, alterada 

pela Portaria n.º 76/2019, de 12 de março; ------------------------------------------------------------------- 

----- 6 – Nos termos do referido Aviso a metodologia de apuramento da VGO (valia global da operação) 

utilizada para a seleção e hierarquização dos pedidos de apoio assenta na aplicação da seguinte 

fórmula: VGO = 0,15 ENE + 0,15 INF + 0,10 APR + 0,05 EST + 0,05 REG + 0,05 DSP +0,15 VE + 0,20 

PAR + 0,05 SUB; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 7 – O parâmetro PAR – Comparticipação do promotor – será atribuído em função da percentagem 

de comparticipação no investimento a que o promotor se comprometa, pretendendo-se valorizar o 

empenhamento do promotor através da sua disponibilidade em comparticipar nos custos de 

investimento propostos na candidatura, sendo que a uma comparticipação de 15% corresponde a 

atribuição de 20 pontos, a uma comparticipação de 10% corresponde a atribuição de 15 pontos e a uma 

comparticipação de 7% corresponde a atribuição de 10 pontos;--------------------------------------------- 

----- 8 – A necessidade deste investimento para a manutenção das condições de desenvolvimento e de 

crescimento da nossa principal fileira, com todas as implicação económicas e sociais associadas, 

justifica um grande esforço, tanto público como privado, ou seja, tanto por parte do município de 

Moimenta da Beira como dos regantes; ----------------------------------------------------------------------- 

----- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- a) Que o Município de Moimenta da Beira, enquanto parceiro da Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Norte na apresentação da candidatura, assuma a comparticipação do promotor até ao 

máximo admitido de 15% do valor do investimento; --------------------------------------------------------- 

----- b) Que o valor da comparticipação referido na alínea anterior seja repartido, em partes iguais, pelo 

orçamento municipal e pelo conjunto dos produtores beneficiários que pretendam utilizar o regadio, 

correspondendo a cada uma das partes 7.5% do valor global do investimento, sendo a divisão entre os 
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proprietários feita nas condições que vierem a acordar-se, podendo, à partida, considerar-se a 

utilização de um dado valor por hectare a regar, por proprietário; ------------------------------------------ 

----- c) Que os valores a utilizar, para efeitos de previsão, sejam os seguintes: valor total da 

candidatura - € 6.906.966,00; área efetiva de rega 182 hectares”. ----------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente voltou a lembrar a publicação do aviso de abertura 

do período de apresentação de candidaturas ao regime de apoio nacional no âmbito do 

Programa Nacional de Regadios, cujo prazo termina no próximo dia 31 de julho, 

afirmando que, apesar das incertezas decorrentes da complexidade da leitura e análise 

do referido aviso, o Município de Moimenta da Beira continua empenhado em criar as 

condições para executar o plano hidroagrícola previsto para o concelho. Nesse sentido, 

apresenta esta proposta que espera venha a merecer aprovação no órgão executivo, 

cuja decisão fará parte do processo de candidatura a apresentar, por ser uma 

formalidade essencial. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após esta intervenção, colocou-se à disposição dos Senhores Vereadores para 

abordar de forma mais específica algum dos aspetos tratados, quer relativamente a este 

ponto, quer no que se refere ao ponto seguinte, manifestando ao mesmo tempo 

disponibilidade para prestar os esclarecimentos e responder a todas as questões que lhe 

coloquem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito da análise deste assunto, registaram-se as seguintes intervenções: -------- 

----- a) O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, afirmou fazer 

sentido que os produtores e potenciais regantes venham a disponibilizar-se para 



  Fl. 15 
____________ 

 

____________ 

2019.07.08  

L iv º .  159  
 

                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 

                                                                   

 

comparticipar nos custos desta operação, tendo em conta o interesse direto que lhe está 

subjacente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- b) A Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, questionou sobre a 

possibilidade de novos regantes ou interessados serem admitidos no processo de 

cofinanciamento, após aprovação da candidatura; --------------------------------------------------- 

----- c) Por sua vez, o Vereador, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, perguntou como 

está a decorrer o processo de negociação com os potenciais interessados. ------------------ 

----- Em resposta, o Senhor Presidente disse que ainda existem algumas dúvidas na 

interpretação do aviso, razão pela qual, neste momento, não é possível adiantar uma 

resposta definitiva às questões colocadas, salientando que continuam a ser feitas as 

reuniões com os regantes e produtores interessados e que se afigura existir grande 

vontade destes na constituição da parceria. ------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nos termos 

e condições em que foi apresentada. ======================================= 

007 - 310/388/019 - PROGRAMA NACIONAL DE REGADIOS (PNRegadios) - 

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DE MOIMENTA DA BEIRA - SISTEMA COM 

ORIGEM NA BARRAGEM DA NAVE - Candidatura =========================== 

========== Presente à reunião uma Proposta do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datada de 3 do corrente mês, do seguinte teor: ----------------------------------------- 

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

----- 1 – O Município de Moimenta da Beira tem vindo a desenvolver o estudo prévio relativo ao 
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Aproveitamento Hidroagrícola de Moimenta da Beira – Sistema com origem na Barragem da Nave, com 

o objetivo de criar condições para a retenção de água para rega e respetiva distribuição, permitindo a 

sua utilização pelos produtores agrícolas, muito especialmente os fruticultores; --------------------------- 

----- 2 – O referido estudo prévio se encontra em condições de obter parecer favorável da Direção Geral 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural, já solicitado; ------------------------------------------------------- 

----- 3 – A Portaria n.º 38/2019, de 29 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 76/2019, de 12 de março, 

regula o regime de apoio a conceder aos projetos previstos no Programa Nacional de Regadios 

(PNRegadios) e enquadrados nos contratos de financiamento celebrados entre a República Portuguesa, 

o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB); - 

----- 4 – Os objetivos consignados na citada Portaria visam a disponibilização de água aos prédios 

rústicos através da construção de infraestruturas de retenção e implementação de sistemas de 

transporte e de distribuição eficientes e de métodos de rega adequados de forma integrada com outras 

infraestruturas, a promoção de melhores acessibilidades nas áreas beneficiadas pelo regadio, a dotação 

de energia elétrica às infraestruturas coletivas nas áreas de regadio e o incentivo à utilização de novas 

tecnologias e promoção da adaptação dos sistemas de produção ao ambiente; ---------------------------- 

----- 5 - O aviso de abertura do período de apresentação de candidaturas N.º 02/DRE/2019, datado de 

03 de maio de 2019, prevê a admissão de candidaturas destinadas ao financiamento da construção de 

novas áreas de regadio, em conformidade com a citada Portaria n.º 38/2019 de 29 de janeiro, alterada 

pela Portaria n.º 76/2019, de 12 de março; ------------------------------------------------------------------- 

----- 6 – Nos termos do referido Aviso a metodologia de apuramento da VGO (valia global da operação) 

utilizada para a seleção e hierarquização dos pedidos de apoio assenta na aplicação da seguinte 

fórmula: VGO = 0,15 ENE + 0,15 INF + 0,10 APR + 0,05 EST + 0,05 REG + 0,05 DSP + 0,15 VE + 

0,20 PAR + 0,05 SUB; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 7 – O parâmetro PAR – Comparticipação do promotor – será atribuído em função da percentagem 

de comparticipação no investimento a que o promotor se comprometa, pretendendo-se valorizar o 

empenhamento do promotor através da sua disponibilidade em comparticipar nos custos de 
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investimento propostos na candidatura, sendo que a uma comparticipação de 15% corresponde a 

atribuição de 20 pontos, a uma comparticipação de 10% corresponde a atribuição de 15 pontos e a uma 

comparticipação de 7% corresponde a atribuição de 10 pontos; --------------------------------------------- 

----- 8 – A necessidade deste investimento para a manutenção das condições de desenvolvimento e de 

crescimento da nossa principal fileira, com todas as implicação económicas e sociais associadas, 

justifica um grande esforço, tanto público como privado, ou seja, tanto por parte do município de 

Moimenta da Beira como dos regantes; ----------------------------------------------------------------------- 

----- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- a) Que o Município de Moimenta da Beira, enquanto parceiro da Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Norte na apresentação da candidatura, assuma a comparticipação do promotor até ao 

máximo admitido de 15% do valor do investimento; --------------------------------------------------------- 

----- b) Que o valor da comparticipação referido na alínea anterior seja repartido, em partes iguais, pelo 

orçamento municipal e pelo conjunto dos produtores beneficiários que pretendam utilizar o regadio, 

correspondendo a cada uma das partes 7.5% do valor global do investimento, sendo a divisão entre os 

proprietários feita nas condições que vierem a acordar-se, podendo, à partida, considerar-se a 

utilização de um dado valor por hectare a regar, por proprietário; ------------------------------------------ 

----- c) Que os valores a utilizar, para efeitos de previsão, sejam os seguintes: valor total da 

candidatura - € 11.468.470,00; área efetiva de rega 290 hectares.” ---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nos termos 

e condições em que foi apresentada. ======================================= 

008 - 310/388/018 - 310/388/019 - PROGRAMA NACIONAL DE REGADIOS 

(PNRegadios) - APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DE MOIMENTA DA BEIRA - 

SISTEMA COM ORIGEM NA BARRAGEM DA BOAVISTA – SISTEMA COM ORIGEM 

NA BARRAGEM DA NAVE - Minutas dos Contratos de Parceria ================ 
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========== Presentes à reunião as minutas dos Contratos de Parceria a celebrar entre 

a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e a Câmara Municipal de Moimenta 

da Beira, que nesta ata se consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer 

parte integrante, com as cláusulas inerentes à apresentação das respetivas 

candidaturas, em regime de parceria, para a execução das obras referidas em epígrafe.  

----- Relativamente ao assunto, o Senhor Presidente deu uma explicação pormenorizada 

sobre o conteúdo das referidas minutas, colocando-se de seguida à disposição dos 

Senhores Vereadores para abordar de forma mais específica alguns dos aspetos 

tratados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, perguntou se já 

havia notícia da aprovação do estudo prévio da Barragem da Nave, para efeitos de 

inscrição no Plano Nacional de Regadios, e, em caso negativo, se este facto não poderia 

condicionar a candidatura. ----------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta, face à leitura e interpretação que faz do aviso de apresentação de 

candidaturas, o Senhor Presidente afirmou que vai ser apresentada a referida dita 

candidatura, por estarem reunidos todos os requisitos formais ali exigidos. -------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas minutas de 

contratos de parceria, autorizando o Senhor Presidente a proceder à respetiva 

assinatura. ========================================================== 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


