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CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°. 19/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM VINTE E TRÊS DE ACOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE:
Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezassete, pelas quinze horas,
nesta Vila de Mortágua e no Salão Nobre do Edifício 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, e Eng°. Serafim Paulo Meio de
Oliveira

.

Eleitos pelo P5: Dr. João Pedro de Almeida e Sousa Rodrigues da Fonseca, Dr. Acácio
Fonseca Fernandes e Dr.a Márcia Maria dos Santos Lopes.
A Vereadora Dra. Emilia Maria Almeida Santos Neves Matos 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 5julho, 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 2/08/2017:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 2 08 017, 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 Conforme dispõe o no. 3 do artigo 34°. do Código do Pr9cedime o
Administrativo não participou na votação o Vereador de Dr. Acácio Fonseca Fern

s, eleit

%ttHo~

AMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA
pelo P5.
2.-INFORMACÃO DO PRESIDENTE:
O Senhor Presidente, nos termos do art°. 34.° da Lei no. 75/2013, de 12 de setembro, deu
conhecimento das decisões tomadas no uso das competências que lhe foram delegadas e das
subdelegadas nos Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria n°. 157
referente ao dia 22 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.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:
Foi presente a circular referência 61 2017, de 31 07 2017, da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, através da qual divulga um conjunto de informação, disponibilizada
pela Direção Geral do Território, relativa à operacionalização da Plataforma Colaborativa de
Gestão Territorial (PCGT).
A Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT), em cumprimento do estabelecido
pelo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), é uma plataforma
eletrónica oficial, de âmbito nacional gerida pela Direção

Geral do Território e destinada ao

apoio das entidades envolvidas nos procedimentos de formação dos programas e planos
territoriais.
A Câmara tomou conhecimento.
4.2.- Da GEOLAVER, LW:
Foi presente o oficio referência 171798, de 17 08 2017, da GEOLAYER, LDa. através do
qual envia um DVD com a cartografia Vetorial do Concelho de Mortágua 1: O 000
Homologada por despacho de 21 07 2017 da Direção Geral do Território.
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A Câmara tomou conhecimento.
4.3.-EDP Distribuição:
Foi presente a carta referência 154 17 CA, de 28 07 2017, da EDP Distribuição, através da
qual informa à semelhança de anos anteriores, e pautados por uma politica de transparência e
rigor, do desenvolvimento da atividade no âmbito do contrato de concessão de distribuição de
energia elétrica de Baixa Tensão (BT) celebrado com este Município. Desse modo anexa
documento com a informação detalhada da atividade de distribuição de energia elétrica,
nomeadamente: número de clientes, consumos, indicadores, de qualidade de serviço, dados das
infraestruturas elétricas e o valor do imobilizado líquido técnico especifico relativo à concessão
de distribuição de energia elétrica em BT.
A Câmara tomou conhecimento.
5.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:
5.1.-Atividades de Enriquecimento Curricular 2017/2018- Candidatura ao apoio:
Pelo Senhor Presidente foi presente a candidatura efetuada à DGESTE

Direção de

Serviços da Região Centro em parceria com o Agrupamento de Escolas de Mortágua,
conforme

Protocolo

celebrado,

ao

financiamento

do

programa

de Atividades

de

Enriquecimento Curricular no 1°. Ciclo do Ensino Básico público na área do Município de
Mortágua, que irá contemplar todos os alunos com a Expressão Musical e Atividade Física e
Desportiva e o Ensino do Inglês os alunos do

10,

curricular da disciplina de Inglês no 3°. e

anos.

40•

2°. anos, dada a obrigatoriedade da inclusão

A Câmara tomou conhecimento e ratificou por unanimidade a candidatura apresentada para
financiamento das Atividades de Enriquecimento Curricular.
5.2.-SERVIÇOS DE APOIO FAMÍLIA E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE):
5.2.1.- Ação Social Escolar

—

1°. Ciclo do Ensino Básico

—

Auxílios Económicos/Material

Escolar:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
O Município, à semelhança de anos transatos tem nas suas políticas social

a grande
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preocupação no apoio às famílias, com crianças e jovens em idade escolares, face à crise
económica que Portugal vive e donde resultam cada vez maiores dWculdades para
suportarem despesas indispensáveis e inadiáveis como são as da educação dos seus filhos.
As 257 crianças matriculadas no 1 “ Ciclo do Ensino Básico vão continuar a beneficiar
de refeição gratuita até ao final do ano.
Porém o Município continua a gozar de uma situação financeira que lhe permite aliviar
ainda um pouco mais a vida das famílias com a aquisição de livros e material escolar no
inicio do ano letivo.
Considerando que de acordo com o artigo 156’~ da Lei n° 42 2016, de 28 de dezembro,
que aprovou do Orçamento de Estado de 2017, são distribuídos gratuitamente, no inicio do
ano letivo de 201 7/2018, os manuais escolares a todos os alunos do 1’~ Ciclo do Ensino
Básico da rede pública.
Dando corpo ao previsto na ação própria definida nos Documentos Previsionais de 2017
no âmbito da Acão Social Escolar para o 1’~ CEB, proponho, à semelhança dos anos
anteriores, nos termos da alínea hh) do n° 1 do artigo 33’ do Anexo Ida Lei n’ 75 2013. de
12 de setembro:
1.- Que o Município comparticipe na totalidade as fichas de atividades, dos manuais
escolares adotados pelo Agrupamento de Escolas, de todas as crianças do 1 “~ CEB
matriculadas na Escola Básica de Mortágua, mediante apresentação de cópia das faturas,
emitidas pelos estabelecimentos comerciais do Concelho, e do preenchimento de requerimento
anexo à proposta, até ao limite de:
1°.Ano

25,746’;

2°.Ano

27,73€;

3” Ano

38,5€;

4”Ano

41,796.

2- Que ao valor dasfichas de atividades seja acrescido um auxílio para aquisição de
material escolar, no valor de:
4
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20,00 6para as crianças que beneficiam do 1’ Escalão do abono;
15,00 ipara as crianças que beneficiam do 2~ Escalão do abono;
io,oo é’ para as restantes crianças que se encontrem nas outras situações.
3- Que o prazo para a apresentação do requerimento acompanhado de cópia das faturas
das fichas em nome do respetivo educando, emitidas pelos estabelecimentos comerciais do
Concelho, seja até 28 de outubro próximo.
4- Os documentos referidos no ponto anterior, depois de tratados pelos serviços de Ação
Social, suportam a emissão da respetiva ordem de pagamento que deve serfrito ao requerente
a partir do 15’~ subsequente à data do requerimento.
O valor estimado do investimento nesta medida é de 11.596,21 € sendo 8.266,21 é’ para
as fichas de atividades e 3.330,00 é’ para material escolar, e a respetiva despesa encontra
dotação no orçamento municipal do corrente ano na class(ficação 06020305 e nas Opções
do Plano no projeto 2017 5004

.

“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
5.2.2.-Protocolos para Refeições e Prolongamento de Horário:
O Senhor Presidente propôs que, considerando a proximidade do inicio do ano letivo de
2017 2018, se solicitasse à Santa Casa da Misericórdia a disponibilidade para continuar a
assegurar o fornecimento de refeições e Prolongamento de Horário das crianças que irão
frequentar o li’. Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar públicos naquele estabelecimento
escolar, mediante a celebração de protocolo a celebrar, que deve ter em consideração a
informação da Autoridade Tributária e Aduaneira sobre aplicabilidade do IVA, atendendo a que
aquela Instituição possui serviços (meios humanos e materiais) estruturados para aquele fim.--A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
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5.3.-TRANSPORTES ESCOLARES:
5.3.1.-Protocolos para o Transporte de Alunos:
O Senhor Presidente propôs que, considerando a proximidade do inicio do ano letivo
2017 2017, se solicitasse à Santa Casa da Misericórdia a disponibilidade para a execução do
transporte de crianças que irão frequentar o do

10.

CEB e o Ensino Pré-Escolar públicos no

Centro Educativo, mediante a celebração de Protocolo, nos termos do firmado nos anos letivos
transatos, devendo no entanto ter-se em consideração a informação vinculativa da Autoridade
Tributária e Aduaneira relativa à aplicação do IVA, e considerando que aquela que aquela
Instituição possui serviços (meios humanos e materiais) estruturados para aquele fim.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
5.4.-JUVENTUDE:
5.4.1.-Apoio Natalidade e Famílias

—

Ratificação de processo

Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foram presentes os
processos de candidatura n°.s 31, 32, 33

e 35

de 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 6°. 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.
5.4.2.-Projeto da Escola Agarra a Vida

—

Relatório de Atividades do ano letivo

2016/2017:
Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório de Atividades e Avaliação do ano letivo
2016 2017 do Projeto “Da Escola, Agarra a Vida”, e que concluiu que as ações materializadas
decorreram nos termos do planeado, registando o facto das mesmas continuarem a contribuir
para a educação e formação dos jovens do Concelho e consequentemente para o
desenvolvimento sócio-económico.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade dar continuidade ao
6
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“Da Escola, Agarra a Vida”.
6.-CULTURA. DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1.-ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS:
6.1.1.-Associação Cultural e Recreativa da Benfeita

—

Apoio Criação de Percursos BTT,

caminhadas e Trail Running:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio, datado de 14/08/2018, da Associação
Cultural da Benfeita, a informar que desenvolveu trabalhos para a criação de percursos que
permitem a prática de desportos de natureza como o BTT, as caminhas e o Trail Running,
tendo os utilizadores a possibilidade de escolher entre várias categorias de circuitos.
Até à presente data, aquela Associação através do seu Núcleo de BTT, já desenvolveu os
seguintes trabalhos:
Levantamento de 4 percursos, num total de 152 KM;
Levantamento e georreferenciação de pontos de interesse;
Manutenção e preparação de trilhos;
Sinalização de um percurso, com cerca de 40 km de extensão, com inicio e fim na ex-praia
fluvial do Vau.
Elaboração de cartografia georreferenciada.
O custo das intervenções totaliza cerca de seis mil e oitocentos euros (6.800,00 €).
No flituro, aqueles trilhos serão integrados no Centro de BTT de Mortágua, existindo a
possibilidade de ligação ao Vale da Aguieira ao projeto da ciclovia Santa Comba Dão
Penacova-Coimbra.
Assim, atendendo ao custo que acarreta a manutenção daqueles trilhos e a carência de
recursos daquela Associação, solicita a atribuição de um apoio financeiro por forma a
minimizar aquela despesa.
O Senhor Presidente, considerando a importância da criação e manutenção dos trilhos quer
para a prática de desportos de natureza quer para a promoção dos recursos nat
Concelho, e que pedido se enquadra na alínea c), do n°. 1, do artigo 3°. do Re
7
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Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras, propôs a atribuição no corrente
ano de um subsídio no montante de cinco mil euros (5.000,00 €), mediante a celebração de
Protocolo, e a transferir após a assinatura do mesmo.
Por informação da contabilidade existem fundos 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 aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
O Vereador Dr. Acácio da Fonseca Fernandes fez a seguinte declaração de voto:
Voto a favor os subsídios presentes nesta Reunião de Câmara, no entanto, não
compreendo que não sejam atribuidos subsídios a outras Associações/Instituições que estão a
ser discriminadas provavelmente por serem de outra cor política. O que considero ser
man~festamente inconstitucional.

“-

6.1.2.-Casa do Benfica em Mortágua

—

Apoio Futsal feminino:

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 3 08 2017, da Casa do Benfica em
Mortágua, dando conhecimento que continuam a participar no Campeonato Distrital de Futsal
feminino, com duas equipas, sénior e formação, num total de quarenta (40) atletas, e
solicitando a atribuição de um subsídio para apoio ao funcionamento destas modalidades
desportivas por forma a minimizar as avultadas despesas que acarretam, e que se estimam na
próxima época desportiva de 2017 2018 em dezanove mil duzentos e vinte euros (19.220,00€).
O Senhor Presidente, considerando o custo de manutenção das equipas de flitsal e a
habitual realização do Torneio de Futsal Feminino e que pedido se enquadra na alínea c), do
n°. 1, do artigo 3°. do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras,
propós a atribuição no corrente ano de um subsídio no montante de cinco mil ei
(5.000,00€), mediante a celebração de Protocolo, e a transferir após a assinatura do r
8
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A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
Por informação da contabilidade existem findos 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, devendo os serviços de contabilidade proceder ao lançamento do respetivo
compromisso.
6.1.3.- Mortágua Futebol Clube

—

Apoio inicial época desportiva de futebol 2017/2017:---

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 3 08 2017, do Mortágua Futebol
Clube dando conhecimento do inicio das suas atividades desportivas referentes à época de
2017 2018 no presente mês de agosto, solicitando a atribuição do subsídio anual para fazer face
às despesas inerentes à participação no campeonato Portugal Prio da sua equipe sênior e no
campeonato distrital das suas equipas de Juniores, Juvenis, Sub 11, Sub 10 e Escolinhas, e
considerando que:
O Mortágua Futebol Clube desempenha relevante papel na formação pessoal, cívica e
desportiva dos jovens do concelho, contribuindo com uma grande fatia para uma melhor
qualidade das vidas e do seu bem-estar;
Promove e fomenta a prática desportiva em geral e o flitebol de forma especial;
A equipa sénior desempenha um papel importante na divulgação do nome de Mortágua e
na ligação com a comunidade emigrante espalhada pelos diversos Países da Europa
O Senhor Presidente, no prosseguimento da política definida pela Autarquia para o apoio
ao desenvolvimento desportivo, e tendo em consideração o papel relevante desempenhado por
esta Associação Local, nomeadamente na formação e ocupação de um grande número de
diversos escalões etários e considerando ainda de que esta Coletividade enveredou pelo
amadorismo, e que pedido se enquadra na alínea c), do n°. 1, do artigo 3°. do
Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras, propôs a atribuiçã

egulamento
co

nte
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ano do subsídio no valor de quarenta mil euros (40.000,00 E), nos termos da minuta do
Protocolo a celebrar e a transferir por duas vezes, metade após a assinatura do Protocolo e o
remanescente no inicio do mês de novembro.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
Por informação da contabilidade existem fi.indos 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,
Recreativas,

no projeto 2017 5032

Atividades Culturais Desportivas e

devendo os serviços de contabilidade proceder ao lançamento do respetivo

compromisso.
6.1.4.-Velo Clube do Centro

—

Mortágua

—

Apoio época de 2017:

O Senhor Presidente informou que o Velo Clube do Centro Mortágua, integra novamente
-

na designação daquela coletividade e nas suas equipas e equipamentos o nome “Mortágua”.--Assim:
Considerando que aquela Associação têm vindo a desenvolver uma reconhecida ação de
promoção e desenvolvimento do ciclismo, de formação e ocupação dos jovens de diversos
escalões etários.
Considerando resultados obtidos pelos atletas, que hoje se consideram uma referência nos
meandros do Ciclismo e que tem promovido a divulgação e o nome do Concelho de Mortágua
quer a nível nacional, quer a nível internacional, nas diversas provas em que participam.
O Senhor Presidente, propôs, considerando que a atividade desportiva do Velo Clube do
Centro

—

Mortágua constitui uma área de manifesto público enquadrando-se na alínea c), do

n°. 1, do artigo 3°. do Regulamento

Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades

Terceiras, reforçar o subsídio atribuído para a época de 2017 com mais cinco mil euros
(5.000,00 E), nos termos de Protocolo a celebrar conforme dispõe o artigo
Regulamento.

‘o
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Depois de apreciado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do
Senhor Presidente.
Por informação da contabilidade existem findos 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,
Recreativas,

no

projeto 2017 5032

Atividades Culturais Desportivas e

devendo os serviços de contabilidade proceder ao lançamento do respetivo

compromisso.
6.2.-INVESTIMENTOS

DAS

ASSOCIAÇÕES

CULTURAIS,

DESPORTIVAS

E

RECREATIVAS:
6.2.1.-Associação Cultural e Desportiva de Monte de Lobos

—

Apoio obras de

beneficiação no edificio sede:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pela
Associação Cultural e Desportiva de Monte de Lobos para apoio à execução de obras de
beneficiação no seu edificio sede, nomeadamente instalação elétrica e arranjo de portas e
janelas e algumas obras motivadas por infiltrações, que de acordo com o orçamento ascende ao
montante de 5.000,00 E, 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 2.50~~~raa~à
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realização de obras beneficiação do seu edificio sede, mediante a celebração de Protocolo
conforme dispõe o no. 1 do art.° 4.° do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a
Entidades Terceiras”.
Por informação da contabilidade existem firndos 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 proposta
do Senhor Presidente.
6.3.-APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS

—

Construção/Conservação de Igrejas e

Capelas:
6.3.1.-Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Espinho

—

Apoio obras de

conservação na Capela de Anceiro:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“

Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a investimento,

remetido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Espinho/Comissão da Capela de
Anceiro, entende-se que este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Está em causa um pedido de apoio financeiro para as obras de beneficiação e
melhoramentos da Capela de Anceiro, nomeadamente restauro do telhado, capoto e execução
de um telheiro, cujo orçamento ascende a 8.984,00 € conforme orçamento apresentado.
Trata-se de património de cariz religioso, tendo sido construída com o esforço das gentes
de Anceiro.
Considerando que o pedido 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 1.000,00 € para apoio às
obras de melhoramentos da Capela de Anceiro.

“.

Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção d~
12
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se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5034
“Const. Conservação Igrejas e Capelas” no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
6.3.2.-Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cortegaça

—

Apoio obras de

conservação na Capela da Benfeita:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a investimento,
remetido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cortegaça/Comissão da Capela da
Benfeita, entende-se que este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Está em causa um pedido de apoio financeiro para as obras de beneficiação e
melhoramentos da Capela da Benfeita, nomeadamente pintura exterior e interior cujo
orçamento ascende a 1.580 € conforme orçamento apresentado.
Trata-se de património de cariz religioso, tendo sido construída com o esforço das gentes
de Paredes.
Considerando que o pedido 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 1.000,00 € para apoio às
obras de melhoramentos da Capela da Benfeita.

“.

Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5034
“Const. Conservação Igrejas e Capelas” no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.

a
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6.3.3.-Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pala

—

Apoio obras de conservação na

Capela de Paredes:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“

Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a investimento,

remetido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pala/Comissão da Capela de Paredes,
entende-se que este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Está em causa um pedido de apoio financeiro para as obras de beneficiação e
melhoramentos da Capela de Paredes, nomeadamente pintura exterior e interior restauro de
portas e janelas, substituição de telhado cujo orçamento ascende a 3.200€ conforme orçamento
apresentado.
Trata-se de património de cariz religioso, tendo sido construída com o esforço das gentes
de Paredes.
Considerando que o pedido 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 1.000,00 € para apoio às
obras de melhoramentos da Capela de Paredes.

“.

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 20 17/5034
“Const. Conservação Igrejas e Capelas” no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
6.3.4.-Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Trezoi

—

Apoio obras de conservação

na Capela de Vale de Ovelha:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a~ v time o,
remetido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Trezoi/Comissão da C
14
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de Ovelha, entende-se que este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Está em causa um pedido de apoio financeiro para as obras de beneficiação e
melhoramentos da Capela de Vale de Ovelha, nomeadamente a construção de anexo e
sanitários, cujo orçamento ascende a 7.000 € conforme orçamento apresentado.
Trata-se de património de cariz religioso, tendo sido construída com o esforço das gentes
de Vale de Ovelha.
Considerando que o pedido 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 1.000,00 6 para apoio às
obras de melhoramentos da Capela de Vale de Ovelha.

“.

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 2017/5034
“Const. Conservação Igrejas e Capelas” no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
6.3.5.-Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Sobral

—

Apoio obras de conservação

na Capela de Mortazel:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“

Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a investimento,

remetido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sobral/Comissão da Capela de
Mortazel, entende-se que este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Está em causa um pedido de apoio financeiro para as obras de beneficiação e
melhoramentos da Capela de Mortazel, nomeadamente restauro do altar mor, portas e janelas,
cujo orçamento ascende a 12.500€.
Trata-se de património de cariz religioso, tendo sido construída com o esforço
de Mortazel.
15
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Considerando que o pedido 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 1.000,00 € para apoio às
obras de melhoramentos da Capela de Mortazel

.“.

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 2017/5034
“Const. Conservação Igrejas e Capelas” no orçamento municipal na rubrica 080701
Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
7.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
7.1.-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL:
7.1.1.-Hasta Pública para Venda dos Lotes da 1”. Fase da Ampliação do Parque
Industrial Manuel Lourenço Ferreira

—

Adjudicação definitiva:

Pelo Senhor Presidente foi presente a Ata da Hasta Pública para Venda dos Lotes do
Loteamento da P. Fase do Loteamento do Plano de Pormenor da Ampliação do Parque
Industrial Manuel Lourenço Ferreira, realizada em 4 08 2017, em que foi arrematado
provisoriamente nos termos do ponto 14, do artigo 10°. do Regulamento da Hasta Pública o
lote:
N°. 4 pelo valor de vinte e nove mil trezentos e noventa e dois euros (29.392,00 €), a Joana
Isabel Saraiva Carvalho, residente na Avenida Engenheiro Tavares da Silva, Lote 4, 3780—203
Anadia, contribuinte número 219777632, CC n°. 11278465.
Conforme o Auto de arrematação, em cumprimento do disposto no ponto 1 do artigo 11°.
do aludido regulamento, o adjudicatário entregou na Tesouraria desta Câmara Municipal a
quantia correspondente a vinte e cinco por cento (25° o) do valor da adjudicação a título de
sinal e principio de pagamento.

t

Assim, o Senhor Presidente propós que nos termos do ponto 16, do
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Regulamento da Hasta Pública aprove a adjudicação definitiva do lote n° 4 ao adjudicatário
acima referidos e pelo valor constante no respetivo auto de adjudicação provisória.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade nos termos do ponto
16, do artigo 100. do Regulamento da Hasta Pública acima referido, aprovar a adjudicação
definitiva dos referidos lotes, devendo de acordo com o ponto 1 do artigo

130.

do

Regulamento, a escritura de compra e venda do lote realizar-se no prazo de trinta (30) dias
contados da data da notificação da adjudicação.
7.2.-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA

-

Projetos

Intermunicipais:
7.2.1.-Modernização Administrativa

—

Região de Coimbra 2.x

—

Decisão de aprovação de

candidatura:
Pelo Senhor Presidente foi presente o e-mau, enviado em 28 07 2017 da CIM Região de
Coimbra a remeter para conhecimento bem como o termo de Aceitação assinado por todos os
Presidentes de Câmara, assim como a notificação de decisão de aprovação da candidatura n°.
Centro -08-0550-FEDER-00001 1, designada “Região de Coimbra 2.x”, apresentada no âmbito
da operação

“

Sistema de Apoio à Modernização e capacitação da Administração Pública

—

Promoção de uma administração em rede”.
A programação financeira da candidatura é a seguinte:
Investimento total

quatro milhões quinhentos e vinte e um mil seiscentos e trinta e sete

euros e trinta cêntimos (4.521.637,30 €).
Investimento Elegível comparticipado

quatro milhões cento e dezanove mil quatrocentos

e noventa e quatro euros e dez cêntimos (4.119.494,10 €).
Não elegível

quarenta e cinco mil duzentos e cinquenta e quatro euros e setenta e cinco

cêntimos (45.254.75 €).
Elegível não comparticipado

trezentos e cinquenta e seis mil oitocentos e oitenta e oito

euros e quarenta e cinco cêntimos (356.888,45 €).
FEDER

três milhões quinhentos e um mil quinhentos e setenta euros (3.50
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com uma taxa de comparticipação de oitenta e cinco por cento (85°o).
Data do hicio~. 01-01-2017.
Data de fim: 3 1-12-2018.
A Câmara tomou conhecimento.
7.2.2.-Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Região de Coimbra:
Pelo Senhor enviado e Presidente foi presente o correio eletrónico enviado em 10 08 2017,
pela CIM Região de Coimbra, a remeter, no seguimento da deliberação do Conselho
Intermunicipal de 6 de abril

de 2017 da

criação de Rede Intermunicipal de Bibliotecas

Municipais da Região de Coimbra, o Protocolo de Colaboração

Rede Intermunicipal de

Bibliotecas Municipais da Região de Coimbra e 1 de 2017 e a proposta de Regulamento do
Grupo de Trabalho das Bibliotecas Municipais

CIM Região de Coimbra.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o
Protocolo.
8.-DEFESA DO MEIO AMBIENTE:
8.1.-REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DA
FRAGA

-

CRIAÇÃO DE PERCURSO PEDESTRE EM MORTÁGUA ENTRE A

PONTE DO BARRIL E O PARQUE VERDE:
8.1.1.-Aquisição de Terreno a Herdeiros de Albano Paulo Dias Lopes de Almeida e José
António Dias Lopes de Almeida:
O Senhor Presidente informou da necessidade de se proceder à aquisição de terreno para a
implantação do projeto de “Requalificação e Valorização da Ribeira da Fraga

Criação de

Percurso Pedestre em Mortágua entre Ponte do Barril e o Parque Verde, apresentando para o
efeito o Relatório de avaliação elaborado pelo Chefe de Divisão de Conservação do Território
e Serviços Urbanos.
Identificação da Proprietários:
José António Dias Lopes de Almeida com o NIF 116339047
Bombeiros, 35, Quinta do Rosmaninho, 3450

122 Mortágua.
18
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Cabeça de Casal da Herança de Albano Paulo Dias Lopes de Almeida, com o NIF
744253080, morada: Avenida dos Bombeiros Voluntários, 41, 3450— 122 Mortágua.
Prédio inscrito na matriz da União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio,
Cortegaça e Almaça sob o artigo 10151, com a área de 2.120 m2.
Confrontações do Prédio: Norte
Nascente

Ribeira; Poente

Ângelo Ferreira Sacras; Sul

—

José Rodrigues dos Santos;

Ribeira.

Localização do Prédio: Vessada da Ponte (Rua Luis de Camões), Barril, União de
Freguesia Mortágua, Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça.
De acordo com o relatório de avaliação o valor de terreno é de cinco mil novecentos e
dezasseis euros (5.916,00 E), considerando as ótimas condições de acessibilidade e inserção
paisagística.
Assim, o Senhor Presidente propôs que se adquirisse o prédio acima identificado a José
António Dias Lopes de Almeida e a Cabeça de Casal da Herança de Albano Paulo Dias Lopes
de Almeida, pelo valor de cinco mil novecentos e dezasseis euros ( 5.916,00€), considerando o
Relatório de Avaliação do mesmo.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita no orçamento na rubrica 070301

Aquisição de terrenos e está inscrito

nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 010 Defesa do Meio Ambiente, Projeto 002
Recuperação, Manutenção e Requalificação de Ribeiras, no projeto 20 14/40- Aquisição de
terrenos.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
8.1.2.-Alteração da titularidade do terreno adquirido através da deliberação do ponto
9.1.1. da Ata da reunião de Câmara n°.212017, de 19/01/2017:
Pelo Senhor Presidente foi presente o correio eletrónico, datado de 1/08/2018, de José
Ângelo de Almeida Sacra da Silva Fernandes, com o NIF 199745315, residente na eua Tomás
da Fonseca, n°.4 1, 3450-162 Mortágua, a informar que na Ata da Reunião Ordinária
19
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Municipal de Mortágua, datada de 19 de janeiro de 2017, e, mais concretamente no que ao
ponto 9.1.1., diz respeito, relativamente a Aquisição de Terreno, constata-se que Zídia Maria
de Almeida Sacras Fernandes, com o NIF 129303941, residente na Rua Tomás da Fonseca,
n°.4 1, 3450

162 Mortágua, é indicada como proprietária do Prédio Inscrito na matriz da

União de Freguesia de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, sob o artigo 10148,
com a área de 1740 m2.
No entanto, a propriedade do dito prédio pertence-lhe atualmente, pelo solicita a
regularização da titularidade do mesmo, sendo que se mantêm todos os outros termos co
negócio a celebrar com a Câmara Municipal.
Assim, o Senhor Presidente propôs que a Câmara deliberasse que a realização da aquisição
aprovada através da deliberação tomada no ponto 9.1.1. da ata da Reunião de Câmara n°.
2/2017, de 19 01 2017 do Prédio inscrito na matriz da União de Freguesias de Mortágua, Vale
de Remígio, Cortegaça e Almaça sob o artigo 10148, com a área de 1740 m2 de propriedade
de Zidia Maria de Almeida Sacras Femandes, com o NIF 129303941, residente na Rua Tomás
da Fonseca, 41, 3450-162 MORTÁGUA, pelo valor de cinco mil duzentos e trinta e dois euros
(5.232,00 E), seja alterada para o atual titular da propriedade do terreno José Ângelo de
Almeida Sacra da Silva Femandes, com o NIF 199745315, residente na Rua Tomás da
Fonseca, n°.4l, 3450-162 Mortágua.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade que a realização da
aquisição aprovada através da deliberação tomada no ponto 9.1.1. da ata da Reunião de
Câmara n°. 2 2017, de 19 01 2017 do Prédio inscrito na matriz da União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça sob o artigo 10148, com a área de 1740 m2
de

propriedade

de

Zídia Maria de Almeida Sacras Femandes, com o NIF 129303941,

residente na Rua Tomás da Fonseca, 41, 3450-162 MORTÁGUA, pelo valor de 5.232,00 E,
seja alterada para o atual titular da propriedade do terreno José Ângelo de Almeida Sacra da
Silva Femandes, com o NIF 199745315, residente na Rua Tomás da Fonseca, n°.41 3450-162
Mortágua.
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9.-ADMINISTRACÃO:
9.1.-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-A/99, 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
Anulação despesas de capital
Reforço despesas correntes
Anulação despesas correntes

zero euros (0,0€).
cento e oitenta e três mil e quinhentos euros (183.500,00€).
duzentos e três mil e quinhentos euros (203.500,00€).
vinte mil euros (20.000,00 €).

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.
9.2.-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 n.° 1 do artigo

33° da Lei número 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de alteração às Opções do Plano do
corrente ano que apresentava os seguintes valores:
Modificação de Financiamento definido

trinta mil euros (30.000,00 €).

Modificação de Financiamento não definido

trinta mil euros (30.000,00 €).

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.
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9.3.-RELATÓRIO DE AUDITORIA

-

INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO

ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO

-

1°. SEMESTRE:

Pelo Senhor Presidente foi presente 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, para
conhecimento do órgão executivo.
A Câmara tomou conhecimento.
9.4.-PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“

O regime relativo à contabilidade das autarquias locais visa a sua uniformização,

normalização e simplificação de modo a constituir um instrumento de gestão económico

—

financeira e permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do património, bem
como a apreciação e julgamento das contas anuais, conforme determina o artigo 74°. da Lei n°.
73/2013, de 3 de setembro.
Por sua vez o n°. 3 do artigo 76°. do referido diploma vem circunscrever a certificação
legal das contas e o parecer sobre as mesmas apresentados pelo revisor oficial de contas ou
sociedade de revisores oficiais aos documentos de prestação de contas individuais das
autarquias locais, que irão ser remetidos ao executivo e posteriormente ao órgão deliberativo.-Por sua vez o auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, é nomeado por
deliberação do órgão deliberativo sob proposta do órgão executivo, de entre revisores oficiais
de contas e sociedades de revisores oficiais de contas conforme o disposto no n°. 1 do art°.77°.
da Lei n°.73 2013, de 3 de setembro.
Desta forma de modo a cumprir a Lei efetuou-se o procedimento de ajuste direto
n°. 19/2017, atraves da plataforma eletrónica, tendo em vista a adjudicação da prestação de
serviços de auditoria externa, tendente à nomeação do responsável pela certificação legal das
contas do município, para um período de três anuidades, de forma a dar cumprt~mento ao
previsto nos artigos 76°. e 77°. da Lei n°.73 2013, de 3 de setembro, o júri procedi
22
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da proposta apresentada, de acordo com o critério de adjudicação fixado no convite, e
culninando

no projeto de adjudicação

cujo conteúdo e conclusões aqui se dão por

integralmente reproduzidos, tendo o concorrente Marques Almeida, J. Nunes, V. Simões &
Associados apresentado proposta pelo valor anual de 4.999,92 € e o preço global para três de
duração de contrato de 14.997,76€, sem IVA incluído.
Assim, proponho que se submete à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal a
nomeação de Marques Almeida, J. Nunes, V. Simões e Associados

—

Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, S.A., com sede na Rua Batalha Reis, n°.8 1, 2°.andar, 6300

—

668 Guarda,

NIPC 505261898, e SROC n°. 176, como auditor externo responsável pela certificação legal de
contas do município para efeitos previstos no n°. 1 do art°.77°. da Lei n°33/2013, de 3 de
Setembro.”
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente.
9.5.-PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO
PARÁ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PROMOVIDO PELA CIM-RC PARA
ADJUDICAÇÃO

DO

FORNECIMENTO

CONTÍNUO

DE

COMBUSTÍVEIS

-

RELATÓRIO FINAL:
Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório Final, juntamente com os demais
documentos do processo, elaborado pelo júri do procedimento de ajuste direto ao abrigo do
acordo quadro para fornecimento de combustíveis promovido pela CIM —RC para adjudicação
do fornecimento de combustíveis, que foi desenvolvido nos termos do Código da Contratação
Pública através da plataforma eletrónica sob o n°. 17 2017, que cujo teor se transcreve, ficando
arquivado no respetivo processo de contratação pública:
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 124° do Código da Contratação Pública.
O Júri refere o seguinte:
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A audiência prévia foi efetuada simultaneamente aos concorrentes através de notificação
submetida na plataforma eletrónica utilizada pelo Município( Saphety Gov), em 25 de julho de
2017 (processo n°. 17/201 7).
2°
Conforme consta no relatório preliminar, de 18 de Julho de 2017, as propostas foram assim
ordenadas para efeitos de adjudicação.
O critério de adjudicação pré definido era o da proposta de mais baixo tendo como
referência o custo de litro/combustível à data da proposta e o desconto proposto por litro.
Para gasoline:
Concorrente

Desconto

PETROGAL 0,1016€

Preço Refe?

Valor c/Desc.

Total para 60001

1,194€

1,092€€

6.554,40€

Valores

s/

Iva
BP

0,1077€

1,2106€

l,l029€

6.617,40€

Valores
Iva

Para gasóleo:
concorrente

Desconto

Preço Refe?

Valor c/desc.

Total para 330.0001

PETROGAL

0,1016€

1,011€

0,909€

300.102,00€

Valores
s/Iva

BP

0,1077€

1,0358€

0,9281€

306.273,00€

Valores
s/iva

Pontuação Final:
Ordem

Gasolina

Gasóleo

Total da proposta

P- Petrogal

6.554,40€

300.102,00€

306.756,40€

~ BP

6.617,40€

306.273,00€

312.890,40€

s/
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Dentro do prazo da audiência prévia, o concorrente BP POTUGAL-COMERCIO DE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES submeteu a seguintes contestação:
“1-O convite formulado por V.Ex”s às djferentes Companhias Petrol(feras, como sucedeu
com o que foi dirigido à BP Portugal-Comércio de Combustíveis e Lubrjficantes, S.A. referia
expressamente, no respetivo ponto X e a propósito do critério de adjudicação, que “será o da
proposta de mais baixo preço, tendo em consideração referência/litro à data da proposta

“.

----2-Não pôs, como não põe, esta Companhia em causa o critério definido, a priori, pela
entidade adjudicante;3- E tanto assim é que, e sem reservas, apresentou a sua proposta;
----4- O critério definido não pode é, a final, ser subvertido e colocar em causa princípios
norteadores de qualquer procedimento concursal ajuste direto, como são os princípios da
equidade e igualdade;
5-Quer isto significar que, havendo flutuação semanal do preço dos combustíveis, e tendo
as propostas das duas Companhias Petrol(feras, a Petrogal, Sa e a BP Portugal-Comercio de
Combustíveis e Lubrificantes, S.A, sido apresentadas em semanas diferentes não podem, nem
deverão nunca, ser comparadas por não comparáveis;
6- Nem e, salvo a devida vénia, pode ser o espírito do critério de adjudicação, porque
sign(ficaria tratar de modo desigual duas realidades que à partida, devem ser iguais;
7- Colocar-se-iam em causa, assim, os três pilares essenciais da contratação pública:
transparência, igualdade e concorrência consagrados no n°4 do artigo 1° do Código dos
Contratos Públicos;
8- Essencial importância assume, no caso vertente, o últimos dos princípios invocados, o
da igualdade, que impõe um tratamento igual de todos os interessados na adjudicação de um
contrato público que se encontrem, a priori, objetivamente em condições idênticas no que à
capacidade de execução do objeto contratual diz respeito;
9- Proibindo esse princípio as discriminações injustjficadas entre os candi
signjfica que, havendo publicação semanal do preço dos combustíveis/litro que se b
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sua vez, na média do referido preço/litro praticado na semana anterior, não deverão (nem
poderão) ser analisadas propostas de dU’erentes Companhias que tenham como referência
semanas distintas, como sucedeu;

10-

Qualquer decisão tomada em termos tais e com base em tal pressuposto é, para além

de injusta, ilegal por violadora do supra citado n “4 do artigo 1 ‘~ do CCP.
----Pelo exposto, requer a V Ex”s., atendendo ao disposto no artigo 4” do CCP, seja sucessiva
e cumulativamente:
a) O presente procedimento de ajuste direto dado sem efeito;
b) A BP Portugal, S.A~’bem como a Petrogal S.A) convidadas a apresentar nova proposta
comercial que diga respeito à mesma janela semanal);
c) A BP Portugal, S.A novamente noflficado, nos termos dos artigos 122” e 123” do
CCP”.
4a

Sobre a petição daquele concorrente o Júri refere o seguinte:
1) O ponto X do convite estabelecia com critério da adjudicação o da proposta de mais
baixo preço, tendo em consideração o desconto efetuado por litro de combustível e o preço de
referência/litro à data da proposta.
2) A proposta da Petrogal,S.A, foi submetida na plataforma com a data de 7 de Julho de
2017, com o preço de referência para gasóleo simples de 1,011 € e a gasolina 95 de 1,1 94€ e
um desconto de 0,1016 €/litro para ambos os combustíveis.
3) Já a B.P-Portuga, S.A. submeteu a sua proposta na plataforma com a data de 14 de
Julho de 2017 com os valores de referência de l,0358€ para gasóleo simples e 1,2 106€ para
gasolina 95 em um desconto para ambos de 0,1077€.
4) Foi com estes elementos descritos nas anteriores alíneas 2 e 3 que o Júri elaborou os
quadros constantes do anterior ponto 2 do presente relatório e que fazem parte integrante do
relatório preliminar.5) Os serviços ao elaborar o caderno de encargos , nomeadamente no que d
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critério de adjudicação, desconhecia que que havia uma flutuação semanal nos preços dos
combustíveis.
Assim o júri depois de analisada a petição apresentada pela BP PORTUGAL-Comercio de
Combustíveis e Lubrificantes, Sa, conclui que:
Atendendo que existe uma flutuação semanal do preço dos combustíveis e que as
propostas dos concorrentes foram submetidas na plataforma eletrónica em semanas diferentes,
o júri ao aplicar o critério de adjudicação definido no programa de concurso, comparou
elementos que não podem ser comparáveis.
Comparou dois elementos totalmente diferentes que em princípio deveriam ser iguais.
O Júri reconhece que houve um incumprimento de um princípio basilar da contratação
pública na análise das propostas, o princípio da igualdade. Na formação dos contratos públicos
devem proporcionar-se iguais condições a todos os interessados, quer sejam de acesso, quer
sejam de participação, segundo critérios que traduzam juízos de valor dos aspetos decisivos
para contratar, coordenados com objetivo específico do contrato.
Assim o Júri propõe a anulação do procedimento com base na nulidade.
7a

----O presente relatório, juntamente com os demais documentos do processo, vão ser presentes
ao órgão executivo para decisão.”
A Câmara tomou conhecimento e, depois de apreciado o assunto, deliberou por
unanimidade:
a) Proceder à anulação administrativa da decisão de contratar, tomada nos termos dos art°s
36°. do CCP e 18°., n°. 1, alínea b), do Decreto

Lei n°. 197 99, de 8 de junho, tomada na

reunião de Câmara de 21 07 2017, tendo por base os fundamentos supra

—

expostos, com os

quais concorda, em conformidade com o determinado na alínea e) , do n°. 1, do art°. 152°., art°.
165°. e n°s 1 e 2, art°. 168°. e art°. 169°. todos do Código do Procedimento Administrativo
(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n°. 4 2015, de 7 de janeiro, tendo em coi
violação de um direito consagrado da contratação público, o direito de igualdade.-•
27
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b) Notificar os concorrentes desta decisão, para no uso do direito de audiência pública, se
pronunciarem por escrito no prazo de cinco (5) dias.
c) Abrir novo procedimento após a retificação das peças procedimentais por forma que não
provoquem violação a qualquer dos direitos fi.indamentais da contratação pública.
9.6.-PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
No seguimento da deliberação tomada no ponto anterior e dado que a abertura de novo
procedimento para o fornecimento de combustíveis implicará por parte da Assembleia
Municipal nova aprovação de compromissos plurianuais e respetiva repartição de encargos e
considerando que se aproxima o final do ano, a que acresce a realização das eleições a 1 de
outubro dos titulares para os Órgãos das Autarquias locais, o que impossibilita, no curto prazo,
o desenvolvimento de nova abertura de procedimento o Senhor Presidente propõs que a
Câmara nos termos do n°1 do artigo

4400

do CCP prorrogue o anterior contrato celebrado

com a BP em 28 02 2013, no seguimento da adjudicação aprovada na Reunião de Câmara de
06/02/2013, até ao final do ano de 2017, mantendo-se em vigor as respetivas condições de
fornecimento.
A despesa prevista até ao final do ano para gasóleo será de cinquenta e oito mil euros
(58.000,00€) e para gasolina de mile oitocentos euros (1.800,00€).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.9.7.-LISTAGEM
AUTORIZAÇÃO

DOS

COMPROMISSOS

PRÉVIA

GENÉRICA

PLURIANUAIS
CONCEDIDA

AO

PELA

ABRIGO

DA

ASSEMBLEIA

MUNICIPAL:
Pelo Senhor Presidente foi presente a listagem dos compromissos plurianuais assumidos
no âmbito da autorização genérica favorável dada pela Assembleia Municipal na sessão de 16•
de dezembro de 2016, devendo a mesma ser remetida para conhecimento daquele Órgão
deliberativo.
A Câmara depois de analisar o assunto, e nos termos da alínea c) do n.° 1 do arti:
Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos
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deliberou por unanimidade submeter à Assembleia Municipal, para conhecimento, a listagem
dos compromissos plurianuais cujos respetivos procedimentos se fizeram ao abrigo da
autorização prévia genérica concedida pela Assembleia Municipal a quando da aprovação dos
Documentos Previsionais para 2017.
9.8.-LISTAGEM DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NOS TERMOS
DO DISPOSTO NO N.° 4 DO ART.° 49° DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2017:Pelo Senhor Presidente foi presente a informação datada de 22 08 2017 do Coordenador
Técnico da Subunidade Orgânica Núcleo de Contratação Pública, que a seguir se transcreve e
que faz parte integrante da presente ata, para todos os efeitos legais:
“Para efeitos do disposto nos n°s 4 e 12 do artigo 49’~ da Lei n

42 2016, de 28 de

dezembro (LOE 2017), comunica-se que, no mês de julho do corrente ano, foram celebrados
contratos de aquisição de serviços constante da relação que se anexa e que fica a fazer parte
integrante desta informação.

“.

A Câmara tomou conhecimento.
9.9.-Pedido de pagamento em prestações de coima de processo de contra-ordenação n°.
7/16:
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido do Senhor Filipe Manuel Reis Lourenço,
residente em Rua Principal, n°.20, Vale de Ana Justa

Cercosa, datado de 24 07 2017 a

solicitar, no seguimento do oficio re?. DFF/NA 001603, de 17 de julho de 2017, e nos termos
do disposto no artigo 88°., n°.5 do DL n°. 433 82, e 27 setembro, autorização para o o
pagamento da

coima e custas do processo de contra-ordenação n°.7 16, no total de mil

quinhentos e três euros e sessenta e seis cêntimos (1.503,66€), em duas prestações de
quinhentos euros (500,00 €) e uma prestação final de quinhentos e três euros e sessenta e seis
cêntimos (503,66 €), a liquidar até ao dia 25 de cada mês, vencendo-se a primeira de imediato e
as restantes nos meses imediatamente subsequentes, para o que solicita a emissão das
correspondentes guias de pagamento.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a
29

AMARA MUNICIPAL DE MORTAGUA
solicitada.
10.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES :
10.1.-REQ°. 352/2016, PROCESSO N°. 01/2016/100, REQUERIDO PELA REPSOL
GÁS

DE

PORTUGAL,

S.A

ARMAZENAGEM DE GPL

-

BORREGÃO, MARMELEIRA

PARA

ALTERAÇÃO

DE

INSTALAÇÃO

DE

CLASSE Ai, NO POLO INDUSTRIAL DE VALE DE
—

Nomeação de vistoria final:

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01 2016 100, cujo requerente é Repsol
Gás Portugal, SA para licenciamento da de instalação de armazenagem de GPL

—

Classe AI,

Rua Democrática, no Polo Industrial de Vale de Borregão, Freguesia da Marmeleira.
Sobre o processo em causa foi emanado o Parecer Técnico pelo Divisão de Planeamento
e Administração do Território, datado de 16 08 2017, do seguinte teor:
A análise do processo, dos documentos agora aditados (fi 96 a 107) e das informações:--.

.

Dos Serviços Administrativos (fi.108).
DPAT (fi. 86).

Verificam que:
.

Em termos de RJUE, a obra foi concluída, configurando o constante do DL n°. 555/99,

alterado pelo DL n°. 136 2014;
.

Com vista à “emissão da licença de exploração” foram aditados:

.

certificado da instalação emitido por uma EIC

.

entidade inspetora de combustíveis;

certificado de aprovação de equipamento emitido pelo IPQ

—

Instituto Português de

qualidade
.

certificado de inspeção à rede de distribuição de gás.

.termo de responsabilidade pela execução da instalação.
.declaração da EE
.

entidade exploradora de classe 1.

seguro de responsabilidade civil no valor de 3.000.000,00 €

Assim, propõe-se:
.

a realização da vistoria final nos termos do n°. 14 da portaria n°. 1188/2003 alte
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portaria n°. 1515 2007 (alíneas 2,3,4 do n°. 18°) para a qual foram já pagas taxas ao Município
no valor de 250€.
.

a solicitação dos serviços do ITO

Instituto Tecnológico do Gás

—

Entidade Inspetora no

sentido de colaborar com a entidade licenciadora (Município de Mortágua) na realização da
vistoria

e emissão de relatório de conformidade da instalação com as condições legais

vigentes.
.

que o representante local do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil integre a

comissão de vistoria em questão.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade que deve proceder-se
à realização da vitoria final sendo a respetiva comissão constituída por:
Eng°.Arnaldo Duarte Araújo Borges Ferreira

Chefe de Divisão; Eng°. Albano Tomás da

Fonseca Duarte, Chefe de Divisão; Fiscal Municipal adstrito à zona de fiscalização respetiva,
Eng°. Luis Filipe Martins Rodrigues, Comandante Operacional Municipal e Comandante dos
Bombeiros Voluntários de Mortágua; EIC
derivados de petróleo (ITG

Entidade Inspetora de Instalações de Combustíveis

Instituto Tecnológico do gás); Diretor Técnico da Obra

.

10.2.-EDIFICAÇÕES EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO:
10.2.1. Proc°. 08/2017/01:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 08 2017/01, referente ao prédio
em mau estado de conservação, sita na Rua Principal, e Vale de Borregão, Marmeleira,
propriedade de Júlio de Sousa Dias da Silva, com residência em Bairro do Ingote, FFH Bloco
16 RC, Eiras, 3020 -208 Coimbra, Pelo Senhor Presidente acompanhado do Parecer Técnico,
datado de 2 02 2017, do Chefe da Divisão de Planeamento e Administração do Território,
emitido na sequência da deliberação tomada na reunião de Câmara de 17/05/2017, e que a
seguir se transcreve:
“

Na sequência do auto de vistoria efetuado em 03. Maio. 2017 e da informação dos

Serviços de Fiscalização Municipal (fisl 8), o munícipe procedeu à demolição das cimalhas
confrontantes com a via pública.
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Em 14 de junho. 2017, Odjul Dias da Silva, engenheiro civil e filho do proprietário do
edificio em causa, solicitou uma reunião à DPAT na qual se fez acompanhar por um arquiteto,
responsável pelo projeto que pretende apresentar para o edificado.
O projeto (ainda em esboço) referia-se a uma reconstrução e ampliação do edificado com
uma intenção de utilização para “alojamento local”.
Assim e uma vez que se toma urgente que o proprietário proceda a uma intervenção
definitiva de reconstrução, proponho que o mesmo seja notificado à necessidade de
apresentação breve do respetivo projeto”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade notificar o munícipe
para no prazo de trinta dias apresentar o respetivo projeto, tendo em consideração o Parecer
Técnico do Chefe de Divisão da DPAT.
10.2.2.Proc°. 08/2017/02:
----Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 08 2017 02, referente ao prédio em
mau estado de conservação, mas que não ameaça ruína, sito Rua da Escola, n°.8, Caparrosinha,
Freguesia da Marmeleira, propriedade de Armindo da Silva, residente na Rua do Serrado, n°, 2,
Caparrosinha, 3450

092 Marmeleira, 3450

092 Marmeleira, acompanhado do auto de

vistoria efetuada de acordo com o preceituado na alínea w) do número 1 do artigo 33°. da Lei
número 75 2013, de 12 de Setembro no qual foram peritos, o Chefe de Divisão de Planeamento
e Administração do Território, Chefe de Divisão de Conservação do Território e Serviços
Urbanos e o Fiscal Municipal Gilberto Simões.
Tendo em conta a determinação do artigo 89°. do Decreto

Lei número 555 99, de

dezasseis de Dezembro, e posteriores alterações que comete às Câmaras competência para
determinar a execução de obras necessárias e corrigir as más condições de salubridade, solidez
ou segurança contra o risco de incêndios.
Considerando que nos termos do número 3, do artigo 89°. do Decreto

—

Lei número

555/99 conjugado com a alínea w), do número 1, do artigo 33°. da Lei n°. 75,
setembro, comete às Câmaras Municipais competência para ordenar, precedendo
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demolição

de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a segurança das

pessoas.
O auto de vistoria que conclui que:
“A edificação não denota visíveis ou notórios riscos de ruína, falta de condições de
segurança e salubridade, que possam dar origem a qualquer eventual decisão de demolição do
edificado.
Carece sim de obras gerais de conservação, nos termos do artigo 89°. e 89°- A do RJUE
evitando assim a deterioração flitura do edificio e prejuízo do seu arranjo estético.”
A Câmara, considerando o auto de vistoria, deliberou por unanimidade proceder ao
arquivamento do processo.
PERÍODO DE INTERVENCÃO ABERTO AO PÚBLICO:
Não se registou a presença de qualquer Munícipe.
E, nada a mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezoito horas e trinta.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim

~

~
2_a. ~
e pelo Senhor Preside~~~
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