CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°. 18/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM DOIS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE:
Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezassete, pelas quinze horas, nesta
Vila de Mortágua e no Salão Nobre do Edificio dos Paços do Município, reuniu o Executivo
deste Órgão, conforme o disposto no artigo

400.

da Lei número 75/2013, de

doze

de

setembro, em reunião ordinária sob a presidência do Eng.° José Júlio Henriques Norte,
Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, eleito pelo PPD/PSD e com a presença dos
Senhores Vereadores:
Eleitos pelo PPD PSD: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, D?’. Emilia Maria Almeida Santos
Neves Matos e Eng°. Serafim Paulo Meio de Oliveira

.

Eleitos pelo P5: Dr. João Pedro de Almeida e Sousa Rodrigues da Fonseca, e Dr.a Márcia
Maria dos Santos Lopes.
O Vereador Dr. Acácio Fonseca Femandes, não esteve presente na Reunião por se
encontrar ausente do Concelho em período de férias, tendo a Câmara considerado justificada o
falta.
A presente reunião foi, conforme despacho n°. 10 2017, de 5 julho, secretariada por Rosa
Maria Ferreira Breda, Coordenadora Técnica.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
1.-APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18/07/2017:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 18 07 2017, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
Conforme dispõe o n°. 3 do artigo 34°. do Código do Procedimento Administrativo não
participou

na votação o Vereador de DrY João Pedro de Almeida e Sousa

Fonseca, eleito pelo P5.

od

es

a
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2.-INFORMACÃO DO PRESIDENTE:
O Senhor Presidente, nos termos do artigo 34.° da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro, deu
conhecimento das decisões tomadas no uso das competências que lhe foram delegadas e das
subdelegadas nos Vereadores.
Informou também que: Convidou o Senhor Ministro da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural para a abertura da Festa da Juventude Feira das Associações, que
respondeu da impossibilidade de estar presente.
Estava garantido o financiamento de quase quatrocentos mil euros para a obra de
prolongamento da Ecopista do Dão aos Concelhos de Mortágua e Penacova.
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 143, referente ao dia 01 08 2017, que depois de rubricado se dá aqui por integralmente
reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EXPEDIENTE:
4.1.-Da GEOLAYER, LD:
Foi presente o email, de 31 07 2017, da GEOLAYER, LDa. através do qual envia cópia do
oficio da Direção Geral do Território, n°. S-DGT 2017 3916, datado de 26072017, a informar
que a cartografia do Concelho de Mortágua 1:10 000 foi homologada, conforme despacho de
21/07/2017.
A Câmara tomou conhecimento.
5.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:
5.1.-SERVIÇOS DE APOIO

À

FAMILIA

-

Abertura do Centro Educativo no mês de

agosto :
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 159, de 25 07 2017,
da Misericórdia de Mortágua a solicitar que fosse reavaliada a delib~
2
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de Câmara de 19/04/2017, e que seja autorizada no mês de Agosto a abertura do Centro
Educativo para fúncionamento das Atividades de Apoio à Família, das crianças do pré-escolar e
do 1°. CEB, por forma a dar resposta a uma necessidade de muitos pais que trabalham naquele
mês, acrescendo que, naquele período, aqueles serviços vão ser objeto de visita de
acompanhamento pela Segurança Social que aferir o respetivo funcionamento.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade autorizar abertura do
Centro Educativo durante o mês de agosto, devendo no entanto ser salvaguardadas a limpezas,
revisões e manutenções dos equipamentos instalado.
Mais foi deliberado por unanimidade revogar a deliberação tomada na Reunião de Câmara
de 19042017.
5.2.- JUVENTUDE:
5.2.1.-Apoio Natalidade e Família
5.2.1.1.- Ratificação do processo n°.30/2017 :
Para efeitos de conhecimento e ratificação, pelo Senhor Presidente foi presente o processo
de candidatura n°. 30 2017 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio às Família no
Concelho de Mortágua que entrou nos serviços e que deferiu nos termos do n°. 1 do artigo

60.

do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio às Família no Concelho de Mortágua.
A Câmara por unanimidade ratificou a decisão tomada pelo Senhor Presidente.
5.2.1.2.- Apreciação do Processo n°. 27/2017:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de candidatura n°. 27 2017 para atribuição
do Incentivo à Natalidade e Apoio às Família no Concelho de Mortágua acompanhado da
informação, datada de 26 07 2017, da Técnica do Serviço Social de Município que a seguir se
transcreve:
Assunto: Requerimento

Incentivo à natalidade e apoio à família

Adair Vieira

Gomes:
Adair Vieira Gomes, requereu o incentivo supra identj~f?cado, ao momento n o cumpre a
alínea h) do n’~ 1 do art~ 4’ do Regulamento, uma vez que não procedeu à

cii

da co

‘silo—
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do cartão de cidadão da criança.
O requerente é um cidadão brasileiro ao abrigo do tratado porto seguro. Já requereu o
cartão de cidadão do filho conforme informação da Conservatória dos registos civil, predial e
comercial de Mortágua onde o processo corre os seus tramites legais.
Pelo exposto e tratando-se de uma situação excecional proponho o deferimento
condicionado à entrega do aludido documento

“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade deferir o processo de
candidatura n°. 27 2017 de Incentivo à Natalidade e Apoio às Família.
6.-CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1.-ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS::
6.1.1.-União Cultural Recreativa e Desportiva de Vila Gosendo

—

Torneio anual de

Futebol de Salão
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 20 de julho findo, da União Cultural,
Recreativa e Desportiva de Vila Gosendo, informando que está a decorrer o seu habitual
Torneio de Futebol de Salão, com inscrição gratuita e que visa somente a prática desportiva e o
convívio entre os jovens do nosso Concelho, estando representadas várias Associações.
----Assim, e considerando que aquela atividade encontra-se inscrita no seu plano de atividades
solicita o apoio financeiro do Município para fazer face às despesas inerentes à mesma.
Por informação da contabilidade existem findo disponíveis para a assunção da despesa que
tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

Instituições sem fins lucrativos, e

está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura Desporto e Tempos
Livres, no projeto 2017 5032

Atividades Culturais Desportivas e Recreativas.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio no
montante de cento e cinquenta euros (150,00€)..Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 €) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 2°.

Entidad s
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6.1.2. Orfeão Polifónico de Mortágua

—

28°. Encontro de Coros:

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 31 de março findo, do Órfeão
Polifónico de Mortágua informando que irá realizar no próximo dia 16 de abril o seu XXVII
Encontro de Coros, que irá contar com a presença de dois grupos oriundos dos Municípios de
Seia e de Águeda, e solicitando ao apoio financeiro da autarquia para fazer face às despesas
inerentes àquela organização.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio no
montante de quinhentos euros (500,00 €).
Por informação da contabilidade existem fúndos disponíveis para assunção da despesa, que
se encontra inscrita na Opções do Plano do corrente ano o apoio a atividades das Associações
no objetivo 02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES, Programa 003, Projeto
2017 5031 e no orçamento na rubrica 040701.
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 €) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 4°.
6.2.-INVESTIMENTOS

DAS

ASSOCIAÇÕES

CULTURAIS,

DESPORTIVAS

E

RECREATIVAS:
6.2.1.- Casa do Benfica dc Mortágua

—

Apoio Aquisição de Viatura 9 Lugarc

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pela
Casa do Benfica em Mortágua, entende-se que este deve ser alvo de estudo por parte do
Executivo Municipal.
Está em causa um pedido de apoio a investimento para aquisição de viatura de nove (9)
lugares para transporte de atletas da sua equipa de ffitsal feminino, condição que considera
indispensável para o desenvolvimento da atividade, uma vez que não dispõe de qualquer meio
de transporte próprio, sendo que na época transata recorreu a transporte cedido pe~ au
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e ao esforço da família dos atletas e dirigentes do núcleo, e cujo orçamento ascende ao
montante de 15.000,00€
A Casa do Benfica de Mortágua, tem tido um papel de relevo no fomento e incentivo à
prática do desporto, tendo sido pioneira na modalidade de fiitsal feminino.
Ao longo dos tempos, a Casa do Benfica em Mortágua, tem demonstrado ser uma mais
valia para Mortágua, tendo tido um papel preponderante na dinamização desportiva e elevando
o nome do nosso Concelho, com os bons resultados atingidos pela equipa de flitsal feminino.-A dinâmica e dedicação dos seus associados, tomam a casa do Benfica numa das mais
ativas associações concelhias, sendo a sua sede um espaço de convívio e lazer para sócios,
simpatizantes e população em geral.
Este investimento reveste um papel insubstituível na dinâmica e desenvolvimentos local.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do artigo 3°. do Regulamento
Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição do subsídio de apoio financeiro a investimento,
nomeadamente para a aquisição de carrinha, no montante de € 10.000,00, mediante a
celebração de Protocolo conforme dispõe o n°. 1 do art.° 4.° do Regulamento Municipal para
Atribuição de Apoios a Entidades Terceira

.“

Por informação da contabilidade existem fUndos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Projeto 2017 5023 “Investimentos das
Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” e tem cabimento no orçamento municipal na
rubrica 080701 Instituições sem fins lucrativos:
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
proposto pelo Senhor Presidente.
6.2.2.- Associação Popular e Desportivo do Carvalhal

—

Apoio obras de beneficiação do

Edificio Sede e Campos de Jogos:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro,
6
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Associação Popular e Desportivo do Carvalhal para apoio à execução de obras de beneficiação
do Edificio Sede e Campos de Jogos, que de acordo com o orçamento ascende ao montante de
11 .000,00 €, entende-se que, à semelhança dos anos anteriores, estes devem ser alvo de estudo
por parte do Executivo Municipal.
Considerando que esta associação tem pautado a sua atuação por uma orientação cívica,
visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do art°. 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 5.000,00 € para apoio à
realização de obras mediante a celebração de Protocolo conforme dispõe o n°. 1 do art.° 4.° do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras”.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5033
“Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal
na rubrica 080701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
proposto pelo Senhor Presidente.
6.2.3.-Associação Cultural e Recreativa de Cerdeirinha- Apoio obras de beneficiação do
Edificio Sede e Espaço Envolvente:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pelo
Associação Cultural e Recreativa de Cerdeirinha para apoio à execução de obras de
beneficiação no seu edificio sede e espaço envolvente,

que de acordo com o orçamento

ascende ao montante de 20.000,00 €, entende-se que, à semelhança dos anos anterior s, st
devem ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
7
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Considerando que esta associação tem pautado a sua atuação por uma orientação cívica,
visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do art°. 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
----Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 10.000,00 € para apoio à
realização de obras beneficiação do seu ediflcio sede e espaço envolvente, nomeadamente,
impermeabilização da fachada principal do piso superior, mediante a celebração de Protocolo
conforme dispõe o n°. 1 do art.° 4.° do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a
Entidades Terceiras”.
Por informação da contabilidade existem fbndos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017 5033
“Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal
na rubrica 080701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a atribuição
do subsídio proposto pelo Senhor Presidente.
6.2.4. Associação Cultural e Desportiva de Vale de Paredes Apoio obras de beneficiação
-

do Edifício Sede:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pelo
Associação Cultural e Desportiva de Vale de Paredes para apoio à execução de obras de
beneficiação no seu edificio sede, nomeadamente para pinturas e reparação do teto existente e
aplicação de novos tetos, que de acordo com o orçamento ascende ao montante de 7.481,00€,
entende-se que, à semelhança dos anos anteriores, estes devem ser alvo de estudo por parte do
Executivo Municipal.
Considerando que esta associação tem pautado a sua atuação por
8
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visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do art°. 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 5.000,00 € para apoio à
realização de obras beneficiação do seu edificio sede, nomeadamente para pinturas e reparação
do teto existente e aplicação de novos tetos nomeadamente, mediante a celebração de
Protocolo conforme dispõe o n°. 1 do art.° 4.° do Regulamento Municipal para Atribuição de
Apoios a Entidades Terceiras”.
Por informação da contabilidade existem lündos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5033
“Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal
na rubrica 080701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
proposto pelo Senhor Presidente.
6.2.5.-Associação Cultural e Recreativa de Cerdeira

—

Apoio Aquisição de Trator

remodelação de cisterna de apoio combate incêndios florestai
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pelo
Associação Cultural e Recreativa de Cerdeira para apoio à aquisição de trator e remodelação
da cisterna de apoio ao combate aos incêndios florestais, que de acordo com o orçamento
ascende ao montante de 20.000,00 E, sendo 14.500,00 € para o trator e 5.500,00 E para a
reparação de bomba e aquisição de apetrechos, entende-se que, à semelhança dos anos
anteriores, estes devem ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Considerando que esta associação tem pautado a sua atuação por uma orientaç
visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou out
9
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relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do art°. 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 10.000,00 € para apoio à
aquisição de trator, reparação de bomba e aquisição de apetrechos, mediante a celebração de
Protocolo conforme dispõe o n°. 1 do art.° 4.° do Regulamento Municipal para Atribuição de
Apoios a Entidades Terceiras”.
Por informação da contabilidade existem fúndos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017 5033
“Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal
na rubrica 080701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
proposto pelo Senhor Presidente.
7.-AÇÃO SOCIAL:
7.1.- REDE SOCIAL:
7.1.1.-Município Presente

—

Processo no. 4/2017:

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 4 2017 de candidatura ao apoio
social previsto no Regulamento Município Presente requerendo nos termos das alíneas a) e b)
do n°. 1 do artigo 2°. do referido Regulamento para apoio económico respetivamente para
medicação e pagamento de despesas domésticas, nomeadamente faturação de água eletricidade
e gás.
A candidatura foi, nos termos do artigo 9°. do Regulamento, analisada pela técnica do
serviço social do município que elaborou o respetivo Relatório Social constante no processo.
O Relatório Social presente na Reunião de Câmara conclui que se trata de agregado familiar em
situação de carência económica, e que se justifica a concessão de um apoio, propo do ue ,eja
disponibilizado ao próprio um apoio económico de carater pontual no montante

oitenta
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três euros e vinte e cinco cêntimos (1.083,25€).
Assim, nos termos do artigo 100. do Regulamento Município Presente o Senhor Presidente
propôs que a Câmara delibere conceder o apoio no montante mil e oitenta e três euros e vinte e
cinco cêntimos (1.083,25 €), a contratualizar e a pagar ao beneficiário conforme o previsto no
artigo 11°. do citado Regulamento.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa, que
se encontra inscrita na Opções do Plano do corrente ano no objetivo 03 AÇÃO SOCIAL,
Programa 002, Projeto 2017 5038

Município Presente, e no Orçamento Municipal na rubrica

06020305.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
7.2.-INSTITUIÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL :
7.2.1.-Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual

—

Relatório e Contas de

2016:
Pelo Senhor Presidente foi presente o e:mail datado de 23/06/2017 da Associação Beira
Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual

Escola de Cães Guia,

através do qual remete

Relatório e Contas do Exercício de 2016 aprovado em Assembleia Geral
A Câmara apreciou o assunto e tomou conhecimento.
8.-HABITACÃO E URBANIZACÃO:
8.1.-HABITAÇÃO:
8.1.1.-Realojamento no Bairro de Habitação Social da Gandarada:
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação da Técnica dos Serviços Sociais do
Município em que, de acordo com os pressupostos daquela informação, que fica arquivada no
respetivo processo propõe a atribuição de um fogo (tipologia T2) no Bairro de Habitação
Social da Gandarada para realojamento da agregado familiar de Leonardo Coelho constituído
pelo casal, considerando que a situação daquele agregado familiar se enquadra n
artigo 14°. da Lei n°. 81 2014, de 19 de dezembro, e posterior alterações.
II

n°. 1 do
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Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do
fogo para realojamento, face ao teor da informação da Técnica dos Serviços Sociais do
Município e por se verificarem os pressupostos lei.
8.2.-URBANIZAÇÃO:
8.2.1.-Procedimento de Concurso Público para Adjudicação da Empreitada de Reposição
e Beneficiação de Pavimentos em Arruamentos de Diversas Povoaçõe
Pelo Senhor Presidente foi presente o projeto de execução de Beneficiação de
Arruamentos em Diversas Povoações do Concelho: Rua da Associação, em Cercosa; Rua do
Macho, em Vale de Ana Justa; Acesso ao Cemitério e Rua dos Lagos, em Espinho; Rua sem
nome, no Falgaroso da Sena; Rua do Picoto, na Sobrosa; Rua da Torninha, no Carvalhal; Rua
do Caramolo, em Monte de Lobos; Rua Gandarada, no Tarrastal; Rua Chão do Pedro, na
Felgueira; Rua da Biqueira e Rua da Costa, em Vale de Paredes; Rua do Alto, em Vila Meã;
Rua Vale da Figueira, Rua Vale do Seixo, Rua da Paradinha e Rua da Serra, em Vila Moinhos;
Rua do Guardão, em Vila Gosendo; Rua da Associação em Trezoi; Rua da Bencanta, em
Almaça; Rua do Cimo do Povo, em Cortegaça e Rua Dr. João Pais Carvalho Mamede, em Vale
de Açores, elaborado pelo Chefe de Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos,
sendo o valor estimativo dos trabalhos no montante de duzentos e catorze mil seiscentos e vinte
e seis euros e oitenta e oito cêntimos (214.626,88 E), e o prazo de execução de sessenta dias
(60) dias.
De acordo com a informação do Chefe de Divisão de Conservação do Território e Serviços
Urbanos, datada de 14 07 2017, tendo em consideração o orçamento da obra, toma-se
necessário proceder à abertura de concurso público para adjudicação da respetiva empreitada,
juntando para o efeito os documentos necessários.
Assim o Senhor Presidente propôs:
A aprovação do projeto de execução de Beneficiação de Arruamentos em Diversas
Povoações do Concelho.
A execução de uma empreitada nos termos definidos no Processo de Concurs
12
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pelo Programa de Procedimento e pelo Caderno de Encargos.
A abertura do respetivo procedimento através, de um Concurso Público, efetuado de
acordo com a alínea b), do artigo 19°, cujo trâmite seguirá nos termos do artigo 130.° e
seguintes, do Decreto- Lei n.° 18 2008, de 29 de janeiro, na sua redação dada pelo Decreto-Lei
n.° 278 2009, de 02 de outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 149 2012,
de 12 de julho, vulgo Código dos Contratos Públicos, como abaixo se designa, para o
procedimento supra mencionado, com a publicação do respetivo anúncio no Diário da
República.
CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: A adjudicação será efetuada à proposta financeiramente
mais vantajosa, atendendo ao disposto no Programa de Procedimento, do presente Processo de
Concurso.
APROVAÇÃO DO PROCESSO DE CONCURSO: Programa de Procedimento e Caderno
de Encargos nos termos da alínea b), do número 1, do artigo 40.°, do Código dos Contratos
Públicos.
JÚRI: De acordo com o número 1, do artigo 67.°, do Código dos Contratos Públicos,
os procedimentos para formação de Contrato são conduzidos por um Júri, designado pelo
órgão competente para a decisão de contratar, composto, em número impar, por um mínimo
de três membros efetivos, um dos quais presidirá, e dois suplentes”, cujo funcionamento e
competências se encontram regulamentadas nos artigos 68.° e 69.° do mesmo Diploma Legal.
Para efeitos do Concurso Público mencionado em epígrafe, a aprovação do Júri composto
pelos seguintes elementos:
Presidente: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, Vereador;
Vogais: Eng°. Albano Tomás da Fonseca Duarte, Chefe de Divisão; Manuel Jorge Gomes
Nunes, Coordenador Técnico;
Suplente: D?. Sandrine Bento Matos, Técnica Superior; Eng°. Arnaldo Araújo Borges
Ferreira, Chefe de Divisão.
Contudo, e atendendo ao disposto no número 2, do artigo 69.°, do Código
13
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Públicos, o órgão competente para a decisão de contratar, pode delegar no Júri competências
pelo que, no âmbito do presente procedimento, se propõe que o mesmo possa proceder a toda
a tramitação processual que venha a ser nesse âmbito necessária, nomeadamente proceder à
resposta aos esclarecimentos, eventualmente apresentadas no decurso da apresentação das
propostas, ou à competente prorrogação do prazo de apresentação das propostas que se venha
a verificar, bem como a proceder à tramitação processual de eventuais impugnações
administrativas que venham a ocorrer no decorrer do mesmo.
PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA: sessenta (60) dias seguidos (incluindo
sábados, domingos e feriados).
VALOR BASE DA EMPREITADA: O custo com a presente empreitada estima-se, de
acordo com os trabalhos a executar, no valor global de duzentos e catorze mil seiscentos e
vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos (214.626,88 E), acrescido de IVA.
IMPUTAÇÃO ORÇAMENTAL: Caso autorizada, a despesa com o presente procedimento
deverá onerar, em fúnção da conjugação do prazo de execução da obra e do período necessário
para a conclusão do presente procedimento, o orçamento do ano económico de 2017, na
rúbrica abaixo indicada.
O preço base do procedimento encontra-se previamente cabimentado, sob o número
arrolado abaixo.
.

O cabimento foi efetuado, na seguinte rúbrica, nos termos que se expressam: Rúbrica do

Plano Plurianual de Investimento
Largos e Praças, 2014 12

-

05 003, Pavimentação Arranjo Urbanístico, Arruamentos,

1 “Obras Diversas Povoações” e Rúbrica Orçamental 07010401

-

Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares”, sob o número 17795 , de 2 08 2017.
.

O cabimento acima mencionado totaliza o preço base do procedimento, devendo-se,

aquando da celebração do contrato, proceder à correção dos valores do mesmo para o valor a
adjudicar, bem como ao seu competente compromisso.
RESSALVAS: O presente Município reserva-se o direito de não realizar a adji
presente concurso, a qualquer dos concorrentes, nos termos do artigo 79.°, do
14
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Contratos Públicos.
A Câmara, por unanimidade, tendo por base a proposta do Senhor Presidente, deliberou:-1) Aprovar o projeto de execução de Beneficiação de Arruamentos em Diversas Povoações
do Concelho.
2) Mandar proceder à abertura do competente Concurso Público, para a adjudicação, por
empreitada: “Beneficiação de Arruamentos em Diversas Povoações do Concelho”, pelo que
aprovou o respetivo Processo de Concurso (Programa de Procedimento e Caderno de
Encargos), nos precisos termos definidos na proposta.
3) Aprovar a constituição do júri do concurso supra referido nos termos indicados na
proposta do Senhor Presidente.
9.-SANEAMENTO E SALUBRIDADE:
9.1.-RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

—

Candidatura ao POESEUR

—

Recolha Seletiva:

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 279, de 18-07-2017, da Associação
de Municípios da Região do Planalto Beirão, informando que de acordo com a informação
prestada na Assembleia Intermunicipal de 22 12 2016 sobre a candidatura ao POESEUR

-

Recolha Seletiva, e considerando que a rede de ecopontos a instalar necessita de outros
investimentos, previstos na candidatura, para o bom ffincionamento:
Sensibilização;
Viaturas de recolha em grandes produtores;
Viatura de recolha em ecopontos,
Construção de cais de transferência de resíduos na ET de Vouzela;
Viaturas para transferência de resíduos;
Otimização da central de triagem.
Assim, importa assegurar o financiamento da parte restante da candidatura quinze por
cento

(150 o),

pelo que junta um mapa com o financiamento total e financiamento próprio, bem

como, a distribuição por município, no sentido desta despesa ser incluída na próximo
orçamento municipal, cabendo ao Município de Mortágua comparticipar o m

an~ed..trit e

Ç~
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nove mil quatrocentos e dezasseis euros e três cêntimos

(39.416,03 €).

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade que seja considerado o
montante a comparticipar no Orçamento do próximo ano.
10.-PROTECÃO CIVIL:
10.1.-PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MANCHA FLORESTAL

-

Pedidos de

Autorização Prévia para Utilização de Fogo de Artificio (n°.2, do art°. 29°. do Dec. Lei
no.

124/2006, de 18 de junho:

10.1.1.-Festa da Nossa Senhora da Guia, na Felgueira, Sobral:
Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado com o n°. 504, em
28/07/2017 de João Manuel Gomes Torres Oliveira, a requerer nos termos do disposto o
número 2 do artigo 29°. do Decreto

Lei número 124 2006, de 28 de junho, com nova redação

que lhe foi dada pelo Decreto Lei n°. 17 2009, de 14 de janeiro, de autorização prévia para a
utilização de fogo de artificio nas Festas de Nossa Senhora da Guia, na Felgueira, Freguesia do
Sobral, no dia 12 agosto, sendo efetuado o lançamento do fogo atrás da oficina de Messias
Teixeira.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade emitir a autorização
prévia solicitada.
10.1.2.-Festa da Nossa Senhora da Piedade no Sobral:
Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento com o n°. 468, em 17/07/2017 de João
Manuel Gomes Torres Oliveira, a requerer nos termos do disposto o número 2 do artigo 29°.
do Decreto

—

Lei número 124 2006, de 28 de junho, com nova redação que lhe foi dada pelo

Decreto —Lei n°. 17/2009, de 14 de janeiro, de autorização prévia para a utilização de fogo de
artificio nas Festas de Nossa da Piedade, no Sobral, Freguesia do Sobral, no dia 13 de agosto,
sendo efetuado o lançamento do fogo (balonas) ao lado do Cemitério.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade emitir a autorização
prévia solicitada.

.~-

10.1.3.-Festa da Nossa Senhora das Neves, em Vila Meã, Sobral:
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Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento com o n°. 467, em 17/07/2017 de
João Manuel Gomes Torres Oliveira, a requerer nos termos do disposto o número 2 do artigo
29°. do Decreto

Lei número 124 2006, de 28 de junho, com nova redação que lhe foi dada

pelo Decreto Lei n°. 17 2009, de 14 de janeiro, de autorização prévia para a utilização de fogo
de artificio nas Festas de Nossa Senhora das Neves, em Vila Meã, Freguesia do Sobral, no dia
5 de agosto, sendo efetuado o lançamento do fogo (balonas) na Várzea agrícola da Vila Meã.-A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade emitir a autorização
prévia solicitada.
11.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
11.1.-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL

-

Aquisição de Terrenos:

11.1.1.-Anulação da Deliberação do Ponto 9.1.2. da Ata da Reunião de Câmara

n°.

9/2017, de 15/03/2017:
O Senhor Presidente, tendo em consideração a informação do Chefe de Divisão de
Conservação do Território e Serviços Urbanos, datada de 31 07 2017, apresentou a seguinte
proposta:
Considerando que:
De acordo com a informação do Chefe de Divisão de Conservação do Território e Serviços
Urbanos por deliberação tomada no ponto 9.1.2 da Ata da Reunião de Câmara n°. 9/2017, de
15/03/2017 foi aprovado adquirir uma área de terreno 698,96 m2 do prédio rústico, sito no
Gontinho e inscrito na matriz

da União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remigio,

Cortegaça e Almaça sob o artigo 16699 para integrar no domínio público do Município, mais
concretamente na implantação do arruamento prevista no Plano de Pormenor para Ampliação
do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira (P. Fase) de propriedade da Sra. Zidia Maria
de Almeida Sacras Fernandes, com o NIF 129303941, residente na Rua Tomás da Fonseca, 41,
3450-162 MORTÁGUA a três euros (3,00€), o metro quadrado, o que totaliza o valor de dois
mil e noventa e seis euros e oitenta e oito cêntimos (2.096,88 E), mediante o pagam to or
indemnização uma vez que o mesmo seria integralmente incorporado no do
17
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Município.
Verificou-se posteriormente um lapso na identificação do proprietário do terreno
necessário para a implantação do referido arruamento.
Proponho que, em conformidade com o disposto no artigo 165°. do CPA, a Câmara
aprove proceder à anulação da deliberação tomada no ponto 9.1.2.- Indemnização de Terreno a
Zidia Maria de Almeida Sacras Femandes,

da Ata da Reunião de Câmara n°. 9/2017, de

15/03/2017.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a anulação
da deliberação tomada no ponto 9.1.2 da Ata da Reunião de Câmara n°. 9/2017, de 15 de
março de 2017.
11.1.2.-Herdeiros de Albano Paulo Dias Lopes de Almeida:
----Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Em reunião de Câmara de 2 04 2014 a Câmara Municipal concedeu poderes ao Presidente
da Câmara para desenvolver as diligências necessárias com vista à aquisição das parcelas de
terreno necessárias à execução das obras de ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço
Ferreira, conforme Plano de Pormenor aprovado na sessão ordinária de 30/12/2010 da
Assembleia Municipal de Mortágua e tomado público pelo Aviso 4620/2011, publicado no
Diário da República 2~. Série, n°. 32, de 15 de fevereiro.
Para possibilitar a obra de ampliação será necessário adquirir a Cabeça de Casal da
Herança por óbito de Albano Paulo Lopes Dias de Almeida, com o NIF 744253080, o terreno
com a área de 4.860,00 m2, situada em Gontinho, na União das Freguesias de Mortágua, Vale
de Remígio, Cortegaça e Almaça, Concelho de Mortágua, correspondente ao prédio rústico
inscrito na matriz predial sob o artigo
Cancela de Abreu; Sul
poente

-

—

16698, com as confrontações: Norte

Ângelo Ferreira Sacras ; Nascente

—

—

Alexandre

Alexandre Cancela de Abreu

Caminho.

----Tendo em vista a sua aquisição por via do direito privado que constitui a ase pré
expropriativa conforme se estabelece no artigo 11°. do Código das Expropriações foi

a
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Relatório de Avaliação por Perito da Lista Oficial do Tribunal da Relação de Coimbra,
aprovado em Reunião de Câmara de 05 II 2014, que estabeleceu o valor de um euro e
cinquenta cêntimos (1,50€) o metro quadrado.
A Câmara em reunião de 5 08 2015 deliberou, face ao valor metro quadrado pago (3,00€)
pelos terrenos confinantes destinados ao mesmo fim, solicitar novo Relatório de Avaliação dos
terrenos abrangidos pelo Plano de Pormenor ao Perito da Lista Oficial de Tribunal da Relação
de Coimbra, tendo deste modo sido aprovado na Reunião de Câmara de 2/09/2015 novo
Relatório de Avaliação dos Terrenos que integram a área do Plano de Pormenor.
Deste modo no seguimento da negociação efetuada com o proprietário acima identificado
por via do direito privado em conformidade com o disposto no artigo 110. do Código das
Expropriações aprovado pelo Decreto- Lei n°. 168 99, de 18 de setembro, foi celebrado um
acordo de compra e venda da referida parcela de terreno pelo valor de 3,00€ o metro quadrado.
Assim, proponho que a Câmara, ao abrigo da alínea g) do n°. 1 do artigo 33°. da Lei das n°.
75/2013, de 12 de setembro, delibere adquirir aos proprietários acima identificados a parcela de
terreno

com a área de 4.860,00 m2, situada em Gontinho,

na União das Freguesias de

Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, Concelho de Mortágua, correspondente ao
prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artigo 16698, com as confrontações supra
referidas, e identificada na planta que se dá aqui por integralmente reproduzida, pelo valor
de três (3,00€), o metro quadrado, perfazendo o valor total de catorze mil quinhentos e
oitenta euros (14.580,00 €).
Que o título da aquisição

escritura pública- seja outorgado junto do Notário, logo que se

mostrem reunidas as condições jurídico administrativas necessárias.”.
Mais informou que a aquisição de terrenos para a Ampliação do Parque Industrial se
encontra inscrito nas GOP para 2017, no objetivo 08

Desenvolvimento Económico,

Programa 003- Expansão da Zona Industrial, Projeto 201425 Aquisição de Terrenos e
cabimentado na rúbrica orçamental 07 0101

Aquisição de Terrenos, tendo sido efet ado o

respetivo compromisso no orçamento com o número sequencial 18544.
‘9
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A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente de aquisição da parcela terreno, com a área de 4.860,00 m2, situada em
Gontinho,

na União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça,

Concelho de Mortágua, correspondente ao prédio rústico inscrito na matriz predial sob o art°.
16698, as confrontações: com as confrontações: Norte
Angelo Ferreira Sacras ; Nascente

Alexandre Cancela de Abreu; Sul

Alexandre Cancela de Abreu ; poente

-

—

Caminho,

identificada na planta que se da aqui por integralmente reproduzida, pelo valor total de catorze
mil quinhentos e oitenta euros (14.580,00 €).
11.1.3.-Herdeiros de Albano Paulo Dias Lopes de Almeida e José António Dias Lopes de
Almeida:
Este assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
11.1.4.-Maria Alexandre Festas Cancela de Abreu:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Em reunião de Câmara de 2 04 2014 a Câmara Municipal concedeu poderes ao Presidente
da Câmara para desenvolver as diligências necessárias com vista à aquisição das parcelas de
terreno necessárias à execução das obras de ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço
Ferreira, conforme Plano de Pormenor aprovado na sessão ordinária de 30/12/2010 da
Assembleia Municipal de Mortágua e tomado público pelo Aviso 4620/2011, publicado no
Diário da República 2~. Série, n°. 32, de 15 de fevereiro.
Para possibilitar a obra de ampliação será necessário adquirir a Maria Alexandra Festas
Cancela de Abreu, NIF 138923337, residente em Rua 5. Filipe Nery, n°.78, 1250-227 Lisboa, a
parcela de terreno com a área de 4.803,97 m2, situada em Lameiro, na União das Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça Concelho de Mortágua, a destacar do prédio
rústico inscrito na matriz predial sob o artigo 16695 (teve origem no artigo matricial rústico de
6830 da Freguesia de Mortágua) e omissa na Conservatória do Registo Predial, com as
confrontações: Norte

Manuel Martins Rodrigues de Oliveiral; Sul

Almeida e Outro; Nascente

—

António Lopes de

Manuel Martins Rodrigues de Oliveira; Poente
20
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Parque Industrial.
Tendo em vista a sua aquisição por via do direito privado que constitui a fase pré
expropriativa conforme se estabelece no artigo 1 1°. do Código das Expropriações foi elaborado
Relatório de Avaliação por Perito da Lista Oficial do Tribunal da Relação de Coimbra,
aprovado em Reunião de Câmara de 05 11 2014, que estabeleceu o valor de um euro e
cinquenta cêntimos (1,50 €) o metro quadrado.
A Câmara em reunião de 5 08 2015 deliberou, face ao valor metro quadrado pago (3,00€)
pelos terrenos confinantes destinados ao mesmo fim, solicitar novo Relatório de Avaliação dos
terrenos abrangidos pelo Plano de Pormenor ao Perito da Lista Oficial de Tribunal da Relação
de Coimbra, tendo deste modo sido aprovado na Reunião de Câmara de 2/09/2015 novo
Relatório de Avaliação dos Terrenos que integram a área do Plano de Pormenor.
Deste modo no seguimento da negociação efetuada com o proprietário acima identificado
por via do direito privado em conformidade com o disposto no artigo 110. do Código das
Expropriações aprovado pelo Decreto- Lei n°. 168 99, de 18 de setembro, foi celebrado um
acordo de compra e venda da referida parcela de terreno pelo valor de três euros (3,00€) o
metro quadrado.
Assim, proponho que a Câmara, ao abrigo da alínea g) do n°. 1 do artigo 33°. da Lei das
n°. 75 2013, de 12 de setembro, delibere adquirir ao proprietário acima identificado a parcela
de terreno com as confrontações supra referidas, e identificada na planta que se dá aqui por
integralmente reproduzida, pelo valor de três euros (3,00€), o metro quadrado, perfazendo o
valor total de catorze mil quatrocentos e onze euros e noventa e um cêntimos (14.411,91 €).
Que o título da aquisição

escritura pública- seja outorgado junto do Notário, logo que se

mostrem reunidas as condições juridico administrativas necessárias.”
Mais informou que a aquisição de terrenos para a Ampliação do Parque Industrial se
encontra inscrito nas GOP para 2017, no objetivo 08

Desenvolvimento Económico,

Programa 003- Expansão da Zona Industrial, Projeto 201425 Aquisição de Terrenos e
cabimentado na rúbrica orçamental 07 0101

Aquisição de Terrenos, tendo sido e
21
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respetivo compromisso no orçamento com o número sequencial 18545.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente de aquisição da parcela terreno, com a área de 4.803,97 m2, situada em
Lameiro, na União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça
Concelho de Mortágua, a destacar do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artigo
16695 (teve origem no artigo matricial rústico de 6830 da Freguesia de Mortágua) e omissa na
Conservatória do Registo Predial, com as confrontações: Norte

Manuel Martins Rodrigues

de Oliveiral; Sul

Manuel Martins Rodrigues

António Lopes de Almeida e Outro; Nascente

de Oliveira; Poente

Estrada e Parque Industrial, identificada na planta que se da aqui por

integralmente reproduzida, pelo valor total de catorze mil quatrocentos e onze euros e noventa
e um cêntimos (14.411,91

€).

11.2.-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO:
11.2.1.-Projeto de Reabilitação do Lagar de Varas e Arranjo Urbanístico e sua
Envolvente:
Pelo Senhor Presidente foi presente o Projeto de Reabilitação do Lagar de Varas de Vale
de Mouro e Arranjo IJrbanistico e sua Envolvente, adjudicado, a BEE ARQ, Lda., sendo o
respetivo orçamento para execução da obra no montante de cento e quatro mil e cento e onze
euros (104.111,00€).
A Câmara, depois de apreciado, deliberou por unanimidade aprovar o projeto.
11.3.-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA:
11.3.1.-Projetos

Intermunicipais

de

Desenvolvimento

e

Empreendedorismo

—

Comparticipação da Participação na 6~. Edição do Salão de Imobiliário e do Turismo
Português em Paris:
Pelo Senhor Presidente foi presente a comunicação da Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra em que informa que no seguimento da aprovação por unanimidade, por
pane do Conselho Intermunicipal, no passado dia 2 de março de 2017, da repartiçã de
pelos municípios na participação da CIMRC na

&.
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Português em Paris em 2017, cabendo ao Município de Mortágua a comparticipação no valor
de três mil euros (3.000,00 €).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a respetiva
transferência.
11.4.-DESENVOLVIMENTO AGRO

-

FLORESTAL:

11.4.1.-Protocolo de Colaboração para a realização do Projeto IC&DT, a celebrar com o
Instituto Politécnico de Viseu, Instituto Politécnico de Castelo Branco e Pellets Power,
L&. (PP):
Pelo Senhor Presidente foi presente o Protocolo de Colaboração a celebrar com o Instituto
Politécnico de Viseu, Instituto Politécnico de Castelo Branco e Pellets Power, Ld”. (PP) e que
tem por objeto a realização do projeto de Investigação Cientifica e Desenvolvimento
Tecnológico intitulado “learnin’s Creatin”

—

Addressing SI&TD problems, decreasing dropout

na irnproving student outcomes, using active learning methodolgies”, ou seja resolver
problemas de CI&DT, reduzindo o abandono e melhorando as qualificações dos estudantes,
utilizando metodologias de aprendizagem ativa, (o Projeto), com referência atribuída pela FCT,
IP, 023394

—

002, suportado pelo Orçamento do Programa Operacional Regional do Centro,

na sua componente FEDER e pelo orçamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na
sua componente OE.
O Instituto Politécnico de Viseu, atua como Instituição Proponente e as outras Entidades
como Instituições Participantes.
O período de execução do projeto decorre entre 2017-08-19 e 2019-01-18.
Sendo, o investimento elegível e apoio FEDER/OE repartido pelos diversos beneficiários,
conforme com o Mexo 1 do termo de Aceitação, e que a seguir se transcreve:
NIF

Entidade

Elegível

Apoio FEDER

Apoio OE

680033548

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

120.500,00€

102.425,00€

0,00€

506855368

MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

1.500,00€

1.275,00€
~
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A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a celebração
o Protocolo e mandatar o Senhor Presidente para proceder à sua outorga.
12.-ADMINISTRACÃO:
12.1.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 2017:
Considerando a necessidade de reforçar e reajustar diversas rubricas do orçamento
Municipal do corrente ano, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do Decreto

-

Lei

número 54-AJ99, de vinte e dois de fevereiro, conjugado com a alínea d) do número 1 do artigo
33°. da Lei n°. 75/2013, de 12 setembro, a proposta de modificação por alteração ao orçamento
que apresentava os seguintes valores:
Reforço despesas de capital

trezentos e cinquenta e nove mil euros (359.000,00 E);

—

Anulação despesas de capital
Reforço despesas correntes
Anulação despesas correntes

—

trezentos e quarenta e um mil euros (341.000,00 €);

—

noventa e três mil e quinhentos euros (93.500,00 E).

—

cento e onze mil e quinhentos euros (111.500,00€).

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal a Câmara deliberou, por
unanimidade aprová-la ficando a mesma arquivada no maço de documentos da presente
reunião.

12.2.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO DE 2017:
Considerando a necessidade de dotar diversos projetos das Opções do Plano do corrente
ano de verbas necessárias à satisfação de compromissos assumidos decorrentes da evolução
normal dos empreendimentos em curso, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do
ponto 8.3.2.3 do Decreto

—

Lei número 54-A/99, conjugado com a alínea d) do número do 1

do artigo 33°. da Lei número 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de alteração às O
do Plano do corrente ano que apresentava os ~~~inte5 valores:

es
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Modificação do Financiamento definido

—

catorze mil e quinhentos euros (14.500,00 E).---

----Modificação do Financiamento não definido

trezentos e vinte e nove mil euros

(329.000,00 E).
Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou, por unanimidade
aprová-la ficando a mesma arquivada no maço de documentos da presente reunião.
12.1-ALTERAÇÃO DA DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA
O Senhor Presidente informou que propôs que se alterasse a data da realização da próxima
Reunião de Câmara do dia 16 08 2017 para o dia 23 08 2018 (Quarta
horas, considerando

que

-

Feira), às quinze

o Relatório Semestral, do auditor externo, sobre a situação

económica e financeira do Município referente ao 10. Semestre de 2017, emitido nos termos da
alínea d), do n°.2, do artigo 77°. da Lei n°. 73 2014, de 3 de setembro, a ser presente à Reunião
de Câmara e à Sessão de Setembro da Assembleia Municipal, será somente remetido pelo
auditor externo no inicio dessa semana, considerando o período de férias daqueles serviços.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade, aprovar que
próxima reunião ordinária da Câmara do mês de agosto se realize no dia 23, pelas quinze
horas, mantendo-se esta pública, ficando os Membros do Executivo presentes dispensados de
qualquer outra forma de convocatória.
12.4.-PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO
PARA FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PROMOVIDO PELA CIM-RC PARA
ADJUDICAÇÃO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS
INSTALAÇÕES ALIMENTADAS

EM BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN), EM

BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE) E EM MÉDIA TENSÃO (MT) DO MUNICÍPIO
DE MORTÁGUA

-

Relatório Final:

O Senhor Presidente apresentou à Câmara o Relatório Final emitido em 01 08 2017 pelo
Júri do Concurso, do seguinte teor:
“A presente contratação foi efetuada através do Acordo Quadro da CIM por d 1
da Câmara de 21 de Junho de 2017.
25
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Tinham sido convidadas as três entidades constantes do Acordo Quadro:
Endesa Energia, Sa.
EDP Comercial, Sa;
GalpPower.
Terminado o prazo de submissão das propostas através da plataforma eletrónica, o Júri
procedeu à sua abertura e elaborou o respetivo relatório preliminar, tendo sido o mesmo
submetido na plataforma para os concorrentes se pronunciarem no uso do direito da
audiência prévia.
Não respondeu ao convite Galp Power.
Terminado o prazo para os concorrentes se pronunciarem no uso do direito da audiência
prévia, reuniu o Júri do procedimento para efeitos da elaboração do relatório final conforme
determina o artigo 148” do Código da Contratação Pública.
O Júri refere o seguinte:
‘o

A audiência prévia foi efetuada sim ultâneamente aos concorrentes através de not(ficação
do relatório preliminar submetido na plataforma eletrónica utilizada pelo Município
(‘SAPHETY GOV) em 26 de Julho de 2017 e terminou a 1 de Agosto de 2017 (processo
18/2017).
2°
No Relatório Preliminar elaborado em 20 de Julho de 2017, o Júri tinha ordenado os
concorrentes da seguinte forma para efeitos de adjudicação:
,

Class(ficação

Preço/ano

Preço global

1

EDP COMERCIAL

454.048,826

1.362.146,46€

2”ENDESA ENERGIA,SA

491.312,66€

1.473.937,986

“-
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Terminado o prazo da audiência prévia, não foram submetidas quaisquer reclamações ou
observações por parte dos concorrentes.
Assim o Júri, por unanimidade, mantém a ordenação dos concorrentes mencionada no
mapa acima descrito.
40

De acordo co o n.° 3 do artigo 148’~ do

CCP

o presente relatório, juntamente com os

demais documentos que compõe o processo de concurso, vai ser envido ao órgão executivo a
quem compete decidir sobre a aprovação das propostas contidas no relatório, nomeadamente
para efeitos de adjudicação.

“-

Nos termos do número 1, do artigo 94.°, Código dos Contratos Públicos, o presente
procedimento encontra-se sujeito à redação de contrato a escrito, pelo que junto se anexa a
minuta do contrato para aprovação superior. Também se informa que o presente contrato está
isento de fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas, nos termos da alínea a) do
número 1, do artigo 47.°, da Lei 202015, de 9 de março.
O custo com o presente procedimento deverá onerar, em função do prazo de vigência do
contrato, 3 meses para o ano de 2017, os anos de 2018 e 2019, e 9 meses de 2020, os
orçamentos dos anos económicos de 2017 e 2018, 2019, 2020, na rúbricas abaixo indicada e
considerando em cada um deles.
O preço base do procedimento para fornecimento de energia elétrica às instalações
alimentadas em média tensão (MT), baixa tensão especial (BTE) e baixa tensão normal (BTN)
do Município de Mortágua (onde se inclui a iluminação pública) encontra-se previamente
cabimentado, sendo que o mesmo contempla na informação de cabimento para os anos
seguintes, no ano de 2017, a parte do valor considerado para o mesmo.
O cabimento foi efetuado em função da distribuição plurianual da realização da despesa,
sendo que os mesmos serão corrigidos para os valores a adjudicar, aquando da celebração do
contrato. Foi

efetuado o competente compromisso do mesmo na

02020201, com o n°. 18547 2017 de acordo com o que se resume:
27
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Ano de 2017 (de 1102017 a 31/1272017): cento e treze mil quinhentos e doze euros e
vinte cêntimos (113.512,20€), sem IVA incluído;
Ano de 2018: quatrocentos e cinquenta e quatro mil e quarenta e oito euros e oitenta e dois
cêntimos (454.048,82 €), sem IVA incluído;
Ano de 2019: quatrocentos e cinquenta e quatro mil e quarenta e oito euros e oitenta e dois
cêntimos (454.048,82 €), sem IVA incluído;
Ano de 2020 (de 1 01 2010 a 30 09 2020): trezentos e quarenta mil quinhentos e trinta e
seis euros e sessenta e nove cêntimos (340.536,69 €), sem IVA incluído.
Atendendo a que a despesa do presente procedimento terá um encargo orçamenta! nos
anos económicos de 2017, 2018, 2019 e 2020, a autorização da repartição de encargos prevista
nos números 1, 2 e 6, do artigo 22.°, do Decreto-Lei n.° 197 99, de 08 de junho, foi autorizada
pela Assembleia Municipal, na sessão de 3006 2017.
De igual modo, e dada a publicação da Lei n.° 8 2012, de 21 de fevereiro, que aprova as
regras aplicáveis à assunção de compromisso, e atendendo ao disposto na sua alínea c), do
número 6, a autorização da assunção do compromisso plurianual, subjacente ao presente
procedimento, foi também autorizada pela Assembleia Municipal, na sessão de 30/06/20 1 7.---A Câmara, por unanimidade, e tendo por base o relatório final emitido pelo Júri do
Concurso, deliberou:
1.- Adjudicar à empresa EDP Comercial
fornecimento

Comercialização de Energia, S.A. o

de energia elétrica às instalações alimentadas em média tensão (MT), baixa

tensão especial (BTE) e baixa tensão normal (BTN) do Município de Mortágua (onde se
inclui a iluminação pública) do Município de Mortágua, ao abrigo do Acordo Quadro para o
“Fornecimento de eletricidade, promovido pela CIM-RC”, nos termos da proposta apresentada
pelo valor global de um milhão trezentos e sessenta e dois mil centos e quarenta e seis euros e
quarenta e seis cêntimos (1.362.146,46 E), sem IVA incluído;
2.-Aprovar a minuta do respetivo contrato a celebrar para o efeito, nos termos do~ disi
no n.° 2 do art.° 98° do Código dos Contratos Públicos.
28
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12.5.-PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA PARA VENDA DO TERRENO DA
CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CERDEIRA:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Considerando que:
Compete à Câmara Municipal, como Órgão de gestão do Município, proceder a uma
correta definição do uso dos bens móveis de sua pertença.
A alienação dos ativos dispensáveis para o exercício das competências que lhe são
cometidas por lei, constitui uma medida adequada, podendo contribuir através da sua
reutilização para a revitalização das áreas onde se integram.
Existem vários imóveis municipais que se encontram devolutos e os quais dada a sua
localização privilegiada, são passíveis de alienação.
A alienação por hasta pública favorece os princípios gerais da concorrência, da igualdade,
da imparcialidade e da transparência e do procedimento administrativo.

É

oportuno proceder à alienação por hasta pública do terreno da antiga captação de

abastecimento de água de Cerdeira que foi desativada, constituída por casota e poço, com a
área de 700 m2, que se encontra inscrita na matriz da freguesia de Trezoi sob o artigo 534, e
de acordo com o Relatório de Avaliação efetuado pelo Chefe de Divisão de Conservação do
Território e Serviços Urbanos, foi avaliado com o valor de mil cinquenta euros (1.050,00€).Assim, nos termos da alínea g) do n°1 do artigo 33° da Lei 75 2013, de 12 de setembro,
proponho:
A alienação do referido imóvel através de arrematação em hasta pública por carta fechada e
regulamentada através das seguintes cláusulas:
1- As candidaturas deverão ser efetuadas através de proposta em envelope fechado,
dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, contendo no seu exterior a seguinte menção”
Proposta para arrematação do terreno da antiga captação de abastecimento de água de
Cerdeira”.
2- As propostas podem ser enviadas por correio sob registo ou entregues pesso~
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Secretaria Divisão de Administração Geral e Finanças da Câmara Municipal durante as horas
normais de expediente (das 9 às 1 2,30h e das 14 às 1 6,30h) e na página da Internet da Câmara
Municipal.
3- O preço base será de mil e cinquenta euros (1.050,00 E), não podendo os interessados
apresentar valores abaixo daquela base, sob pena da sua exclusão.
4- A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar proposta com valor mais elevado
acima da base.
5- No caso de haver duas ou mais propostas com igual valor, a adjudicação será efetuada
posteriormente através de hasta pública a realizar na presença simultânea dos respetivos
concorrentes e com oferta de lanços de cem euros (100,00€) acima do valor das propostas.-6- A data limite de apresentação das propostas é até às 16,30 horas do dia 15/09/2017.--7- A abertura das propostas será efetuada em ato público a realizar no Salão Nobre da
Câmara Municipal, pelas 10,00 horas do dia 18 09 2017, podendo assistir ao ato todos os
interessados ou seu representantes devidamente credenciados para o efeito.
8- O valor da arrematação deverá ser liquidado da seguinte forma: 25 % no prazo de oito
(8) dias após a notificação da adjudicação e os restantes 75 ~ com a assinatura da escritura de
compra e venda e que deve ser celebrada nos sessenta (60) dias úteis subsequentes.
Consulta do processo: Todo o processo que serve de base à presente hasta pública poderá
ser consultado na Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal durante as horas
normais de expediente e na página da Internet.
Comissão da hasta pública: A abertura das propostas será efetuada perante uma
Comissão constituída pelos seguintes elementos:
Vereador Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, que presidirá

-

Chefe de Divisão, Eng°. Albano

Tomás da Fonseca Duarte; Chefe de Divisão, Eng°. Arnaldo Araújo Borges Ferreira.
Membros Suplentes: Manuel Jorge Gomes Nunes, Coordenador Técnico e Jorge
Alexandre Santos, Assistente Técnico.
Mais proponho que seja aprovada a avaliação acima referida feita ao imóvel,
30
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Regulamento da Hasta Pública”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o Relatório
de Avaliação do terreno, bem como o Regulamento da Hasta Pública para a venda do mesmo e
a composição da Comissão da Hasta Pública.
12.6.-PROGRAMA

OPERACIONAL

CENTRO

2020

-

NOTIFICAÇÃO

DA

PROPOSTA DE DECISÃO DE APROVAÇÃO DA CANDIDATURA N°. CENTRO 020853-FEDER-000032

AMPLIAÇÃO

-

DO

PARQUE

INDUSTRIAL

MANUEL

LOURENÇO FERREIRA:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência UO 1-CIC 641 2017 do Programa
Operacional Centro 2020, através do qual notifica o Município, nos termos dos artigos 121°. e
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, da proposta de decisão de aprovação da
candidatura N°. CENTRO 02-0853-FEDER-000032, da operação “Ampliação do Parque
Industrial Manuel Lourenço Peneira”, com a seguinte programação temporal e financeira:
Investimento Total: dois milhões e setenta mil trezentos e três euros e oito cêntimos
(2.070.303,08 €);
Investimento elegível

um milhões e trinta e sete mil quinhentos e sessenta e cinco euros e

cinquenta e sete cêntimos (1.037.565,57 €).
Investimento não elegível

um milhão e trinta e dois mil setecentos e trinta e sete euros e

cinquenta cêntimos (1.032.737,50 €).
Comparticipação FEDER

oitocentos e oitenta e um mil novecentos e trinta euros e

setenta e quatro cêntimos (881.930,74 €).
A Câmara tomou conhecimento.
12.7.-PAGAMENTO COERCIVO DE VALOR EM DIVIDA

-

Arquivamento de

Processo:
No seguimento da deliberação de Câmara de 05 07 2017 foi desenvolvido o processo de
pagamento coercivo à Firma Prosatriunfo Unipessoal, L&., com sede em Rua Pf ci
na Ferradosa, 3450

093 Marmeleira, com oNIF 510622968, para efetuar

,

ag men o de
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Ramal de Abastecimento de Água, no valor de cento e noventa euros e setenta e sete cêntimos
(190,77 €) devido ao Município, tendo o Tesoureiro do Município emitido em conformidade
com a mesma deliberação a correspondente certidão de divida e a guia de débito n°. 1 2017,
dado que após notificação não procedeu ao respetivo.
No entanto por informação de 18 07 2017 dos serviços administrativos verifica-se que em
18/07/2017 o Firma Prosatriunfo Unipessoal, Ld3. efetuou o pagamento voluntário da divida,
conforme guia de recebimento n°. 598.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade proceder à extinção
do processo de pagamento coercivo e ao seu arquivamento.
13.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
13.1.-PROCESSO N°. 06/2017/1 DE DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, NA
ESTRADA

CAMARÁRIA,

23,

BENFEITA,

UNIÃO

DE

FREGUESIAS

DE

MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO CORTEGAÇA E ALMAÇA:
No seguimento da notificação efetuada a Alda Maria Mendes Batista através do oficio
DAF/AG 1463 de 27 06 2017, relativa ao projeto de indeferimento tomado na Reunião de
Câmara de 22 06 2017 sobre o processo 06 201 7 1, de Destaque de Parcela- Edificio Existente
-

Habitação, foi presente a informação dos serviços administrativos datada de 18 07 2017 a

informar que terminou, em 14/07/2017, o prazo do período de audiência prévia para requerente
se pronunciar nos termos do CPA, não tendo dado entrada nos serviços qualquer resposta à
referida notificação.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade converter o projeto
de decisão de indeferimento tomado na reunião de Câmara de 22 06 2017 em decisão definitiva
do presente processo nos termos e com os fundamentos ali indicados, devendo proceder-se à
respetiva notificação ao requerente.
13.2.-PROCESSO N°. 10.2017.25. DE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE OU
AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE COMPARTES DE PRÉDIOS RÚSTICOS
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo n°. 10 2017/25, ~
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em nome de David Crighton Young e Marion Young, com o número de contribuinte
respetivamente 266367380 e 266367755, a requerer, a emissão do parecer nos termos do
número 1, do artigo 54°., da Lei número 64/2003, de vinte e três de agosto, para constituição
de compropriedade ou ampliação do número de compartes, relativamente ao seu prédio sito em
São João , inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Sobral sob o artigo n°. 19604 com a
área 0,08100 ha para efeitos de registo de escritura pública de compra e venda favor de
ANNIE Bagley e Patrick Kieran Stephens.
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão de constituição de
compropriedade ou ampliação de compartes.
Não participou na apreciação e votação do presente ponto a Vereadora D?. Márcia Maria
dos Santos Lopes, nos termos do n°. 5 do artigo 83°. do Estatuto da Ordem dos Advogados,
aprovado pela Lei n°. 145/2015, de 9 de setembro.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezoito horas.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
~
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