CAMARA MUNICIPAL DE MORTAGUA
ATA N°. 20/2019
—-ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM DEZASSEIS DE OUTUBRO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE:

—

Aos dezasseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove, pelas quinze horas,
nesta Vila de Mortágua e no Salão Nobre do Edificio dos Paços do Município, reuniu a
Câmara Municipal de Mortágua, conforme o disposto no artigo

400.

da Lei número 75/2013,

de doze de setembro, em reunião ordinária sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Mortágua, Eng°. José Júlio Flenriques Norte, eleito pelo PPD/PSD e com a
presença dos Senhores Vereadores:
Eleitos pelo PPD/PSD: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira e Dr. Eusébio Lourenço Ferreira.
Eleitos pelo PS: Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Senhor Nelson António Rodrigues
Filipe.
A reunião foi secretariada pela Coordenadora Técnica do Núcleo de Administração Geral,
Rosa Maria Ferreira Breda.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
I.-PERIODO DE ANTES DA ORDEM:—---—

—

____

O Senhor Presidente informou:
Que o Município receberá, no dia 22 de outubro corrente, uma delegação de empresários
Suecos e Finlandeses que irão visitar a Central Termoelétrica.
Das diligências efetuadas pela Câmara e pela Junta de Freguesia de Espinho relativamente
ao funcionamento da Extensão de Espinho do Centro de Saúde e cuja normalidade já se
encontra reposta.
Os Vereadores do Partido Socialista, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr. Nelson
António Rodrigues Filipe fizeram a seguinte declaração sobre as obras em execução na
Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Mortágua:” Os Vereadores do PS são frontalmente
contra as obras que estão a ser realizadas na Av. dos Bombeiros Voluntários, em Mortágua,
considerando que esta intervenção não traz qualquer melhoria na circulação e segurança de
veículos e peões, a que acresce que é uma via com circulação diária e ~
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prioritários e a intervenção que está a ser feita vai dificultar a sua passagem na mesma
provocando ainda mais constrangimentos no seu trafego”.
De seguida o Executivo Municipal aprovou, por unanimidade, a emissão de um Voto de
Felicitação pela nomeação da Professora Doutora Ana Abrunhosa, Presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), para o cargo de Ministra da
Coesão Territorial e que a seguir se transcreve.
A Professora Doutora Ana Abrunhosa é uma profúnda conhecedora da realidade e das
necessidades desta Região, estando, há já vários anos, ligada à gestão dos Programas
Operacionais e à área do Desenvolvimento Regional.
Pautou a sua atuação pela capacidade de diálogo e a cooperação sempre pronta e
disponível com os Municípios da Região Centro e, em particular, com o Município de
Mortágua.
Através da sua ação, contribuiu muito para a concretização de projetos municipais e
empresariais, fomentando o desenvolvimento económico-social do Concelho e da Região.
Ao longo de todos os anos que esteve à frente dos destinos da CCDRC, a Professora
Doutora Ana Abrunhosa demonstrou um enorme sentido de responsabilidade e dedicação às
causas de toda uma Região, adequando posturas e compromissos e apresentando sugestões
para uma tramitação adequada dos procedimentos conducentes à superação dos maiores
desafios próprios da realidade de um País a duas velocidades.
O Município de Mortágua, bem como toda a Região Centro, tem vindo a ser alvo de um
contínuo desinvestimento que configuram verdadeiros “muros” para o seu crescimento
sustentável e para a sua afirmação enquanto alternativa ao Litoral e aos Grandes Centros
Urbanos.
Não obstante todas as dificuldades e algum ensurdecimento por parte dos grandes
decisores, a resiliência soube superar o desânimo e, numa sincronia entre Poder Local,
Empresários e Comissão de Coordenação, não só foi possível “sobrevive?’ aos cenários mais
pessimistas, como aumentaram os índices de crescimento e desenvolvimento da Região.
Acresce a tudo isto, a postura irrepreensível com que a Professora Ana Abrunhosa brindou
aquando dos trágicos incêndios de 2017, não negando esforços para a resolução dos pr b
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mais prementes e para tentar menorizar os danos de uma tragédia inqualificável ao nível
humano e material.

É inquestionável o papel que a Senhora Ministra, Professora Doutora Ana Abrunhosa, tem
desempenhado na promoção e desenvolvimento da Região, encetando incansavelmente todos
os esforços para superar os obstáculos que se colocam à interioridade e à realidade dos
Municípios de Baixa Densidade.
Por tudo isto, considera o Executivo Municipal ser da mais elementar justiça o público
reconhecimento e congratulação por tão elevada nomeação, desejando-lhe as maiores
felicidades e estando certos de que, finalmente, teremos em Lisboa uma voz, na defesa da
Região Centro, que jamais se calará”.
11.-PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

—----—

—

-----

1.-APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 02/10/2019, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE:—

—

—

---------

O Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto no 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.
O Senhor Presidente informou que a Assembleia Municipal de Mortágua deu
conhecimento à Câmara do oficio remetido, em 04/10/2019, ao Diretor Executivo do ACES
Baixo Mondego, em resposta ao oficio que lhe foi enviado no seguimento da Moção aprovada
na Assembleia Municipal sobre o funcionamento da extensão em Espinho do Centro de Saúde
de Mortágua e no qual sugere que a avaliação técnica às condições do espaço da Extensão que
a ARS Centro pretende realizar seja feita por uma Comissão Técnica Independente cuja
constituição integre também a Junta de Freguesia de Espinho, a Câmara Municipal de
Mortágua e a Assembleia Municipal de Mortágua.
O Senhor Presidente deu também conhecimento da publicação da seguinte legisL
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Portaria n.° 354/2019 Diário da República n.° 192/2019, Série Ide 2019-10-07:
-

Definição dos conteúdos curriculares da formação dos trabalhadores integrados nos
Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC);
Decreto-Lei n.° 149/2019 Diário da República n.° 194/2019, Série Ide 2019-10-09:
-

Reforça os mecanismos de publicitação dos procedimentos de identificação e
reconhecimento de prédio rústico ou misto sem dono conhecido;
Portaria n.° 366/2019 Diário da República n.° 195/2019. Série Ide 2019-10-10 :
-

Fixa as zonas geográficas a que se referem os n.os 4 e 5 do artigo 39.° e o n.° 3 do artigo
45.° do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, aprovado pela Lei n.° 13/2002, de 19
de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.° 114/2019, de 12 de setembro.
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:—

—

--

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 105, referente ao dia 15/10/2019, 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.-DIREÇÃO GERAL DO TERRITÓRIO:

—

—---------

—

___

—-Foi presente o oficio referência S-DGT/2019/4095, de 01/10/2019, da Direção-Geral do
Território (DGT), em que informa que, no atual enquadramento jurídico aquela Entidade tem
como missão prosseguir as politicas pública de ordenamento do território e de urbanismo, a
criação e manutenção das bases de dados geográficos de referência, sendo, responsável pela
execução das políticas públicas em matéria de produção de cartográfica de base, cabendo-lhe,
nomeadamente, a produção de cartografia oficial e a homologação de cartografia utilizada para
fins públicos.
De acordo com o estipulado no n°.2 do artigo 2°. do Decreto-Lei n°. 193/95, de 28 de julho,
alterado e republicado pelo Decreto

—

Lei 130/2019, de 30 de agosto, a cobertura do território

com cartografia topográfica de imagem nas escalas 1:10 000 e superiores dtreffi~,
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sempre que possível em cooperação com os municípios e entidades intermunicipais, mediante
a celebração de protocolo.
Nos termos do novo diploma legal da cartografia (DL 130/2019, de 30 de agosto), foi
criada um Base de Dados Nacional de Cartografia visando estruturar e organizar a informação
geográfica nas escalas 1:10 000 e superiores, a qual tem associada uma politica de dados
abertos.
No âmbito deste novo enquadramento legal e da política de utilização da informação
geográfica, a DGT disponibiliza gratuitamente as fotografias áreas aos municípios para
produção de cartografia topográfica através da celebração de um protocolo de colaboração.
Concomitantemente também são disponibilizados os ortofotomapas.
Assim, atento a este novo paradigma de cedência e utilização da informação geográfica,
todos os anteriores protocolos celebrados com a DGT (e organismos antecessores) cujo objeto
s prenda com cartografia consideram-se revogados.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:----—
4.1.1.-Parceria ao Programa Eco-Escolas:

-----

—

—

O Senhor Presidente propôs que Município adira em parceria com o Agrupamento de
Escolas de Mortágua ao Programa Eco-Escolas no ano letivo de 2019/2020, junto da
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), permitindo assim que o Agrupamento de
Escolas apresente candidatura de projeto de Educação Ambiental para que seja reconhecido
com a Bandeira Verde Eco-Escolas.
Senhor Presidente informou que a inscrição no Programa Eco-Escolas importa uma
despesa de setenta euros (70,00 €) para o Município.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aderir em parceria
ao Programa Eco-Escolas no ano letivo de 2019/2020, e aprovar o pagamento da despesa de
setenta euros (70,00 €) com as inscrições
4.2.-JUVENTUDE:----—
4.2.1.-Apoio Natalidade e Familias

.

—---—-----

-

Ratificação dos processo n°. 40/2019:

—

Pelo Senhor Presidente foi presente Par: conhecimento e ~
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candidatura n°. 40/2019 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.
4.2.2.-Plano Inovador Combate ao Insucesso Escolar e Promoção do Sucesso Educativo:4.2.2.1.-Proposta do Plano de Ação para o ano letivo de 2019/2020
Agarra a Vida”:—

—

~-

—

Projeto “Da Escola,

—-———-—--

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o Plano de Ação para o ano letivo de 2019/2020 do
Projeto “Da Escola, Agarra a Vida”, direcionado aos alunos das escolas EB 2,3 e Secundária
de Mortágua e 1°. Ciclo, e que tem um orçamento previsional de cinquenta e sete mil cento e
trinta e dois euros e quarenta e oito cêntimos (57.132,48 E).
A Câmara, depois de apreciado a assunto, deliberou por unanimidade aprovar o Plano de
Ação, e ratificou as ações entretanto já realizadas.
4.2.3.-Bolsas de Estudo 2019/2020

—

Abertura de processo:

—

Estando inscrito nas Opções do Plano do corrente ano a atribuição de Bolsas de Estudo,
pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“As diferenças económicas e sociais não devem ser fator impeditivo do acesso à educação
e formação.
Por isso, e tendo em consideração este princípio, a autarquia pode ter um papel importante
no apoio àqueles que, revelando capacidade para prosseguimento nos estudos, se vejam
impossibilitados por razões económicas se introduzir fatores de discriminação positiva.
Considerando o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo aprovado em 1995 e a
experiência colhida ao longo dos vinte e quatro (24) anos de vigência da sua aplicação.
Proponho, nos termos do número 3 do Capítulo 1 do Regulamento, que:
Para o ano letivo de 2019/2020 seja fixado o montante global máximo de 35.000,00 E para
atribuição de bolsas de estudos.
O valor dos escalões de cada bolsa sejam por mês de: 60,00€; 80,00€; 100,00 E; 120,00 E;
140,00€; 160,00€; 180,00€; 200,00€; 250,00€; 300,00€.
O período de apresentação de candidaturas dos jovens seja de 4 a 29 ~
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ano”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade aprovar a proposta.
Mais foi deliberado por unanimidade atribuir a Bolsas de Estudo faseadamente à medida
que os processos estejam devidamente instruídos.
5.-CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
5.1.-INVESTIMENTO/ATIVIDADES

DAS

DESPORTIVAS E RECREATIVAS:—

—

5.1.1.-Órfeio Polifónico de Mortágua

—

—--------------—

ASSOCIAÇÕES

CULTURAIS,

—------------------

Concerto de Outono:

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio datado de 24/09/2019 do Órfeão Polifónico de
Mortágua dando conhecimento que vai realizar, no próximo dia 26 do corrente mês, o
“Concerto de Outono” , e que será mais uma vez, um concerto solidário, revertendo as receitas
a favor da Associação Morpatudos, organização sem fins lucrativos de Mortágua.
O evento terá lugar no Centro Cultura de Mortágua e irá contar com a participação do
Orfeão Polifónico de Mortágua, do Órfeão Sol do Troviscal e da Banda Day Tay, e à
semelhança de anos anteriores terá um convívio entre todos os intervenientes.
Assim, solicita o apoio financeiro do Município para fazer face às despesas inerentes à
organização do concerto.
Por informação da contabilidade existem fundo 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 2019/5041

—

Atividades Culturais Desportivas e

Recreativas.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
de quinhentos euros (500,00

€).

5.1.2.-União Cultural Recreativa e Desportiva de Vila Gosendo

-

1°.

Festival de Folclore:

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, sem data, e recebida a 9 10/2019, da União
Cultural, Recreativa e Desportiva de Vila Gosendo, informando que realizou em parceria com
a Comissão de Festas daquela povoação, o 1°. Festival de Folclore de Vila Gos~
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no Programa da Festa Anual, e que contou com a participação do Rancho Folclórico “Os
Camponeses” do Freixo, do Rancho Folclórico de Santa Comba Dão e do Rancho Folclórico
de Tourigo-Tondela.
Assim solicitando ao apoio financeiro da autarquia para fazer face às despesas inerentes
àquela organização.
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 2019/5041
“Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal na rubrica 040701
—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio

de quinhentos euros (500,00

€).

5.1.3.-Associação de Desenvolvimento Social e Cultura Desportivo de Quilho
da Castanha e Mel:--—

—--—--

—-—

—

XII Feira

—----—

-

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Tendo sido presente a esta Câmara Municipal o pedido, datado de 16/09/2019, e recebido
a 30/09/2019, da Associação de Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva de Quilho para
apoio financeiro à realização da XII Feira da Castanha e Mel a realizar nos dias 26 e 27 de
outubro entende-se que este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
A referida Associação solicita que por forma a minimizar os custos inerentes à realização
da Feira a atribuição de um subsídio.
Na verdade, esta entidade, têm 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.
----Esta associação desempenha relevantes funções sociais, com impactos diretos para a
economia do Concelho e para a população local, potenciando a afluência de visitantes,
divulgação da cultura, preservação das tradições, a prática desportiva, entre outros.
Esta associação tem um papel insubstituível na dinâmica e desenvolvimentos local.
Assim, considerando que estão reunidas as condições para atribuição do presente subs i
8
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nos termos do disposto do art.°

9~0

Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a

Entidades Terceiras, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 2.000,00

€“.

Por informação da contabilidade existem fundo 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 2019/5041
Recreativas

—

Atividades Culturais Desportivas e

.“

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
de dois mil euros (2.000,00 €), a transferir mediante a celebração de Protocolo.
6.-AÇÃOSOCIAL:
6.1.-REDESOCIAL:
6.1.1.-Cabaz de Natal 2019:

—

—

——-----—

—

—

—-——-—

—----—

—

—

__

_____

A exemplo dos anos anteriores e porque este gesto de solidariedade acode a situações de
maior carência nalgumas famílias do nosso Concelho, pelo Senhor Presidente foi proposto que
no Natal deste ano fosse mais uma vez distribuído, a algumas famílias que vivem com maiores
dificuldades no seu dia a dia, um cabaz composto por géneros alimentícios de primeira
necessidade, contribuindo assim, para que naquela quadra festiva aquelas famílias para além
do contributo material possam também sentir solidariedade da Autarquia para com os mais
necessitados, conforme informação dos Serviços Sociais do Município.
O Senhor Presidente propôs que os Serviços Sociais do Município procedessem à
elaboração de levantamento das famílias carenciadas existentes no Município tendo em
consideração a composição do agregado familiar e respetivas condições sócio-económicas.
Apreciado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao levantamento das
famílias carênciadas tendo em atenção a composição do agregado familiar e respetivas
condições sócio económicas, e que o mesmo seja presente para apreciação em próxima reunião
de Câmara.

:
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7.-SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE:—
7.1.-RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

—

ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA

-

REGIÃO DO PLANALTO BEIRÃO:-

—

---------

-

—

7.1.1.-Transferência de verbas no âmbito da Candidatura ao POSEUR:

—

Pelo Senhor Presidente foram presentes os documento n°5 .399 e 404, de 26/09/2019, da
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, para transferência de verbas
referentes

à

comparticipação do Município das obras aprovados pelo POSEUR:

Ampliação da rede de equipamentos de deposição seletiva 3F
trifluxo de superfície com capacidade unitária de
euros e vinte e cinco cêntimos

2,5

m3

Aquisição de 15 baterias

três mil quatrocentos e trinta e sete

(3.437,25 €).

Ampliação da rede de equipamentos de deposição seletiva 3F
trifluxo de superfície com capacidade unitária de

2,5

m3

—

—

Aquisição de 6 baterias

dois mil e sessenta e dois euros e

trinta e cinco cêntimos (2.062,35 E).
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar proceder ao pagamento das verbas.
8.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:---——
8.1.-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

-

——--

—---—------------—-

Turismo, Desporto e Natureza:---——

8.1.1.-X Fim de Semana da Lampantana:----—----——

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente as Normas de Procedimento da Organização e
Realização do X Fim de Semana da Lampantana a realizar nos dias 1 a 3 de novembro, e no
qual podem participar todos os estabelecimentos de restauração do Concelho que normalmente
incluem Lampantana na ementa.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar as Normas
de Procedimento da Organização e Realização do Fim de Semana da Lampantana.
8.2.-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA:-8.2.1.-Comparticipação Financeira no âmbito dos Projetos Intermunicipais:
Pelo Senhor Presidente foi presente, para comparticipação financeira do Município no
âmbito dos Projetos Intermunicipais da Região de Coimbra a nota de lançamento n°. 237/2019:
Rede de Oferta Turística em Espaços Naturais

—

Valorização dos Cone ores de

Património Natural da Região de Coimbra, pela importância de quatrocentos e trin

lo
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euros e quarenta e oito cêntimos (435,48 €);
----Promoção do Espirito Empresarial da Região de Coimbra, pela importância de seiscentos e
oitenta e cinco euros e vinte e oito cêntimos (685,28 €);
----Região de Coimbra

—

Um Território com Identidade Gastronómica: a importância na

recuperação dos territórios do Património Natural da Região de Coimbra afetados pelos
incêndios florestais, pela importância de duzentos e noventa e quatro euros e sessenta cêntimos
(294,60 E);
Reforço das Capacidades de Adaptação às Alterações Climáticas

—

Ações de

Sensibilização na CIMRC, pela importância de duzentos e sessenta e quatro euros e cinquenta
e dois cêntimos (264,52 E);
DPO

—

Data Protection Officer, pela importância de dois mil seiscentos e oitenta euros e

catorze cêntimos (2.680,14 E).
Brigada de Sapadores Florestais, pela importância de dois mil quinhentos e vinte e seis
euros e trinta e dois cêntimos (2.526,32 E).
----Sendo o Total da comparticipação no montante de seis mil oitocentos e oitenta e seis euros
e trinta e quatro cêntimos (6.886,34 E).
----A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade proceder ao
pagamento da comparticipação financeira.
9.-COMUNICACÕES E TRANSPORTES:
9.1.-REDE VIÁRIA MUNICIPAL:

—

—

—---—---—

—------

9.1.1.-Empreitada “Beneficiação de Vias Rodoviárias na Freguesia de Pala”
complementares:

—--——

—

—----—

—

—-—

Trabalhos
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Chefe de Divisão da DCTSU, sobre o
assunto em epígrafe, que se transcreve:
Assunto: “Beneficiação de vias rodoviárias na Freguesia de Pala

“-

Trabalhos

complementares.
Informo V.a Exa que, no decorrer da execução da obra referida em epigrafe, se concluiu da
necessidade em se executar trabalhos complementares.
A obra foi adjudicada á firma Socitop, Ld8, na Reunião de Câmara de0l/08/2~/2~
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valor de 228 578.82 euros.
A inserção da nova ligação entre a Ortigosa e os Palheiros obrigou á execução de trabalhos
na Rua de São José na Ortigosa que teve necessidade de ser totalmente repavimentada, bem
assim como em troços da EM entre Vila Pouca e o cruzamento da Ortigosa em que houve
necessidade de repavimentação que não estava prevista, em termos de mapa de quantidade,
mas prevista em termos de plantas no projeto aprovado e que serviu de base ao concurso
publico.
Assim é necessário promover a execução de:
1) Trabalhos a mais a preços contratuais: que totalizam o valor de 43.75 1.36 euros:

M
Par.’

w”~
TOTAiS
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~AL
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~
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7

3302 90€

140690

90

-

628560€

1) Trabalhos imprevistos que serão necessários executar:
Estes trabalhos imprevistos, a preços correntes atuais praticados na região estimam-se em
cerca de 33 143 Euros, devendo ser solicitada proposta ao empreiteiro para a execução destes
trabalhos imprevistos.
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Atendendo a que:
----1) Esses trabalhos tornam-se absolutamente necessários á execução da obra e resultam de
circunstancias imprevisíveis e, por isso, não contempladas no projeto elaborado e que serviu
de base ao lançamento do concurso público;
2) Os trabalhos necessários não podem ser tecnicamente separáveis do objecto do contrato
sem graves inconvenientes para o município;
3) O contrato foi celebrado através de concurso público;
4) O valor dos trabalhos somado ao preço contratado não ultrapassa o limiar da Directiva
2004/1 8/CE do Parlamento Europeu;
----Solicita-se á CMM autorização para execução dos trabalhos complementares descritos.
Anexo:
1) Medições efetuadas por empresa de topografia;
2) Mail’s do projetista assumindo a não contabilização no mapa de trabalhos de toda a via
prevista no projeto aprovado.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por maioria com três votos a favor do
Presidente e dos Vereadores do PPD/PSD e duas abstenções dos Vereadores do PS, Dr.
Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr. Nelson António Rodrigues Filipe, aprovar execução dos
trabalhos complementares e solicitar proposta ao empreiteiro para a execução destes trabalhos
imprevistos de natureza não contratual.
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9.1.2.-Empreitada “Rotunda do Nó do Barril

—

EN 234/EN 228” e “Trabalhos

complementares na Empreitada de Execução da Rotunda do Nó do Barril”
Preço:

—--—

—----------------------

—

Revisão de

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação dos serviços administrativos, datada de
01/10/2019, referente à Revisão de Preços Provisória da Empreitada da “Rotunda do Nó do
Barril

—

EN 234/EN 228” e “Trabalhos complementares na Empreitada de Execução da

Rotunda do Nó do Barril”, adjudicada à empresa Socitop Unipessoal, LcP. com o seguinte teor:
Empreitada: Empreitada “Rotunda do Nó do Barril

—

EN 234/EN 228” e “Trabalhos

complementares na Empreitada de Execução da Rotunda do Nó do Barril”
Empreiteiro: Socitop Unipessoal, Ld’~
Processo:SCE n’&. 4/2018 e 6/2019
Assunto: Revisão de Preços Provisória.
.

Objeto:

A presente empreitada foi adjudicada em deliberação de Reunião de Câmara de
24/06/2018, pelo valor de 154.541,47
163.813,96

e acrescido de Iva a

6°c, totalizando um montante de

e

O auto consignado foi assinado em 15/02/2019, tendo a adjudicatária da empreitada se
comprometido a executar os trabalhos em 120 dias, tal como refere o contrato da empreitada
assinado em 17/07/2018. O projeto de arquitetura que serviu de base à presente empreitada
foi objeto de correção e de alteração, tendo merecido aprovação na Reunião de Câmara de
05/12/201& A empreitada sofreu trabalhos complementares no montante de 1193.630,90 6 e
de trabalhos a menos no valor de 27.540,33 é valores com IVA incluído.
.

Enquadramento legal:

Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o art’ 6’ do
Decreto-Lei 6/2004 foram atualizados os valores dos índices de custos de mão-de-obra, de
materiais e de equipamento de apoio, publicados no Aviso n” 10134/2019 do Instituto dos
Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, IP da 2’~ série de 17/06/2019. No caso
concreto, e de acordo com a 20’~ cláusula do caderno de encargos a revisão de
obedece à formula identWcada como FIO

—

estradas. Os diferenciais de preços para
14
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para menos, que resultem da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de
trabalhos.
A Revisão de Preços calculada pela aplicação do Sistema de Controlo de Empreitadas,
discrimina os coeficientes por matéria e mão-de-obra à data em concreto.
Neste caso a revisão de trabalhos a preços é de 2.008,62, totalizando o valor a pagar pelo
Município ao empreiteiro o montante de 2.129,14 é já com IVA a 6% incluído, tal como
demonstra o documento em anexo:
Proposta:
Submeter o presente cálculo provisório de revisão de preços à Reunião de Câmara para
aprovação e posteriormente notificar o empreiteiro adjudicatário para emitir respetiva nota
de débito/fatura.
Remeto à consideração superior.

“-

Sobre o assunto foi emitido, em 2/10/2019, pelo Coordenador Técnico do Núcleo de
Contratação Pública o seguinte Parecer:
“Nos termos do artigo 382°: do CCP, o preço fixado no contrato é obrigatoriamente
revisto nos termos contratualmente estabelecido e de acordo com o disposto na leL No
presente contrato a revisão estava estabelecida no caderno de encargos através da fórmula
FiO.
Assim, a revisão acima descrita está calculada nos termos estabelecidos contratualmente.
Inicia-se a partir desta data o prazo de 60 dias, para a elaboração da conta final da
empreitada”

.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a revisão de
preços provisória e notificar o empreiteiro adjudicatário.
9.1.3.-Infraestruturas danificadas pelos incêndios de outubro de 2017
9.1.3.1.-Concurso público da empreitada do grupo 1

—

—

FSUE:

RV1 (Acesso Polo industrial

/Pellets Power e Central Termoelétrica); RV4 (EM Chão de Vento/Albufeira da
Aguieira); RV5 (Acesso ao Barril); RV1O (Acesso a Almacinha)

—

Adjudicação:

Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório Final elaborado pelo júri do procedO ento
de concurso público para adjudicação da empreitada de lnfraestruturas danificadas
15

C

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA
incêndios de outubro de 2017: grupo 1

—

RV1 (Acesso Polo industrial /Pellets Power e Central

Termoelétrica); RV4 (EM Chão de Vento/Albufeira da Aguieira); RV5 (Acesso ao Barril);
RV 10 (Acesso a Almacinha), que a seguir se transcreve, ficando arquivado no respetivo
processo de contratação pública, que foi desenvolvido nos termos do Código da Contratação
Pública através da plataforma eletrónica sob o n°. 22/2019, e no qual por unanimidade
deliberou manter o teor e as conclusões do relatório preliminar e a ordenação das propostas
para efeitos de adjudicação
-

—----—

-

--------------

Empreitada:

-

-“RELATÓRIO FINAL—-----—------—~
PROCESSO 22/2019(PLATAFORMA)
CONCURSOPÚBLICO

—

—--—-

—--—

—-—---

Infraestruturas danificadas pelos incêndios de Outubro de 2017: R Vi (acesso

ao poio industrial/Pellets Power e Central Termoelétrica); R V4 (EM de Chão de
Vento/Albufeira da Barragem da Aguieira), R V5 (acesso ao Barril) e R Vi0(acesso a
Almacinha)
Procedimento: Concurso público, nos termos da alínea b) do artigo 19° do CC?
Composição do Júri: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, na qualidade de presidente; Eng°
Albano Tomaz da Fonseca Duarte e Manuel Jorge Gomes, como vogais efetivos
Abertura: Deliberação de Câmara, de 04 de setembro 2019

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.
lo.

—

———————————————

A audiência prévia foi efetuada simultaneamente aos concorrentes através de notificação
submetida na plataforma eletrónica Saphery Gov, em 30 de setembro de 2019 e terminada a 07
de outubro 2019.

16

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTAGUA
2°.

—-----

----

No Relatório Preliminar elaborado, em 20 de setembro 2019, o Júri tinha ordenado os
concorrentes da seguinte forma, para efeitos de adjudicação:
Ordem

Concorrente

Valor (E)

Primeira

Socorpena- Engenharia e Construção, S.A

284.155,33

Segunda

Socitop, Unipessoal, L&

288.579,79

Terceira

Vitor Almeida & Filhos

340.866,73

—

—

30

—

Findo o prazo da audiência prévia foi presente uma reclamação apresentada pelo
concorrente, Socitop, Unipessoal, Lda.
Em síntese, a reclamante propõe a exclusão da proposta do concorrente Socorpena
Egenharia e Construção, SA, por falta de apresentação da declaração com preço contratual
violando assim o disposto no n°4 do artigo 60” do Código dos Contratos Públicos e alínea c)
do n° 7 do programa de concurso, sendo motivo de exclusão nos termos do art°. 70’: e 146° do
mesmo CCP.
O júri, após a análise da reclamação, refere o seguinte:
O n°4 do artigo 60° do CCP estabelece que, no caso de se tratar de formação de contrato de
empreitada ou de concessão de obras públicas, o concorrente deve indicar na proposta os
preços parciais dos trabalhos que se propõe executar correspondentes às habilitações contidas
nos alvarás ou nos certificados de empreiteiro de obras públicas, ou nas declarações emitidas
pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e Construção, I.P., nos termos da portaria
referida no n°2 do artigo 810.

É

verdade, que a alínea c) do n°.7 do programa de concurso, exigia a apresentação da

declaração com o preço contratual nos termos do n°1 e 4 e ainda do n° 5 (se for o caso) do
artigo 60° do CCP.
O Júri entendeu e entende que a indicação na proposta dos preços parciais dos
que o concorrente se propunha a executar correspondentes às habilitações contidas nos
17
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era totalmente desnecessária, porquê?
Porque a alínea e) do n°.6 do programa de concurso exigia que, na presente contratação, o
adjudicatário possuísse somente a

2a~

subcategoria da 2~ categoria da classe correspondente ao

valor da sua proposta. Depreende-se daqui que não haveria lugar a indicação de preços
parciais.
O concorrente apresentou uma declaração do preço contratual, a qual continha as
condições relativas ao aspeto da execução do contrato submetido à concorrência pelo caderno
de encargos. Na presente contratação o único aspeto posto á concorrência era o preço/custo
(100%)

.

Além disso o concorrente Socorpena juntou a esta declaração cópia do alvará de
empreiteiro através da qual o júri confirmou a posse da subcategoria e classe exigida no
programa de concurso.

o júri sublinha que subjacente à contratação pública está o interesse público. Quanto mais
propostas estiverem em cima da mesa, mais possibilidades há para escolher a melhor proposta
dentro dos parâmetros pré definidos.
Considerando o atrás mencionado fica demonstrado que a falta da apresentação da
declaração em causa, para além da sua inutilidade, em nada interferia na decisão final, nem
prejudicaria os outros interessados.
Assim o júri mantém a decisão de admissão do concorrente Socorpena, e a ordenação das
propostas acima mencionada.
40

-----O presente relatório com os demais documentos do processo, são enviados ao Sr.
Presidente de Câmara para agendar em próxima reunião de Câmara, entidade esta com
competência de decisão.
Mortágua, 8 de outubro 2019. O Júri”.
Encontrando-se assim o processo em condições de ser proferida decisão final, e propondo
assim o júri a adjudicação do procedimento mencionado em epigrafe à proposta apresentada
pela empresa Scorpena

—

Engenharia e Construção, SA, pelo valor de duzent~ne.
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quatro mil cento e cinquenta e cinco euros e trinta e três cêntimos (284.155,33 E), sem IVA
incluído, e remetendo assim, nos termos do n.°4 do artigo 148.° do Código dos Contratos
Públicos, para o Órgão Executivo o Relatório Final, juntamente com os demais documentos do
processo, para a decisão de contratação, para aprovação das propostas contidas no relatório,
nomeadamente para efeitos de adjudicação.
Nos termos do número 1, do artigo 94.°, do Código dos Contratos Públicos, o presente
procedimento encontra-se sujeito a redação de contrato a escrito.
O presente procedimento não se encontra sujeito ao visto prévio do Tribunal de Contas.---O prazo de execução da obra é de 90 dias, prevendo-se que o contrato seja celebrado até
ao final do mês de outubro.
A despesa será satisfeita através da rubrica do Plano Plurianual de Investimentos 09 001
“Comunicações e Transportes

—

Rede Viária Municipal”, projeto 20 14/29 “Novas

Pavimentações e Beneficiações de Estradas Municipais” e rubrica do orçamento 07010408
“Viação Rural

“,

encontra-se devidamente cabimentada sob o número 2019/23935, sendo

emitido o respetivo compromisso.
O Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere:
Aprovar o Relatório Final apresentado pelo júri e adjudicar a empreitada à firma Scorpena
—

Engenharia e Construção, SA, pelo valor de duzentos e oitenta e quatro mil cento e

cinquenta e cinco euros e trinta e três cêntimos (284.155,33 €), sem IVA incluído.
Aprovar a minuta de contrato, conforme dispõe o n°. 1 do artigo 98°. do Código dos
Contratos Públicos, alterado e republicado pelo Decreto Lei n°. 111-B/2017, de 31 de agosto.
A presente decisão deverá ser notificada em simultâneo a todos os concorrentes, conforme
dispõe o n°.2 do artigo 77°. do Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pelo
Decreto —Lei n°. 111 -B/20 17, de 31 de agosto, devendo o adjudicatário ser notificado também
para, no prazo de dez (10) dias, apresentar os documentos de habilitação e comprovar a
prestação da caução no valor de catorze mil duzentos e sete euros e setenta e seis cêntimos
(14.207,76 E) nos termos do n°.1 do artigo 90°. do mesmo diploma legal.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por maioria com três votos a favor do
Presidente e dos Vereadores do PPD/PSD, e duas abstenções dos Vereadores do
19
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Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr. Nelson António Rodrigues Filipe, aprovar:
O Relatório Final e as propostas contidas mesmo apresentado pelo júri do procedimento e
adjudicar a empreitada à firma Scorpena

—

Engenharia e Construção, SA, pelo valor de

duzentos e oitenta e quatro mil cento e cinquenta e cinco euros e trinta e três cêntimos
(284.155,33 €), sem IVA incluído.
A minuta de contrato, conforme dispõe o n°. 1 do artigo 98°. do Código dos Contratos
Públicos, alterado e republicado pelo Decreto —Lei n°. 11 1-B/2017, de 31 de agosto.
A presente decisão deverá ser notificada em simultâneo a todos os concorrentes, conforme
dispõe o n°.2 do artigo 77°. do Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pelo
Decreto —Lei n°. 111 -B/20 17, de 31 de agosto, devendo o adjudicatário ser notificado também
para, no prazo de dez (10) dias, apresentar os documentos de habilitação e comprovar a
prestação da caução no valor de catorze mil duzentos e sete euros e setenta e seis cêntimos
(14.207,76 €), nos termos do n°.1 do artigo 900. do mesmo diploma legal.
Os Vereadores do PS, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr. Nelson António Rodrigues
Filipe fizeram a seguinte declaração de voto: “Concordamos com a execução das obras, no
entanto, suscita-nos dúvidas a sua forma de financiamento através de programa de apoio à
execução de infraestruturas danificadas pelos incêndios de outubro de 2017”.
9.1.3.2.-Concurso público da empreitada do grupo 2

—

CovallFreixo)

—

—

Adjudicação:

—--------—-

—

RV6 (Estrada Municipal
—----

Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório Final elaborado pelo júri do procedimento
de concurso público para adjudicação da empreitada de Infraestruturas danificadas pelos
incêndios de outubro de 2017: grupo 2

—

RV6 (Estrada Municipal Coval/Freixo que a seguir

se transcreve, ficando arquivado no respetivo processo de contratação pública, que foi
desenvolvido nos termos do Código da Contratação Pública através da plataforma eletrónica
sob o n°. 21/2019, e no qual por unanimidade deliberou manter o teor e as conclusões do
relatório preliminar e a ordenação das propostas para efeitos de adjudicação:
“RELATÓRIO FINAL-—
—

—-—

PROCESSO 21/2019 (PLATAFORMA)-------
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Empreitada:

-

—

—CONCURSO PÚBLICO

—---------

-—-

Infraestruturas danificadas pelos incêndios de outubro de 2017: R V6 —EM

COVAL- FREIXO
Procedimento: Concurso público, nos termos da alínea b) do artigo 19° do CC?
Composição do Júri: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, na qualidade de presidente; Eng°
Albano Tomaz da Fonseca Duarte e Manuel Jorge Gomes, como vogais efetivos
Abertura: Deliberação de Câmara, de 04 de setembro 2019

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.
lo

—~-———

---—

—

-----A audiência prévia foi efetuada simultaneamente aos concorrentes através de notificação
submetida na plataforma eletrónica Saphety Gov, em 30 de setembro de 2019 e terminada a 07
de outubro 2019.
2°

—----

-—

No Relatório Preliminar elaborado, em 20 de setembro 2019, o Júri tinha ordenado os
concorrentes da seguinte forma, para efeitos de adjudicação:

ordem

Concorrente

Valor (€)

Primeira

Socitop-Unipessoal, L&

94.416,32

Segunda

Socorpena-Engenharia e Construção, S.A

110. 772,65

Terceira

Civibérica- Obras Civis, S.A

114.800,00

Quarta

Irmãos Almeida Cabral, Ld~

119.209,60

Quinta

Vitor Almeida & Filhos,Lda

129.983,06

Sexta

HEF- Materiais de Construção e Lagar de Azeite,Lda.

146.662,13
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Findo o prazo da audiência prévia verifica-se que não foram submetidas quaisquer
reclamações.
Assim o júri mantém a ordenação das propostas acima mencionada no ponto anterior.
40—----------

—

—--—----

O Júri propõe a adjudicação ao concorrente Socitop, Unipessoal, L&., pelo valor de
94.416,32€, sem IVA incluído.
O presente relatório com os demais documentos do processo, são enviados ao Sr.
presidente de Câmara para agendar em próxima reunião de Câmara, entidade esta com
competência de decisão.
----O Júri”.
Encontrando-se assim o processo em condições de ser proferida decisão final, e propondo
assim o júri a adjudicação do procedimento mencionado em epigrafe à proposta apresentada
pela empresa Socitop, Unipessoal, Ld2., pelo valor de noventa e quatro mil quatrocentos e
dezasseis euros e trinta e dois cêntimos (94.416,32€), sem IVA incluído, e remetendo assim,
nos termos do n.°4 do artigo 148.° do Código dos Contratos Públicos, para o Órgão Executivo
o Relatório Final, juntamente com os demais documentos do processo, para a decisão de
contratação, para aprovação das propostas contidas no relatório, nomeadamente para efeitos de
adjudicação.
Nos termos do número 1, do artigo 94.°, do Código dos Contratos Públicos, o presente
procedimento encontra-se sujeito a redação de contrato a escrito.
O presente procedimento não se encontra sujeito ao visto prévio do Tribunal de Contas.--O prazo de execução da obra é de 90 dias, prevendo-se que o contrato seja celebrado até
ao final do mês de outubro.
A despesa será satisfeita através da rubrica do Plano Plurianual de Investimentos 09 001
“Comunicações e Transportes

—

Rede Viária Municipal”, projeto 2014/29 “Novas

Pavimentações e Beneficiações de Estradas Municipais” e rubrica do orçamento 07010408
“Viação Rural

“,

encontra-se devidamente cabimentada sob o número ,~23,selo
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emitido o respetivo compromisso.
O Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere:
Aprovar o Relatório Final apresentado pelo júri e adjudicar a empreitada à empresa
Socitop, Unipessoal, L&., pelo valor de noventa e quatro mil quatrocentos e dezasseis euros e
trinta e dois cêntimos (94.416,32€), sem IVA incluído.
Aprovar a minuta de contrato, conforme dispõe o n°. 1 do artigo 98°. do Código dos
Contratos Públicos, alterado e republicado pelo Decreto —Lei n°. 111 -B/20 17, de 31 de agosto.
A presente decisão deverá ser notificada em simultâneo a todos os concorrentes, conforme
dispõe o n°.2 do artigo 77°. do Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pelo
Decreto —Lei n°. 111-B/2017, de 31 de agosto, devendo o adjudicatário ser notificado também
para, no prazo de dez (10) dias, apresentar os documentos de habilitação e comprovar a
prestação da caução no valor de quatro mil setecentos e vinte euros e oitenta e um cêntimos
(4.720,81 €) nos termos do n°.1 do artigo 90°. do mesmo diploma legal.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por maioria com três votos a favor do
Presidente e dois Vereadores do PPD/PSD e duas abstenções dos Vereadores do

P5,

Dr.

Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr. Nelson António Rodrigues Filipe, aprovar:
O Relatório Final apresentado pelo júri e adjudicar a empreitada à empresa Socitop,
Unipessoal, Lda., pelo valor de noventa e quatro mil quatrocentos e dezasseis euros e trinta e
dois cêntimos (94.416,32€), sem IVA incluído.
A minuta de contrato, conforme dispõe o n°. 1 do artigo 98°. do Código dos Contratos
Públicos, alterado e republicado pelo Decreto —Lei n°. 11 1-B1201 7, de 31 de agosto.
A presente decisão deverá ser notificada em simultâneo a todos os concorrentes, conforme
dispõe o n°.2 do artigo 77°. do Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pelo
Decreto —Lei n°. 111 -B120 17, de 31 de agosto, devendo o adjudicatário ser notificado também
para, no prazo de dez (10) dias, apresentar os documentos de habilitação e comprovar a
prestação da caução no valor de quatro mil setecentos e vinte euros e oitenta e um cêntimos
(4.720,81 €) nos termos do n°.1 do artigo 90°. do mesmo diploma legal.
Os Vereadores do P5, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr. Nelson António 1~o~rigues
Filipe fizeram a seguinte declaração de voto: “Concordamos com a execuç~_de~h~~uo
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entanto, suscita-nos dúvidas a sua forma de financiamento através de programa de apoio à
execução de infraestruturas danificadas pelos incêndios de outubro de 2017”.
9.1.3.2.-Aprovação do projeto e abertura de Concurso público para adjudicação da
empreitada RV2

—

Acesso ao Riomilheiro: a) Felgueira- Riomilheiro; b) Riomilheiro

Ponte de S. Jorge (limite do Concelho); RV3

—

—

EM Vila Nova/Chão Miúdo/Felgueira: a)

Vila Nova/Chão Miúdo; b) Chão Miúdo/Felgueira:-----

—

-

Foi presente para efeitos de aprovação o projeto de execução da reparação das
infraestruturas danificadas pelos incêndios de outubro de 2017, (Freguesia do Sobral): RV2Acesso ao Riomilheiro: a) Felgueira
do Concelho) ; RV3

—

Riomilheiro; b) Riomilheiro

—

Ponte de S. Jorge (limite

EM Vila Nova/Chão Miúdo/Felgueira: a) Vila Nova/Chão Miúdo; b)

Chão Miúdo/Felgueira, cuja elaboração foi adjudicada por despacho do Senhor Presidente da
Câmara, no uso das suas competências próprias, à empresa António Valentim Ferreira Martins.
O orçamento dos trabalhos é no valor total de trezentos e vinte e nove mil novecentos e
noventa e seis euros e nove cêntimos (329.996,09 €), sendo :
RV2- Acesso ao Riomilheiro:
a) Felgueira

—

Riomilheiro

—

cento e vinte e nove mil trezentos e noventa e dois euros e

vinte e um cêntimos (129.392,21 €);
b) Riomilheiro

—

Ponte de S. Jorge (limite do Concelho)

—

quarenta e oito mil duzentos e

trinta e seis euros e quarenta e sete cêntimos (48.236,47 €).
RV3

—

EM Vila Nova/Chão Miúdo/Felgueira:

a)Vila Nova/Chão Miúdo

—

noventa mil e noventa e três euros e sessenta e sete cêntimos

(90.093,67 €);
b) Chão Miúdo/Felgueira

—

sessenta e dois mil duzentos e setenta e três euros e setenta e

quatro cêntimos (62.273,74 €).
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por maioria com três votos a favor do
Presidente e dois Vereadores do PPD/PSD e duas abstenções dos Vereadores do P5, Dr.
Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr. Nelson António Rodrigues Filipe, aprovar o projeto.
No seguimento da deliberação anterior o Senhor Presidente propôs que, nos
alínea b) do n°. 1 do artigo 18°. do Decreto-Lei n°. 197/99, de 8 de junho em con~u a
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alínea O do no. i do artigo 33°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro e a alínea b) do artigo
190.

do Decreto-Lei n°. 111 -B/201 7, de 31 de agosto, que alterou e republicou o Código dos

Contratos Públicos a Câmara, delibere aprovar:
a) A abertura do procedimento de concurso público para adjudicação da empreitada de
Reparação das infraestruturas danificadas pelos incêndios de outubro de 2017, (Freguesia do
Sobral): RV2- Acesso ao Riomilheiro: a) Felgueira
5. Jorge (limite do Concelho) ; RV3

—

Riomilheiro; b) Riomilheiro

Ponte de

EM Vila Nova/Chão Miúdo/Felgueira: a) Vila

Nova/Chão Miúdo; b) Chão Miúdo Felgueira, de acordo com a alínea b) do artigo

190

do

Código dos Contratos Públicos;
b) Que o preço base do concurso seja no valor de trezentos e vinte e nove euros
novecentos e noventa e seis euros e nove cêntimos (329.996,09 €).
c) Que o prazo de execução seja de noventa (90) dias;
d) A minuta do Anúncio, do Programa do Procedimento do Concurso bem como do
Caderno de Encargos, conforme o previsto na alínea O do ri°.1 do artigo 35°. da Lei
n°.75/20l3, de 12 de setembro e no n°. 2 do artigo 40°. do CCP atualizado.
e) Que o júri do procedimento, nos termos do no.! do artigo 67°. do CCP, seja constituído
pelos seguintes elementos: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, na qualidade de presidente e
Eng°. Albano Tomaz da Fonseca Duarte e Manuel Jorge Gomes Nunes, como vogais efetivos e
Jorge Alexandre Fernandes Santos e D?. Sandrine Bento de Matos como vogais suplentes.

O Delegar no júri todas as competências, com exceção das previstas no n°.2 do artigo 69°
do CCP, ou seja, retificar as peças do procedimento, a decisão sobre erros ou omissões
identificados pelos interessados e a decisão de adjudicação.
g) Que seja nomeado, nos termos do n°. 2 do artigo 344° do CCP, como diretor de obra e
na qualidade de representante do dono da obra, Eng°. Albano Tomaz da Fonseca Duarte,
Chefe de Divisão com os poderes previstos na lei.
h) Que seja nomeado, nos termos do n° 1 do artigo 290°, o Gestor do Contrato Manuel
Jorge Gomes Nunes, Coordenador Técnico.
----A despesa irá ser cabimentada pela rúbrica Orçamental 07010408.
O projeto encontra-se inscrito nas GOP sob o projeto 2014/29.
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Apreciado o assunto, a Câmara deliberou por maioria com três votos a favor do Presidente
e dois Vereadores do PPD/PSD e duas abstenções dos Vereadores do

P3,

Dr. Ricardo Sérgio

Pardal Marques e Sr. Nelson António Rodrigues Filipe, aprovar a proposta do Senhor
Presidente.
Os Vereadores do P5, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr. Nelson António Rodrigues
Filipe fizeram a seguinte declaração de voto: “Concordamos com a execução das obras, no
entanto, suscita-nos dúvidas a sua forma de financiamento através de programa de apoio à
execução de infraestruturas danificadas pelos incêndios de outubro de 2017”.
10. -ADMINISTRAÇÃO:
10.1.-EMPREITADA
CONCELHO”

—

“

—-—

—----

—-------

—-----

REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO

Abertura de Novo Procedimento de Concurso Público:—---

——-Pelo Senhor Presidente foi presente, no seguimento da deliberação aprovada na Reunião
de Câmara de 4/09/20 19 de abertura do concurso público da empreitada em epígrafe o
Relatório do Júri do procedimento, datado de 04/10/2019, e que fica arquivado no respetivo
procedimento e no qual verifica que:
Não foram submetidas na plataforma eletrónica “Sapthety Gov

“

quaisquer propostas, no

respetivo prazo de apresentação das mesmas, pelo que ficou o mesmo deserto, por inexistência
de candidatos ou concorrentes.
Assim nos termos da alínea a) do n°. 1 do artigo 79°. do Decreto-Lei n.° 18/2008, 29 de
janeiro, na sua redação atual (Código dos Contratos Públicos, adiante designado CCP), não há
lugar há adjudicação, extinguindo-se o procedimento

.

A decisão de não adjudicação determina a revogação da decisão de contratar decidida na
Reunião de Câmara de 04/9/20 19.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o Relatório
do Júri e considerar o procedimento deserto ao abrigo do artigo 79°., n°.1, alínea b), do
Código dos Contratos Públicos, e revogar a decisão de contratar decidida na Reunião de
Câmara de 04/9/20 19.
De seguida o Senhor Presidente propôs a aprovação da altera~ã~~~fetode
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Requalificação do EdifTcio dos Paços do Concelho, nomeadamente ao respetivo orçamento
que passará a ser no valor de trezentos e quarenta e nove mil e quinhentos euros
(349.500,00€).
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao projeto de Requalificação do
Edificio dos Paços do Concelho passando o orçamento a ser no valor trezentos e quarenta e
nove mil e quinhentos euros (349.500,00€).
Assim, no seguimento da deliberação anterior o Senhor Presidente propôs que, nos termos
com a alínea
artigo

190.

O do n°.

1 do artigo 33°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro e a alínea b) do

do Decreto-Lei n°. 111 -B/20 17, de 31 de agosto, que alterou e republicou o Código

dos Contratos Públicos a Câmara, delibere aprovar:
a) A abertura de novo procedimento de concurso público para adjudicação da empreitada
de Requalificação do Edificio dos Paços do Concelho, de acordo com a alínea b) do artigo

190

do Código dos Contratos Públicos;
b) Que o preço base do concurso seja no valor de trezentos e quarenta e nove mil e
quinhentos euros (349.500,00€);
c) Que o prazo de execução seja de cento e oitenta (180) dias;
d) A minuta do Anúncio, do Programa do Procedimento do Concurso bem como do
Caderno de Encargos,

conforme o previsto na alínea

O

do n°.1 do artigo 35°. da Lei

n°.75/2013, de 12 de setembro e no n°. 2 do artigo 40°. do CCP atualizado.
e) Que o júri do procedimento, nos termos do n°. 1 do artigo 67°. do CCP, seja constituído
pelos seguintes elementos: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, na qualidade de Presidente e
Eng°. Albano Tomaz da Fonseca Duarte e Manuel Jorge Gomes Nunes, como vogais efetivos e
Jorge Alexandre Femandes Santos e D?. Sandrine Bento de Matos, como vogais suplentes.----

O Delegar no júri

todas as competências, com exceção das previstas no n°2 do artigo 69°

do CCP, ou seja, retificar as peças do procedimento, a decisão sobre erros ou omissões
identificados pelos interessados e a decisão de adjudicação.
g) Que seja nomeado, nos termos do n°. 2 do artigo 344° do CCP, como diretor de obra e
na qualidade de representante do dono da obra, Eng°. Albano Tomaz da Fonseca Dttarte. Chefe
de Divisão com os poderes previstos na lei.
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h) Que seja nomeado, nos termos do n° 1 do artigo 2900.~ A do CCP, como gestor do
contrato, Manuel Jorge Gomes Nunes, Coordenador Técnico.
i) Autorizar a repartição dos encargos previstos da despesa do procedimento nos anos
económicos de 2019 e 2020, da seguinte forma:
Para o ano de 2019— cem mil euros (100.000,00€);
Para o ano de 2020

—

duzentos e quarenta e nove mil euros (249.500,00

€).

Nos termos do artigo 82.°, do OE/201 8 (Lei n.° 114/2017 de 29 de dezembro), conjugado
com o artigo 88.° n.° 5 do OE/ 2019 (Lei n°. 71/2018, de 31 de dezembro), o Município de
Mortágua encontra-se excluído do âmbito da aplicação da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, e
do Decreto-lei n.° 127/2012, de 21,

não carecendo assim de autorização da Assembleia

Municipal para a assunção do compromisso plurianual.
A despesa foi cabimentada através do lançamento n°.24 100 2019, pela rúbrica Orçamental
070103.
A obra encontra-se inscrito GOP sob o projeto 2014 41.
Apreciado o assunto, a Câmara por unanimidade deliberou aprovar a proposta do Senhor
Presidente.
10.2.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO PARÁ O ANO DE 2019
Considerando a necessidade de reforçar e reajustar diversas rubricas do orçamento
Municipal do corrente ano, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do ponto 8.3.2.3
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

duzentos e setenta e quatro mil euros (274.000,00 €);

Anulação despesas de capital

duzentos e setenta e oito mil e quinhentos euros

(278.500,00 €);
Reforço despesas correntes

—

Anulação despesas correntes

cinquenta e cinco mil euros (55.000,00 €);
cinquenta e um mil euros (51.000,00

€).

Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou, por u animidade
aprová-la ficando a mesma arquivada em pasta própria nos serviços de contabilidad

.
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10.3.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO
DE2019:

—

—-—

—---

——

—

—

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-A199, 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 Opções do
Plano do corrente ano que apresentava os seguintes valores:
Modificação do Financiamento definido

cinquenta e cinco mil euros (55.500,00 €);

Modificação do Financiamento não definido

trezentos e oitenta mil e quinhentos euros

(380.500,00 €).
Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou, por unanimidade
aprová-la ficando a mesma arquivada em pasta própria nos serviços de contabilidade.
10.4.-ALMOÇO CONVÍVIO DE NATAL DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO:
O Senhor Presidente propôs que, à semelhança do que vem acontecendo nos anos
transatos, se realizasse um almoço convívio de Natal, no dia de 21 de dezembro próximo, para
todo o pessoal desta Autarquia e seus familiares (cônjuges e filhos a cargo) e que o convite
fosse extensivo aos Executivos das Juntas de Freguesia.
Mais propôs que fossem atribuídas prendas aos filhos até 12 anos de idade e que também
fosse adquirida uma garrafa de vinho da região para ofertar a cada família.
A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a proposta do Senhor Presidente.
O Senhor Presidente no uso das competências próprias desencadeará os respetivos
processos de fornecimentos e de prestação de serviço necessários, de acordo com a alínea a),
do número 1, do artigo 20°. do Código dos Contratos Público.
10.5.-REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA NA PARTICIPAÇÃO
DA CIM

-

RC NA FESTURIS

-

GRAMADO

-

BRASIL:

O Senhor Presidente informou que no âmbito da aprovação em Conselho Intermunicipal
da participação da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra na Festuris
Internacional de Turismo em Gramado, Brasil, entenderam ser apropriado a d lo
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comitiva com representantes de cada um dos dezanove (19) municípios.
Esta participação está integrada na candidatura “Região de Coimbra Turismo 2020

—

Promoção Integrada dos Produtos Turísticos da Região de Coimbra”.
O Município de Mortágua será representado pelo Senhor Presidente que se ausentará de 2
a 9 de novembro.
As despesas inerentes a esta participação (deslocação e hotel) ascendem ao montante de
dois mil quinhentos e oito euros e sessenta e um cêntimos (2.508, 61 E).
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade que o Senhor Presidente
represente o Município na Festuris.
10.6.-MARCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA:

—

—

O Senhor Presidente informou da necessidade de realização de reunião Extraordinária da
Câmara Municipal de Mortágua, considerando os prazos previstos na Lei 73/2013, de 3 de
setembro, na sua atual redação, e que estabelece o regime financeiro das autarquias Locais, da
aprovação e envio à Assembleia Municipal até 31 de outubro, dos seguintes assuntos que irão
constar da respetiva Ordem de Trabalhos.
PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE 2020;
OPÇÕES DO PLANO DE 2020;
PROPOSTA DO MAPA DE PESSOAL PARA 2020.
A Câmara deliberou por unanimidade que a reunião extraordinária seja realizada no dia 31
de outubro, pelas 15h00.
10.7.-ALTERAÇÃO ÀS DATAS DAS REUNIÕES DE CÂMARA DO MÊS DE
NOVEMBRO:—------------

—

—

——-

No seguimento da deliberação do ponto anterior, considerando a realização de uma
Reunião de Câmara extraordinária no dia 31 de outubro de 2019, na qual serão presentes as
Grandes Opções do Plano e o Orçamento de 2020, o Executivo Municipal deliberou, nos
termos do n°. 4 artigo 40°. do Anexo 1 da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro, aprovar, por
unanimidade, a alteração das datas das Reuniões de Câmara do mês de novembro,
calendarizadas no inicio do mandato de 2017/2021, em cumprimento do~ospn°.2~do
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artigo 400 do referido diploma legal.
Assim, a primeira Reunião prevista para o dia 06 de novembro, será realizada na quartafeira, dia 13 de novembro, pelas 15h00, com carácter privado nos Paços do Concelho.
A segunda Reunião prevista para o dia 20 de novembro será realizada no dia 27, quartafeira, pelas 15h00, com carácter público e audição do público pelas 11h30, também nos Paços
do Concelho.
10.8.-PEDIDO DE APOIO DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO:—
—---Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta datada de 23/09/2019, e recebida a
08/10/2019 da Liga Portuguesa Contra o Cancro

—

Grupo de Apoio de Mortágua, informando

que à semelhança de anos transatos vai realizar no dia 8/10/2016 um jantar solidário e outras
atividades culturais a decorrer no mesmo, para angariação de fundos destinados à Liga
Portuguesa Contra o Cancro, e solicitando também o contributo desta autarquia.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
de mil euros (1.000,00 E).
11.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:------11.1.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DE LICENÇA DO PROCESSO DE OBRAS
N°. 01/12016/27

-

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A ALOJAMENTO

LOCAL (MORADIA E EQUIPAMENTO DE LAZER, TURISMO E RECREIO), NA
CARRÁPATA, VILA MEÃ, FREGUESIA DO SOBRAL:-------—
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2016/27, em nome de Raul da Silva
Marta, referente à construção de edifício destinado a alojamento local (moradia e
equipamentos de lazer, turismo e recreio), na Carrapata, Vila Meã, Freguesia do Sobral, com
vista à declaração de caducidade do licenciamento daquele processo de operação urbanística.
No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 18/09/2019, ao abrigo do
da alínea a), n°. 3 do artigo 71.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual
redação, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação

—

RJUE, e artigos 121.0

e seguintes do CPA, foi o Senhor Eng°. Raul da Silva Marta notificado através do oficio
referência, 2436, de 27/09/2019, para, querendo, se pronunciar, em sede de audiênci. prévia,
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por escrito, no prazo de dez (10) dias úteis a contar da notificação, sobre a intenção de declarar
a caducidade do processo n.° 01/2016/27 que deu origem ao alvará de licença n°.34/2017 cujo
término da 2~. prorrogação ocorreu em 06/08/2019, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.° 3
do artigo 71.° do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, uma vez que as obras não
forem concluídas no prazo fixado na licença ou na autorização ou suas prorrogações, contado a
partir da data da emissão do alvará, veio este pronunciar-se através de requerimento n°.
01/2019/5940, de 02/10/2019.
Sobre aquele requerimento recaiu o Despacho, datado de 12/10/2019 do Senhor Vereador
com a competência delegada:
“O requerente através do requerimento n°. 01/2019/5940, datado de 02/10/2019, veio-se
pronunciar, no âmbito da audiência prévia, sobre o projeto de decisão de intenção de declarar a
caducidade do alvará, aprovado em Reunião de Câmara de 18/09/2019 (fis. 454 e 455),
anunciando não se opor à declaração de caducidade do processo de obras n°. 01/2016/27, tendo
até interesse nessa decisão por forma a poder avançar para um novo licenciamento.
Determino que o processo seja remetido à Câmara Municipal com a informação de que foi
exercido o direito de audiência prévia por parte do interessado, para que, caso aquele órgão
assim entenda, seja declarada a caducidade do processo de obras n°. 01/2016/27, que deu
origem à emissão do alvará de obras de construção n°. 34/2017 nos termos do disposto no art°.
71°. 5 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação

RJUE).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade em conformidade
alínea d) do n.° 3 do artigo

71.0

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE),

aprovado pelo Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, declarar, a
título de decisão final, a caducidade do processo n.° 01/2016/27, que deu origem ao alvará de
licença n°. 34/2017, cujo término ocorreu em 06/08/2019, com o consequente arquivamento
definitivo do processo, sendo dado conhecimento ao requerente e aos serviços de fiscalização.

32

CAMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA
11.2.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO PROCESSO DE OBRAS N°. 01/2018/82
-

CONSTRUÇÃO DE MUROS E BARRACÃO DE APOIO AGRÍCOLA, NA RUA DO

PORTO FORNO, VALE DE AÇORES, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MORTÁGUA,
VALE DE REMÍGIO, CORTEGAÇA E ALMAÇA:

-

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. O 1/201 8/82, em nome de Manuel Ferraz
de Oliveira, residentes na Av. Assis e Santos, Mortágua, União de Freguesias de Mortágua,
Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, referente à construção de barracão e muros de vedação
confinante com a via pública, sita na Rua do Porto Forno, em Vale de Açores, União de
Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, com vista à declaração de
caducidade do licenciamento para a realização da operação urbanística.
Depois de analisado o processo verifica-se que:
1.-O pedido de licenciamento supra mencionado foi deferido por despacho de 24/05/2018,
tendo sido comunicado tal facto ao requerente pelo oficio referência 1378 DAGF/AG

—

18/06/2018 e que o mesmo dispunha de 1 ano para requerer o respetivo alvará de construção,
sob pena de caducidade do mesmo.
2.- Como não foi entregue qualquer pedido para requerer a licença estando o prazo
ultrapassado, em 19/12/2018 foi emitido Despacho pelo Senhor Vereador com competência
delegada, que se transcreve:
“Tendo em conta a informação dos serviços administrativos, datada de 24/09/20 19 de fis.
58, encontra-se ultrapassado o prazo de um ano para requerer a emissão de alvará.
Nos termos do disposto no art.° 71.°, n.° 2 do Regime Jurídico da Urbanização e
Edificação

—

RJUE, a licença caduca se no prazo de um ano a contar da notificação do ato de

licenciamento não for requerida a emissão do respetivo alvará. Conforme preceitua o n.° 5 do
art.° 71.° do diploma legal vindo de referir, a caducidade da licença deve ser declarada pela
câmara municipal, após audiência prévia do interessado.
Assim, deverá o processo ser remetido à Câmara Municipal para deliberar sobre a intenção
de declaração de caducidade da licença e respetivos fbndamentos e, caso seja deliberada
favoravelmente a intenção de declarar a caducidade do licenciamento, deverá ser xrequerente
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notificado do teor da deliberação sendo-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias uteis para o
exercício da audiência prévia.

“.

Assim, a Câmara Municipal apreciou e deliberou por unanimidade:
1-Notificar o Requerente que é intenção do Executivo ao abrigo do n.° 2 do artigo 71.° do
Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que aprovou o Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação

RJUE, declarar a caducidade do ato que deferiu o

licenciamento da operação urbanística, atendendo a que o requerente não requereu a emissão
do alvará no prazo de um ano e sua prorrogação.
2.- Conceder ao Requerente o prazo de dez (10) dias úteis, para dizer o que se lhe oferecer
sobre o assunto, a fim de ser tomada a decisão final, conforme o disposto no artigo 7l.°, n.° 5
do RJUE em conjugação com o estatuído nos artigos 121° e 122° do Código de Procedimento
Administrativo (CPA).
11.3.- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS

-

REQUERIMENTO N°.5793/2019,

REFERENTE AO PROCESSO N°. 01/2019/40, ALTERAÇÃO EM TODO O EDIFICIO
INDUSTRIA TRÁNSFORMADORÁ DA NWT

-

NEW TERRACOTTA, LIY.,

(ALÍNEA b) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO REGULAMENTO MUNICIPAL
DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS):

-

—

—-----

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento n°01/2019/5793 em nome de NWT

-

NEW TERRACOTI’A, L&. com o número de identificação fiscal 510561845, com sede em
Malveira da Serra, Alcabideche, Cascais, em que vem requerer, no âmbito da alínea b), do
número 1, do artigo 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a
isenção de pagamento da taxa no valor seis mil setecentos e oitenta e um euros e quarenta e
dois cêntimos (6.781,42 €), referente

ao licenciamento do Processo número 01/2019/40,

referente à alteração de todo o edificio de industria transformadora, sito no Polo Industrial de
Vale de Borregão, Marmeleira, Mortágua.
A Lei n°.S1/2018, de 16 de agosto, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019, veio
alterar a Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias
locais e comunidades intermunicipais, vulgo Lei das Finanças Locais.
De acordo com a nova redação do n°. 9

artigo 16°. passa a ~
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Câmara o reconhecimento do direito da isenção, no estrito cumprimento das normas do
regulamento referido no n°.2.
A Assembleia Municipal aprovou na sessão extraordinária de 25/01/2019, transitoriamente
até elaboração e aprovação de novo Regulamento, a continuação da aplicabilidade do artigo
29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, da Edificação e Taxas para efeitos do artigo
16°., no. 2 da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, alterado e republicada pela Lei n°. 51/2018,
de 16 de agosto.
Assim, conforme o previsto na alínea b), do número 1, do artigo 29°. do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas a Câmara Municipal pode conceder a isenção
de pagamento de taxas a “Ás empresas que criem no mínimo 5 postos de trabalho.”.
De acordo com a informação da gestora do processo o mesmo encontra-se devidamente
instruído reunindo as condições para decisão.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a isenção à
NWT

-

NEW TERRACOTTA, Lda. do pagamento da taxa no valor seis mil setecentos e

oitenta e um euros e quarenta e dois cêntimos (6.781,42 €), referente ao licenciamento do
Processo número 01/2019/40, referente à alteração de todo o edifício de industria
transformadora, sito no Polo Industrial de Vale de Borregão, Marmeleira, Mortágua.
11.4.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS

-

REQUERIMENTO N°.01/2019/6197,

REFERENTE AO PROCESSO N°. 01/2018/231, ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
EDIFICIO SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA., (ALÍNEA d) DO NÚMERO
1 DO ARTIGO 29°. DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO,
EDIFICAÇÃO E TAXAS):—

—-—---

—---------

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento n°6197/2019 em nome da Associação
de Caça e Pesca de Mortágua, com o número de identificação fiscal 501923683, com sede em
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, em que vem requerer, no âmbito da alínea d), do
número 1, do artigo 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a
isenção de pagamento da taxa no valor mil cento e trinta e sete euros e setenta e cinco
cêntimos (1.137,75 €), referente ao licenciamento do Processo número 01/2018/231, para
alteração e ampliação do seu ediflcio sede, sito no Parque Industrial Manuel
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Ferreira.
A Lei n°.51/2018, de 16 de agosto, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019, veio
alterar a Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias
locais e comunidades intermunicipais, vulgo Lei das Finanças Locais.
De acordo com a nova redação do no. 9 do artigo 16°. passa a ser da competência da
Câmara o reconhecimento do direito da isenção, no estrito cumprimento das normas do
regulamento referido no n°.2.
A Assembleia Municipal aprovou na sessão extraordinária de 25/01/2019, transitoriamente
até elaboração e aprovação de novo Regulamento, a continuação da aplicabilidade do artigo
29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, da Edificação e Taxas para efeitos do artigo
16°., n°. 2 da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, alterado e republicada pela Lei n°. 51/2018,
de 16 deagosto.
Assim, conforme o previsto na alínea d), do número 1, do artigo 29°. do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas a Câmara Municipal pode conceder a isenção
de pagamento de taxas ás Associações culturais, desportivas e recreativas.
De acordo com a informação da gestora do processo o mesmo encontra-se devidamente
instruído reunindo as condições para decisão.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade isentar a
Associação de Caça e Pesca de Mortágua do pagamento da taxa no valor mil cento e trinta e
sete euros e setenta e cinco cêntimos (1.137,75 €), referente ao licenciamento do Processo
número 01/2018/231, para alteração e ampliação do seu edificio sede, sito no Parque Industrial
Manuel Lourenço Ferreira.
11.5.-CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE OU AMPLIAÇÃO DO NÚMERO
DE COMPARTES DE PRÉDIOS RÚSTICOS Processo n°.1O/2019/23:—------------

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10/2019/23, requerimento 15595/2019
em nome de Cecilia Maria da Silva, na qualidade de Cabeça de Casal da herança de Herculano
Ferreira, com o número de contribuinte 744 650 836, a requerer a emissão do parecer nos
termos do número 1, do artigo 54°., da Lei número 64/2003, de vinte e três de ag sto, para
constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes, relativame t
36

o

1

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTAGUA
prédio sito em Covão, inscrito na matriz predial rústica de Espinho, sob o artigo n°. 6894com a
área 0,187100 ha, para efeitos de registo de escritura de doação a favor de Diogo Manuel da
Silva Rodrigues e Fabiana Raquel de Jesus Martins.
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.
PERÍODO DE INTERVENCÃO ABERTO AO PÚBLICO:--—

—

Não se registou a presença de qualquer Munícipe.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encenada a reunião
pelas dezasseis horas.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
~

pelo Senhor Presidente.
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