CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°.18/2012
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM DEZANOVE DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE:
Aos dezanove dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, pelas quinze horas,
nesta Vila de Mortágua e no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu o
Executivo deste Órgão, confonne o disposto no artigo 62°. da Lei número 169/99, de dezoito
de setembro, com a redação dada pela Lei número 5-A/2002, de onze de janeiro, em reunião
ordinária sob a presidência do Senhor Presidente, Dr. Afonso Sequeira Abrantes, e com a
presença dos Senhores Vereadores: Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques, DrY Márcia Maria
dos Santos Lopes, Dr. Vítor Manuel da Fonseca Femandes, Eng°. Raul da Silva Marta e Dr.
Filipe Manuel Ferreira Valente.
A presente reunião foi secretariada pelo Coordenador Técnico Manuel Jorge Gomes
Nunes, secretário do órgão.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
1.-APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião anterior, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a sua leitura, a Câmara
deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE:
O Senhor Presidente, nos termos do n°.3 do art. 65°. da Lei n°. 169/99, de 18 de setembro,
com a redação dada pela Lei n°.5-AJ2002, de 11 de janeiro, deu conhecimento das decisões
tomadas no uso das competências que lhe foram delegadas e das subdelegadas nos
Vereadores, geradoras de receitas e custos, nomeadamente as previstas:
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Na alínea d) do número 5 do artigo 64°. Citado diploma, emissão de licenças de veículos.
Na alínea a) do número 5 do artigo 64°. citado diploma, de concessão de licenças nos
casos e nos termos estabelecidos por lei, designadamente para construção, reedificação,
utilização, conservação ou demolição de edificios.
No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação

—

Decreto

dezasseis de dezembro, com a nova redação dada pelo Decreto

.—

—

Lei número 555/99, de

Lei número 177/2001, de

quatro de junho, com as alterações introduzidas pela Lei número 60/2007 e Decreto

-

Lei n°.

26/2010, de 30 de maio.
No Regime Jurídico de Instalação e de Funcionamento dos Estabelecimentos de
Restauração e de Bebidas

—

Decreto-Lei número 234/2007, de dezanove de junho, posteriores

alterações e respetivos diplomas regulamentares.
Nos artigos 3°., 5°. e 14°., do Decreto

—

Lei número 268/2009, de vinte e nove de

setembro, de licenciamento de instalação e de ffincionamento de recintos itinerantes e
improvisados para espetáculos e divertimentos públicos e artigo 7°.-A, Decreto

—

Lei número

309/2002, para a instalação de recintos provisórios de divertimentos públicos.
No Regime jurídico do licenciamento e fiscalização pelas Câmaras Municipais de
atividades diversas anteriormente cometidas aos Governos Civis

-

Decreto

—

Lei número

310/2002, de dezoito de dezembro.
No artigo 15°. do Regulamento Geral do Ruído, Decreto

—

Lei número 9/2007, de

dezassete de janeiro, e respeitante ao licenciamento especial de ruído, no âmbito das
atividades ruidosas temporárias e á fiscalização do cumprimento do referido regulamento.---Na Lei número 97/88, de dezassete de agosto e posteriores alterações

—

Afixação de

Mensagem Publicitárias ou de Propaganda, relativas ao licenciamento de publicidade
exterior.
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As do Decreto

—

Lei número 42/2008, de dez de março

—

Regulamentação do Exercício da

Atividade de Comércio a Retalho de forma não sedentária.
No artigo P. do Decreto

—

Lei número 139/89, de vinte e oito de abril, licenciamento de

ações de mobilização de solos.
No artigo 4°. do Decreto

—

Lei número 411/98, de trinta de dezembro e posteriores

alterações relativo ao regime Jurídico da remoção, transporte, inumação, exumação,
trasladação e cremação de cadáveres.
Os orçamentos aprovados apresentados pelos serviços para a execução de ramais de
ligação de água ao domicílio e para os ramais de ligação á rede de saneamento básico e
autorizada a respetiva ligação.
O Senhor Presidente informou que no uso da sua competência e da autorização genérica
aprovada pela Assembleia Municipal em 29 de junho do corrente ano para a assunção de
compromissos plurianuais para procedeu em 18 de setembro corrente à renovação, pelo
período de um ano, do contrato de prestação de serviços de limpeza do Ninho de Empresas à
firma ServiRodrigues

—

Unipessoal, Lda. pelo valor mensal de oitenta e oito emos e oitenta e

dois cêntimos (88,82 €).
O Senhor Presidente deu também conhecimento da seguinte legislação:
Portaria 268-B/20 12

—

Estabelece o regime temporal das transferências das verbas para as

autarquias locais pelo Ministério da Educação e Ciência e da Solidariedade.
Portaria n°. 28l-A/2012, de 14 de setembro

—

Procede à regulamentação do Programa de

Apoio à Economia Local (PAEL).
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
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número 179, referente ao dia dezoito do corrente mês, 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.-COMBOIOS DE PORTUGAL, E.P.E:
Foi presente o oficio referência 460946, de 31 de agosto findo, do Conselho de
Administração da Comboios de Portugal, E.P.E. dando conhecimento que a partir de 16 de
setembro corrente entrará em vigor o modelo de oferta na Linha da Beira Alta apresentado
com os ajustamentos acordados na reunião realizada em 27 de julho, na Cidade da Guarda,
com os municípios, juntando em anexo o horário e tabela da preços do serviço InterCidades.A Câmara tomou conhecimento.
5.-EDUCAÇÃO E JUVENTUDE:
5.1. -ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1°. CICLO BÁSICO:
5.1.1.-Protocolo a celebrar com o Centro Balmar para o Transporte de alunos, e pedido
de autorização prévia à Assembleia Municipal de compromisso plurianual:
Pelo Senhor Presidente foi presente a Minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar entre
o Município e Centro BALMAR tem por objeto a prestação por parte do Centro BALMAR

-

Fundação de Beneficência e Cultura, de serviços de transporte de 7 crianças de várias
povoações das Freguesias de Cercosa, Marmeleira e Trezoi, que frequentam o Ensino Pré

—

Primário e o 1°. Ciclo do Ensino Básico no ano letivo de 2012/2013 no âmbito da
reorganização da rede escolar.
Considerando que são efetuados durante os cento e noventa e um (191) dias de calendário
letivo setenta e quatro (74), por dia, totalizando catorze mil cento e trinta e quatro (14.134)
quilómetros, por ano, o Município irá comparticipar os custos do transporte com oitenta
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cêntimos (0,80€), por quilómetros, o que perfaz o montante de onze mil trezentos e sete euros
e vinte cêntimos (11.307,20 €), a transferir em dez mensalidades, devendo proceder-se com a
assinatura do Protocolo ao pagamento de duas mensalidades.
O encargo acima referido envolve despesa em anos económicos diferentes de acordo com
a seguinte repartição, que ficará condicionada à autorização prévia favorável de assunção de
compromissos plurianuais da Assembleia Municipal:
Ano de 2012— três mil trezentos e noventa e dois euros e dezasseis cêntimos (3.392,16 €).
Ano de 2013— sete mil novecentos e quinze euros e quatro cêntimos (7.915,04 €).
Por informação da contabilidade os findos disponíveis são suficientes para a assunção no
corrente ano do compromisso n°.2924, estando inscrito no orçamento o compromisso a
assumir para o próximo ano.
Assim o Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere aprovar a presente minuta de
Protocolo e submete-la à apreciação da sessão ordinária de setembro da Assembleia Municipal
para aprovação e autorização prévia favorável de assunção de compromissos plurianuais,
conforme dispõe alínea c) do número 1 do artigo 6°. da Lei n°. 8/2012.
A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta
de Protocolo submete-la à apreciação da sessão ordinária de setembro da Assembleia
Municipal para aprovação e autorização prévia favorável de assunção de compromissos
plurianuais.
5.1.2.-Protocolo a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia dc Mortágua para o
Transporte de alunos pedido de autorização prévia à Assembleia Municipal de
compromisso plurianual:
Pelo Senhor Presidente foi presente a Minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre
o Município e a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua e que tem por objeto a prestação por
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parte da Santa Casa da Misericórdia de Mortágua, de serviços de transporte para o Centro
Educativo de Mortágua de 86 crianças, de várias povoações das Freguesias de Espinho,
Marmeleira, Pala e Sobral, que frequentam o Ensino Pré

—

Primário e o

10.

Ciclo do Ensino

Básico no ano letivo de 2012/2013 no âmbito da reorganização da rede escolar.
Considerando que são efetuados durante os cento e um (191) dias de calendário letivo
duzentos e vinte e quatro, vírgula oitenta quilómetros (224) por dia, totalizando quarenta e
um mil novecentos e vinte e oito (41.928) quilómetros, por ano,

o Município irá

comparticipar os custos do transporte com oitenta cêntimos (0,80€) por quilómetro o que
perfaz o montante de trinta e três mil quinhentos e quarenta e dois euros e quarenta cêntimos
(33.542,40 €), a transferir em dez mensalidades, devendo proceder-se com a assinatura do
Protocolo ao pagamento de duas mensalidades.
O encargo acima referido envolve despesa em anos económicos diferentes de acordo com
a seguinte repartição, que ficará condicionada à autorização prévia favorável de assunção de
compromissos plurianuais da Assembleia Municipal:
Ano de 2012— dez mil e sessenta e dois euros (10.062,00 €).
Ano de 2013

—

vinte e três mil quatrocentos e oitenta emos e quarenta cêntimos

(23.480,40 €).
Por informação da contabilidade os fundos disponíveis são suficientes para a assunção no
corrente ano do compromisso n°.2920, estando inscrito no orçamento o compromisso a
assumir para o próximo ano.
Assim, o Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere aprovar a presente minuta de
Protocolo e submete-la à apreciação da sessão ordinária de setembro da Assembleia Municipal
para aprovação e autorização prévia favorável de assunção de compromissos plurianuais,
conforme dispõe alínea c) do número 1 do artigo 6°. da Lei n°. 8/20 12.
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A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta
de Protocolo submete-la à apreciação da sessão ordinária de setembro da Assembleia
Municipal para aprovação e autorização prévia favorável de assunção de compromissos
plurianuais.
Não participou na discussão e votação deste ponto o Senhor Vereador Eng°. José Júlio
Flenriques Norte.
5.1.3.-Protocolo a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para o
Fornecimento de Refeições aos Alunos do 1°. CEB e pedido de autorização prévia à
Assembleia Municipal de compromisso plurianual:
Pelo Senhor Presidente foi presente a minuta de Protocolo a celebrar com a Santa Casa da
Misericórdia de Mortágua e que tem por objetivo o Fornecimento de Refeições Escolares aos
duzentos e cinquenta e cinco (255) Alunos que frequentam o lo. Ciclo do Ensino Básico.
Para a concretização do Programa o Município de Mortágua não contabiliza os encargos
inerentes à cedência do Refeitório e Cozinha do Centro Educativo de Mortágua, dos
consumos de energia elétrica, abastecimento de água, de gás e do pessoal, e transfere a
mensalmente para a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua um euro e oitenta cêntimos
(1,80€), por refeição, tendo por referência os duzentos e cinquenta e cinco (255) alunos
inscritos no Programa.
O encargo acima referido envolve despesa em anos económicos diferentes que ficará
condicionada à autorização prévia favorável de assunção de compromissos plurianuais da
Assembleia Municipal.
----Tendo por base o número total de crianças inscritos a despesa estima-se em setenta e cinco
mil setecentos e trinta e cinco euros (75.735,00 €), podendo haver oscilação para menos uma
vez que despesa a pagar é a resultante das refeições efetivamente servidas diáriamente às
7

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

crianças durante os cento e sessenta e cinco (165) de atividade letiva, repartindo-se os
encargos do seguinte modo: Ano de 2012
(29.835,00 €); Ano de 2013

—

—

vinte e nove mil oitocentos e trinta e cinco euros

quarenta e cinco mil e novecentos euros (45.900,00 €).

Por informação da contabilidade os fundos disponíveis são suficientes para a assunção no
corrente ano do compromisso n°.2922, estando inscrito no orçamento o compromisso a
assumir para o próximo ano.
Assim, o Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere aprovar a presente minuta de
Protocolo e submete-la à apreciação da sessão ordinária de setembro da Assembleia Municipal
para aprovação e autorização prévia favorável de assunção de compromissos plurianuais,
conforme dispõe alínea e) do número 1 do artigo 6°. da Lei n°. 8/2012.
A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta
de Protocolo submete-la à apreciação da sessão ordinária de setembro da Assembleia
Municipal para aprovação e autorização prévia favorável de assunção de compromissos
plurianuais.
Não participou na discussão e votação deste ponto o Senhor Vereador Eng°. José Júlio
Henriques Norte.
5.1.4.-Protocolo a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para a
execução dos Serviços de Apoio à Família no Ensino Pré-Escolar (Fornecimento de
Refeições e Prolongamento de Horário) e pedido de autorização prévia à Assembleia
Municipal de compromisso plurianual:
Pelo Senhor Presidente foi presente a minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar com
a Santa Casa de Mortágua e que tem como objetivo execução dos serviços de apoio à família
(prolongamento de horário e fornecimento de refeições) das cento e quarenta e cinco (145)
crianças que frequentam o Ensino Pré-Escolar, que se desenvolvem nas instalações do
8
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Centro Educativo, estando

noventa e um (91) integrados na rede de transportes municipais.

ACâmarairá:
Comparticipar no custo das atividades de apoio à família, transferindo o mesmo valor do
Acordo celebrado entre os Ministérios da Educação e da Solidariedade e da Segurança Social
e o Município de trinta euros e noventa e nove cêntimos (30,99 €), por criança e por mês,
pelos serviços da Componente de Prolongamento de Horário das cento e quarenta e cinco
(145) crianças inscritas no Ensino Pré-Primari
Comparticipar em um euro e oitenta cêntimos (1,80€) por refeição das cento e quarenta e
cinco (145) crianças inscritas no Ensino Pré-Primário, podendo este número sofrer alteração;O encargo referido envolve despesa em anos económicos diferentes que ficará
condicionada à autorização prévia favorável de assunção de compromissos plurianuais da
Assembleia Municipal.
Tendo por base o número total de crianças inscritos a despesa estima-se em quarenta e
quatro mil novecentos e trinta e cinco euros e cinquenta cêntimos (44.935,50 €) para o
prolongamento de horário e quarenta e nove mil oitocentos e cinquenta e um euros
(49.851,00€) para o fornecimento de refeição podendo haver oscilação para menos uma vez
que despesa a pagar é a resultante da frequência efetiva diária das crianças nos serviços de
apoio à família (Prolongamento de horário e fornecimento de refeição) durante os cento e
noventa e um (191) dias de atividade letiva, repartindo-se os encargos do seguinte modo:-a) Prolongamento de Horário: Ano de 2012
sessenta cêntimos (11.234,60 €); Ano de 2013

onze mil duzentos e trinta e quatro euros e

—

—

trinta e três mil e setecentos euros e noventa

cêntimos (33.700,90 €).
b) Fornecimento de refeição: Ano de 2012
emos (14.355,00 €); Ano de 2013

—

—

catorze mil trezentos e cinquenta e cinco

trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e seis emos
9
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(35.496,00 €).
Por informação da contabilidade os findos disponíveis são suficientes para a assunção no
corrente ano dos compromissos n°.2921 e n°2923, estando inscrito no orçamento o
compromisso a assumir para o próximo ano.
Assim, o Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere aprovar a presente minuta de
Protocolo e submete-la à apreciação da sessão ordinária de setembro da Assembleia Municipal
para aprovação e autorização prévia favorável de assunção de compromissos plurianuais,
conforme dispõe alínea c) do número 1 do artigo 6°. da Lei n°. 8/2012.
A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta
de Protocolo submete-la à apreciação da
Municipal

sessão ordinária de setembro da Assembleia

para aprovação e autorização prévia favorável de assunção de compromissos

plurianuais.
Não participou na discussão e votação deste ponto o Senhor Vereador Eng°. José Júlio
Henriques Norte.
5.2.-JUVENTUDE:
5.2.1.-Da Escola, Agarra a Vida

—

Plano de Atividade para o ano letivo de 2012/2013:--

Pelo Senhor Presidente foi presente o Plano de Ação para o ano letivo de 2012/2013 do
Projeto “Da Escola, Agarra a Vida”, direcionado aos alunos das escolas EB 2,3 e Secundária
de Mortágua e 10. Ciclo.
A Câmara tomou conhecimento.
5.2.2.-Bolsas de Estudo para o ano Letivo de 2012/2013:
Estando inscrito nas Opções do Plano do corrente ano a atribuição de Bolsas de Estudo,
pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando que as diferenças económicas e sociais não devem ser fator impeditivo do
lo

7t~
CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

acesso à educação e formação;
Considerando que do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo aprovado.
Em 1995, permitiu que o Município introduzisse uma discriminação positiva promovendo
o apoio, através da atribuição de bolsas, ao prosseguimento de Estudos no Ensino Secundário
e Superior a jovens que por razões económicas e sociais disso se veriam privados, apesar de
revelarem capacidade para tal.
Considerando a experiência colhida ao longo dos 17 anos de vigência de aplicação do
regulamento.
Proponho, nos teniios do número 3 do Capítulo 1 do Regulamento, que:
Para o ano letivo de 2012/2013 seja fixado o montante global máximo de 10.000,00 €
para atribuição de bolsas de estudos.
O valor dos escalões de cada bolsa sejam de 100,00€ e 130,00 €, por mês.
O periodo de apresentação de candidaturas dos jovens seja de 3 outubro a 15 de novembro
do corrente ano”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
5.2.3.-Conta Crescente Jovem Ratificação de Processos:
-

----Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foram presentes os
processos de candidatura número 23 a 26 para atribuição do Fundo Conta Crescente Jovem
que entraram nos serviços e que deferiu nos termos do número 1 do artigo 7°. do Regulamento
da Conta Crescente Jovem.
A Câmara por unanimidade ratificou a decisão tomada pelo Senhor Presidente.
5.2.4.-Relatório do Programa Jovens Estudantes em Férias:
Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatóno do Programa Jovens Estudantes em Férias
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2012, em que participaram cem (100) jovens, com idades compreendidas entre os 14 e 19
anos e que teve um custo total de nove mil euros (9.000,00 €), traduzido no pagamento de
uma bolsa de noventa euros (90,00 €) a cada um dos jovens.
A Câmara tomou conhecimento.

5.3.-TRANSPORTES ESCOLARES:
5.3.1.-Circuitos Concelhios e Outros:
5.3.1.-Pedido de apoio de comparticipação de passe escolar de aluna abrangida pela
escolaridade obrigatória:
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido da EBA

—

Escola Profissional Beira

Aguieira, a solicitar a comparticipação da Câmara no pagamento do passe escolar do circuito
Vale de Ana Justa/Mortágua da aluna

Ana Rita Simões Rodrigues que se encontra a

frequentar curso profissional daquela escola.
----A Câmara depois de apreciado o deliberou, por unanimidade comparticipar no pagamento
do passe escolar.
6.-CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1.-ASSOCIATIVISMO:
6.1.1.-Apoio

Atividades/Investimentos

das

Associações

Culturais,

Desportivas

e

Recreativas:
6.1.1.1.-Mortágua Futebol Clube

—

Proposta do Senhor Vereador Eng°. Raul da Silva

Marta:
Pelo Senhor Presidente foi presente o e:mail, de 13 do corrente mês, do Senhor Vereador
Eng°. Raul da Silva Marta, eleito pelo PPD/PSD, a solicitar nos termos da alínea a) do n°. 2
do artigo 87°. da Lei n°. 169/99, de 18 de setembro, com redação dada pela Lei n°. 5-A/2002,
de 11 de janeiro, a introdução na presente reunião, para efeitos de apreciação, da proposta
12
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que se transcreve na íntegra:
Apoio ao Mortágua Futebol Clube

—

Protocolo

-—PROPOSTA:-Na passada reunião da Câmara Municipal de Mortág-ua, de 05 de setembro, de 2012, em
resposta ao oficio com data de 6 de agosto de 2012, enviado à Câmara Municipal de
Mortágua, dando conhecimento do inicio das suas atividades desportivas, referentes à época
desportiva de 2012/2013 e solicitando a atribuição do subsídio anual para fazer face às
despesas inerentes à participação no campeonato da 3 a Nacional da sua equipa de seniores e
no campeonato distrital, das suas equipas de escolinhas, escolas, infantis, iniciados, juvenis,
juniores e veteranos, num total de mais de 200 atletas, foi apresentado e discutido no ponto n°
6.1.1.1 da Ordem do Dia, uma proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Mortágua, Dr. Afonso Sequeira Abrantes, de apoio monetário, através da celebração de um
protocolo entre a Câmara Municipal e a Coletividade Desportiva, Mortágua Futebol Clube
que terá uma validade deliberativa até 31 de dezembro de 2012, sendo esta deliberação
novamente discutida para o apoio referente à 2afase da época desportiva Nesta proposta, foi
apresentado um valor que no total, significa um aumento de aproximadamente 5006 mensais.
Durante a reunião, foram apresentadas as diferentes possibilidades postas em “cima da
mesa

“,

apresentadas pelo Sr. Presidente da Câmara, tendo-se deliberado de forma unânime

sobre a proposta que significa o aumento de apoio mensal acima referido.
Este assunto foi alvo de posterior reflexão e análise da minha parte.
Tendo em conta, que este ano, a preparação da época começou quase um mês mais cedo
e que se prolongará aproximadamente mais um mês além do calendário que era habitual, que
os custos de deslocação serão esta época extremamente elevados, que o esforço que os novos
órgãos diretivos estão sujeitos, em virtude de terem de assumir o compromisso de reduzir
13
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substancialinente a balança deficitária das contas anteriores à sua tomada de posse, tendo
em conta que a atual direção e os seus órgãos de fiscalização e gestão financeira estão a
demonstrar uma gestão digna de confiança, venho por este meio propor que seja feita uma
retificação do valor deliberado na anterior reunião de câmara, de modo a que o apoio
signifique um aumento mensal de 10006’ mensais em vez dos 5006’ propostos na última
reunião de Câmara.
Mortágua merece que o clube que carrega o nome do Concelho por quase metade do País
tenha um apoio digno e justo, por parte da Câmara Municipal.
O vereador Raul da Silva Marta”
-

O Senhor Presidente afirmou que o aumento mensal não foi de quinhentos emos (500,00

€) por mês, mas de sim de seiscentos e vinte e cinco euros (625,00 €), por mês.
Deste modo sem demagogia votava contra a proposta.
Mais votaram contra os Senhores Vereadores eleitos pelo PS, Eng°. José Júlio Flenriques
Norte, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques, D?. Márcia Maria dos Santos Lopes e Dr. Vitor
Manuel da Fonseca Fernandes, e o Senhor Vereador eleito pelo CDS-PP, Dr. Filipe Manuel
Ferreira Valente.
Assim, foi a proposta rejeitado com seis votos contra e um a favor.
6.1.1.2.-Teatro Club de Mortágua:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada 03 de setembro corrente do Teatro Club
de Mortágua solicitando a atribuição de um subsídio no valor de dois mil duzentos e quarenta
e oito emos e treze cêntimos (2.248,13 €) referente ao pagamento do IMI, conforme
documento que anexa, do seu edificio denominado Centro de Animação Cultural, na Rua
Padre Moderno, considerando que utilização e gestão do mesmo foi objeto de contrato de
comodato com o Município pelo período de vinte e cinco anos a que acresce que aquela
14
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Associação não possuí quaisquer receitas.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
de dois mil duzentos e quarenta e oito emos e treze cêntimos (2.248,13 €) referente ao
pagamento do Ilvil.
6.1.1.3.- Sporting Clube de Vale de Açores

—

Protocolo:

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, sem data e recebida a 10 do corrente mês, do
Sporting Clube de Vale de Açores dando conhecimento das graves dificuldades financeiras
que em consequência do aumento de custos com o desenvolvimento da sua atividade
desportiva

.

Por fatores que a Direção não conseguiu atempadamente prever nem avaliar em tempo
oportuno as consequências deste aumento de custos, as despesas foram avolumando tomandose incomportáveis face às receitas previstas, e que ultrapassaram em muito aquilo que seria de
todo desejável para assegurar o futuro da coletividade.
Os bons resultados desportivos obtidos pela equipa de sénior nas épocas de 2010/2011 e
2011/2012 a disputar a 1°. Divisão Distrital, contrariamente ao que era suposto acontecer, não
trouxeram nenhum acréscimo ao Clube, agravou o estado fmanceiro obrigando mesmo à
contratação de um empréstimo bancário no valor de onze mil e quinhentos euros
(11.500,00€).
Conscientes da situação criada decidiram não inscrever equipa de séniores no
campeonato, no entanto aquele Clube com 76 anos de história e que muito tem dado ao nosso
Concelho, quer na formação dos seus jovens, quer na projeção da nossa terra, continua a sua
atividade desportiva na área da formação com equipes de sub-14,

sub- 12 e sub-lO, que

espera continue a ter o apoio ao nível financeiro e de transportes do Município para a época
de 2012/2013.
15
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Assim, face ao exposto embora todas as dívidas, num total de trinta e um mil e seiscentos
emos (31.600,00 €), sejam motivo de preocupação solicitam a atribuição de um apoio
extraordinário para quitar o empréstimo bancário referido.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir um subsídio
extraordinário no valor de dez mil emos (10.000,00 €).
Mais foi deliberado atribuir um subsídio o Senhor Presidente propôs a atribuição no
corrente ano do subsídio de dez mil emos (10.000,00€) nos termos da minuta do Protocolo a
celebrar e a transferir por duas vezes, cinquenta por cento (50%) com a assinatura do
Protocolo e o remanescente no inicio do mês de novembro.
O Protocolo poderá ser no inicio do próximo ano objeto de alteração nomeadamente na
cláusula referente ao valor do subsídio atribuído considerando que a época desportiva se
prolonga até maio de 2013.
Não participou da votação o Senhor Vereador Eng°.José Júlio Heuriques Norte.
A despesa tem cabimento no orçamento nwnicipal na rubrica 040701

—

Instituições sem

fins lucrativos, com um saldo de cento e noventa e oito trezentos e sessenta e oito euros
(198.368,00 €) e está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura
Desporto e Tempos Livres, no projeto 2012/5017

—

Atividades Culturais Desportivas e

Recreativas com um saldo de vinte e dois mil cento e sessenta e cinco emos e cinquenta
cêntimos (22.165,50 €)., devendo os serviços de contabilidade proceder ao lançamento do
respetivo compromisso.
7.-AÇÃO SOCIAL:
7.1.-TRANSFERÊNCIA PARA IPSS:
7.1.1.-Apoio Investimentos

—

Obra do Lar ResidenciallCAO:

--~~~Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 163/12, datado da 7 do corrente
16
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mês da Santa Casa da Misericórdia de Mortágua, comunicando que a Mesa Administrativa
daquela Instituição deliberou na reunião realizada em 20 de agosto findo aceitar
unanimemente a decisão tomada na reunião de 6 de agosto da Cânrnra relativa ao apoio
financeiro da Construção do Lar Residencial/CÃO.
A Câmara tomou conhecimento.
8.-HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO:
8.1.-URBANIZAÇÃO

-

Pavimentação Arranjos Urbanísticos Arruamentos Largos e

Praças:
8.1.1.-Beneficiação da Avenida do Reguengo:

—

—

8.1.1.1.-Indemnização de terreno e edifícios de João Paulo Gomes Morais:
----O Senhor Presidente informou que no ano de 2003 aquando da realização da obra de
Beneficiação da ex-EN 228 a Câmara encetou contactos com o Senhor João Paulo Gomes
Morais para a cedência ao Município de um terreno com a área de 300 rn2 de área bruta, 71
m2 de edifício de habitação e 51 m2 de anexos, localizados na zona Central da povoação de
Vila Meã, confinantes com a via pública, em obras de benfeitoria, e que se destinavam à
integração no domínio público daquela via.
----Foi naquela altura efetuada uma avaliação dos referido prédios por uma comissão,
composta pelo Chefe de Divisão Eng°. Arnaldo Duarte Araújo Borges Ferreira, e Srs. Sérgio
Leitão e Manuel Valente, cujo valor global se cifrou em quarenta e seis mil quinhentos e
cinquenta euros (46.550,00 €), tendo os dois últimos elementos atribuído um acréscimo de
cerca de 39,7 %, perfazendo o valor global de sessenta e cinco mil (65.000,00 €) justificado
pelas obras de restauro efetuadas, localização e restrito património pessoal do Munícipe, não
concordando o Chefe de Divisão com este valor, pelo que na altura não se concretizou a
cedência.
17
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O referido proprietário ao ter conhecimento do projeto de execução da Beneficiação da
Avenida do Reguengo, cujo procedimento de concurso público se encontra a decorrer , veio
manifestar pessoalmente a sua disponibilidade para a cedência dos prédios acima
referenciados, mediante o pagamento de uma indenmização.
Assim, o Senhor Presidente propôs que a Câmara aprove a avaliação dos referidos prédios
no montante de cinquenta mil emos (50.000,00 €) e seja notificado o Senhor João Paulo
Gomes Morais para se pronunciar sobre a aceitação ou não do mesmo no prazo de quinze (15)
dias.
A Câmara deliberou por unanimidade propor o pagamento da indenmização no valor de
cinquenta mil emos (50.000,00 €) pela demolição das edificações existentes no prédio e pela
ocupação da área de terreno necessário para cumprimento do alinhamento definido aquando
da execução do alargamento do arruamento ficando a área sobrante de propriedade do
mesmo.
Mais foi deliberado que no caso de aceitação desta proposta, o imóvel deverá ficar livre
de bens e pessoas até à data limite de 31 de dezembro do corrente ano.
----Esta proposta do Município será definitiva e a indemnização será paga contra a assinatura
de documento onde ficarão exarados os termos acordados entre as partes.
8.1.1.2.-Pedido de autorização prévia à Assembleia Municipal de compromisso
plurianual para adjudicação da empreitada de Beneficiação da Av. do Reguengo:
Encontra-se em fase de audiência prévia o Relatório Preliminar do concurso público para
adjudicação da empreitada de Beneficiação da Av. do Reguengo, cujo processo se
desenvolveu nos termos do Código da Contratação pública através da plataforma eletrónica
sobon°. 10/2010.
Sendo previsível de acordo com o referido Relatório Preliminar elaborado pelo júri do
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concurso que a empreitada seja adjudicada pelo valor de seiscentos e quinze mil cento e vinte
e nove euros e sessenta cêntimos (615.129,60 €), acrescido de IVA.
Nos termos do número 1, do artigo 94.°, do Código dos Contratos Públicos, o presente
procedimento encontra-se sujeito à redação de contrato a escrito.
O procedimento encontra-se sujeito ao visto prévio do Tribunal de Contas.
O prazo de execução da obra é de duzentos e setenta (270) dias, prevendo-se que o
contrato se] a celebrado

no mês de outubro de 2012, e a obra se inicie em dezembro,

considerando o tempo previsível do Visto Prévio.
A despesa do procedimento terá um encargo orçamental nos anos económicos de 2012 e
2013.
A autorização da repartição de encargos prevista nos números 1, 2 e 6, do artigo 22.°, do
Decreto-Lei n.° 197/99, de 08 de junho, necessita de autorização do Órgão Deliberativo,
autorização que poderá ser dada pela Assembleia Municipal, na sua próxima sessão de 28 de
setembro.
De igual modo, e dada a publicação da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as
regras aplicáveis à assunção de compromissos, e atendendo ao disposto na sua alínea c), do
número 6, a autorização da assunção do compromisso plurianual, sub] acente ao presente
procedimento, deverá também ser sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, na
sua próxima sessão de 28 de setembro.
Por informação da contabilidade os fimdos disponíveis são suficientes para a assunção da
despesa que irá onerar a rubrica do Orçamento Municipal 07010401
e obras complementares

-

—

Viadutos, arruamentos

que possui um saldo de dois milhões cento e vinte e oito mil

seiscentos e quarenta e oito euros e doze cêntimos (2.128.648,12 €), e será imputada à
Rubrica do Plano Plurianual de Investimentos 05 003 2010/12 1
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Povoações (Av. Reguengo, Zona Escolar à Gandarada e outros) e cujo compromisso será
lançado aquando da respetiva adjudicação.
Assim, o

Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere aprovar

repartição de encargos

anos económicos de 2012

a seguinte a

e 2013, que ficará condicionada à

autorização prévia favorável de assunção de compromissos plurianuais da Assembleia
MunicipaL
Ano de 2012

—

quarenta e seis mil setecentos e catorze euros e oitenta e cinco cêntimos

(46.714,85 €), acrescido de IVA.
Ano de 2013

—

quinhentos e oitenta e seis mil quatrocentos e catorze euros e setenta e

cinco cêntimos (568.414,75 €), acrescido de IVA.
A Câmara depois de apreciado do assunto deliberou por unanimidade aprovar repartição
de encargos acima mencionado pelos anos económicos de 2012 e 2013 e submeter a mesma à
apreciação da Assembleia Municipal na sua sessão de setembro para efeitos de autorização
prévia favorável de assunção de compromissos plurianuais.
8.1.2.-Arruamento de ligação do Centro Educativo à Gandarada:—---8.1.2.1.-Indemnização de terrenos a ocupar:
De acordo com a informação do Chefe de Divisão de Conservação do Território e
Serviços Urbanos o Senhor Presidente informou que confonne projeto de execução da obra
do execução do Centro Educativo à Ganclarada se toma necessário proceder à ocupação de
terrenos dos proprietários abaixo identificados conforme planta anexa, tendo os mesmos após
contacto efetuado pelos serviços acordado ceder os mesmos mediante o pagamento a seguir
discriminado, e que totaliza o montante de dezoito mil seiscentos e setenta e seis euros e
oitenta e três cêntimos (18.676,83 €).
Maria Odete Álvaro dos Santos, com o NIF 162717199, residente na Gândara, Freguesia
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de Vale de Remígio e Maria Manuela Duarte Alvaro ,com o NIF 135126282, residente em
Pinheiro de Azere,

Santa Comba Dão, artigo matricial

3933 da Freguesia de Vale de

Remígio, área a ocupar de 580 m, classificada no PDM como “não Urbanizavel”, valor total
a pagar quatro mil e sessenta euros

(

4.060,00 €), sendo a sete emos (7,00€) o metro

quadrado;
Maria Odete Álvaro dos Santos, com o NJF 162717199, residente na Gândara, Freguesia
de Vale de Remígio e Maria Manuela Duarte Alvaro ,coni o NIF 135126282, residente em
Pinheiro de Azere,

Santa Comba Dão, artigo matricial 3933 da Freguesia de Vale de

Remígio, área a ocupar de 40 m, classificada no PDM como “Urbanizável”,

valor total a

pagar quatrocentos euros (400 €), sendo a dez emos (10,00€) o metro quadrado;
José Afonso Costa ,com o NIF 117499668 , residente na Rua da Regueiras, Gândara,
artigo matricial 4016da Freguesia de Mortágua, área a ocupar de 785,80 m, classificada no
PDM como “não Urbanizavel”, valor total a pagar cinco mil e quinhentos emos e sessenta
cêntimos (5.500,60 €), sendo a sete emos (7,00€) o metro quadrado.
João Alves Batista ,com oNTF 103249176, residente na Rua da Cerâmica, n°.10, Gândara,
artigo matricial 4013 da Freguesia de Mortágua, área a ocupar de 80,89 m, classificada no
PDM como “não Urbanizavel”, valor total a pagar quinhentos e sessenta e seis emos e vinte
e três cêntimos (566,23 €), sendo a sete emos (7,00€) o metro quadrado.
Aida Martins Portugal de Abreu ,com o NJtF129462071 , residente na Rua Comandante
João Matos Ferreira, n°.97, Tondela, artigo matricial 4019 da Freguesia Mortágua , área a
ocupar de 583 m, classificada no PDM como “Urbanizavel”,

valor total a pagar cinco mil

oitocentos e trinta emos (5.830,00 €), sendo a dez emos (10,00€) o metro quadrado;
Herd3. de Teresa de Gouveia Maia Xavier Tenreiro Tomé, representada por António
Manuel Xavier Tenreiro Tomé com o NIF 11678256, residente na Rua Padre Moderno, n°.5,
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Mortágua artigo matricial 4020 da Freguesia de Mortágua
classificada no PDM como “Urbanizavel”,

,

área a ocupar

de 232 m,

valor total a pagar dois mil trezentos e vinte

emos (2.320,00 €), sendo a dez emos (10,00€) o metro quadrado;
Por informação da contabilidade os ftndos disponíveis são suficientes para a assunção da
despesa que irá onerar a rubrica do Orçamento Municipal 070101

—

Terrenos que possui um

saldo de um milhão quinhentos e quarenta e oito mil seiscentos e oito emos e setenta e três
cêntimos (1.548.608,73 €), e será imputada à rubrica do Plano Plurianual de Investimentos
11 003 2010/45 Aquisição de Terrenos e Outros Imóveis.
A Câmara depois de efetuado o pagamento deliberou por unanimidade deliberou aprovar
as indemnizações nos termos propostos

.

8.1.2.2.-Adjudicação da empreitada por concurso público e pedido de autorização prévia
à Assembleia Municipal de compromisso plurianual.
Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório Final elaborado pelo júri do procedimento
de concurso público para adjudicação da empreitada de Arruamento de ligação do Centro
Educativo à Gandarada que se dá aqui por integralmente reproduzido, 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°. 16/2012, e no qual por

unanimidade deliberou manter o teor e as conclusões do relatório preliminar e a ordenação das
propostas para efeitos de adjudicação assim descriminada.
Ordenação

Identificação do concorrente

Preço da proposta

10

Socitop- Transportes Unipessoal, Ld°

236.522,40€

2°

Vitor Almeida & Filhos, S.A

238.451,53€

3°

Celso Pereira & Sobreira, Ld3:

249.136,75€

4°

Manuel Francisco de Almeida, S.A

273.543,46€
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5°

Rosas Construtores, S.A

276.945,07€

6°

A M. Cacho & Brás, Lda:

277.287,06€

7°

Visovias, L&:

290.324,50€

8°

Cidadepontual, S.A

293.818,13€

9°

Irmãos Almeida Cabral, L&

294.067,59€

10°

Socongo-Sociedade de Construções Gouveias, L&

310.056,18€

11°

Sociedade de Construções Elimur, Ld’

329.622,1 1€

12°

Embeiral-Egenharia e Construção, S.A

358.550,33€

13°

Carlos Gil, L&

363.567,00€

14°

Edilages, LcP:

387.059,77€

Encontrando-se assim o processo em condições de ser proferida decisão final, propondo o
júri a adjudicação do procedimento mencionado em epígrafe à proposta financeiramente mais
vantajosa apresentada pela empresa Socitop

—

Transportes Unipessoal, L&. pelo valor de

duzentos e trinta e seis mil quinhentos e vinte dois euros e quarenta cêntimos (236.522,40 €) e
remetendo assim, nos termos do número 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.
----Considerando que:
Nos termos do número 1, do artigo 94.°, do Código dos Contratos Públicos, o presente
procedimento encontra-se sujeito à redação de contrato a escrito.
O presente procedimento não se encontra sujeito ao visto prévio do Tribunal de Contas.---
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O prazo de execução da obra é de cento e vinte (120) dias, prevendo-se que a celebração
do contrato seja no inicio de outubro de 2012.
A despesa do presente procedimento terá um encargo orçamental nos anos económicos de
2012 e 2013, a autorização da repartição de encargos prevista nos números 1, 2 e 6, do artigo
22.°, do Decreto-Lei n.° 197/99, de 08 de junho, necessita de autorização do Órgão
Deliberativo, autorização a ser dada pela Assembleia Municipal, na sua próxima sessão de 28
de setembro.
De igual modo, e dada a publicação da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as
regras aplicáveis à assunção de compromissos, e atendendo ao disposto na sua alínea e), do
número 6, a autorização da assunção do compromisso plurianual, subjacente ao presente
procedimento, deverá também sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, na sua
próxima sessão de setembro.
Por informação da contabilidade os fhndos disponíveis são suficientes para a assunção no
corrente ano do compromisso n°.2863.
O Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere:
1. Aprovar o Relatório Final apresentado pelo júri e adjudicar a empreitada de execução
do

Arruamento de ligação do Centro Educativo à Gandarada à Firma Socitop

—

Transportes

Unipessoal, Lda. pelo valor de duzentos e trinta e seis mil quinhentos e vinte d dois emos e
quarenta cêntimos (236.522,40 €), acrescido de NA.
2. Aprovar a seguinte a repartição de encargos anos económicos de 2012 e 2013, que
ficará condicionada à autorização prévia favorável de assunção de compromissos plurianuais
da Assembleia Municipal:
Ano de 2012

—

cento e vinte mil novecentos e vinte e cinco emos e noventa e nove

cêntimos (120.925,99 €), acrescido de NA.
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Ano de 2013

—

cêntimos (115.596,41

cento e quinze mil quinhentos e noventa e seis euros e quarenta e um

e), acrescido de IVA.

3. Aprovar a minuta de contrato.
A Câmara depois de apreciado do assunto deliberou por unanimidade:
1.-Aprovar o Relatório Final do procedimento e adjudicar a empreitada de execução do
Arruamento de ligação do Centro Educativo à Gandarada à Firma Socitop

—

Transportes

Unipessoal, L&. pelo valor de de duzentos e trinta e seis mil quinhentos e vinte d dois euros e
quarenta cêntimos (236.522,40 €), acrescido de IVA

.

2.-Aprovar repartição de encargos pelos anos económicos de 2012 e 2013 e submeter a
mesma à apreciação da Assembleia Municipal na sua sessão de setembro para efeitos de
autorização prévia favorável de assunção de compromissos plurianuais.
3.- Aprovar a minuta de contrato.
9.-SANEAMENTO E SALUBRIDADE:
9.1.-REDE DE ESGOTOS E DE TRATAMENTO

—

Novas redes de drenagem/extensão

/remodelação:
9.1.1-Adjudicação por concurso público da empreitada de reposição de pavimentos nas
povoações de Espinho, Quilho, Ribeira e Macieira em consequência de obras na rede de
saneamento e pedido de autorização prévia à Assembleia Municipal de compromisso
plurianual:
Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório Final elaborado pelo júri do procedimento
de concurso público para adjudicação da empreitada de reposição de pavimentos nas
povoações de Espinho, Quilho, Ribeira e Macieira em consequência de obras na rede de
saneamento que se dá aqui por integralmente reproduzido, ficando arquivado no respetivo
processo de contratação pública, que foi desenvolvido nos termos do Código da Contratação
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Pública através da plataforma eletrónica sob o n°. 17/2012, e no qual por unanimidade
deliberou manter o teor e as conclusões do relatório preliminar e a ordenação das propostas
para efeitos de adjudicação assim descriminada:
Ordenação Identificação do concorrente

Preço da proposta

1°

Vitor Almeida & Filhos, S.A

180.672,13€

2°

Irmãos Almeida Cabral, LcP

191.870,79€

3°

Construções Júlio Lopes, S.A

198..069,94€

40

Embeiral-Engenharia e Construção, Lc?

219.822,72€

5°

Visovias, L&

226.1 84,83€

6°

Topbet, S.A

243,016,59€

7°

Sociedade de Construções Elimur, LP

272.486,04€

8°

Rosas Construtores, S.A

282.433,85€

9°

Edibest-Egenharia e Construção, LcF

295.851,10€

Encontrando-se assim o processo em condições de ser proferida decisão final, propondo o
júri a adjudicação do procedimento mencionado em epígrafe à proposta mais vantajosa
apresentada pela empresa Vitor Almeida & Filhos, SA pelo valor de cento e oitenta mil
seiscentos e setenta e dois euros e treze cêntimos (180.672,13 €) 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

.

Considerando que:
Nos termos do número 1, do artigo 94.°, do Código dos Contratos Públicos, o presente
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procedimento encontra-se sujeito à 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 noventa (90) dias, prevendo-se que a celebração do
contrato seja no inicio de outubro de 2012.
A despesa do presente procedimento terá um encargo orçamental nos anos económicos de
2012 e 2013, a autorização da repartição de encargos prevista nos números 1, 2 e 6, do artigo
22.°, do Decreto-Lei n.° 197/99, de 08 de junho, necessita de autorização do Órgão
Deliberativo, autorização a ser dada pela Assembleia Municipal, na sua próxima sessão de 28
de setembro.
De igual modo, e dada a publicação da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as
regras aplicáveis à assunção de compromissos, e atendendo ao disposto na sua alínea c), do
número 6, a autorização da assunção do compromisso plurianual, subjacente ao presente
procedimento, deverá também sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, na sua
próxima sessão de setembro.
Por informação da contabilidade os flmdos disponíveis são suficientes para a assunção no
corrente ano do compromisso n°.2862.
O Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere:
1.-Aprovar o Relatório Final apresentado pelo júri e adjudicar a empreitada de execução
do reposição de pavimentos nas povoações de Espinho, Quilho, Ribeira e Macieira à Firma
Vitor Almeida & Filhos, SA pelo valor de cento e oitenta mil seiscentos e setenta e dois euros
e treze cêntimos (180.672,13 €), acrescido de IVA.
2.-Aprovar a seguinte a repartição de encargos anos económicos de 2012 e 2013, que
ficará condicionada à autorização prévia favorável de assunção de compromissos plurianuais
da Assembleia Municipal:
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Ano de 2012

—

cento e oito mil duzentos e quarenta e um euros e cinquenta e sete

cêntimos (108.241,57 €), acrescido de NA.

Ano de 2013

—

setenta e dois mil quatrocentos e trinta euros e cinquenta e seis cêntimos

(72.430,56 €), acrescido de NA.
3.-Aprovar a minuta de contrato.
A Câmara depois de apreciado do assunto deliberou por unanimidade:
1.-Aprovar o Relatório Final do procedimento e adjudicar a empreitada de execução do
reposição de pavimentos nas povoações de Espinho, Quilho, Ribeira e Macieira à firma Vitor
Almeida & Filhos, SA pelo valor de valor de cento e oitenta mil seiscentos e setenta e dois
emos e treze cêntimos (180.672,13 €), acrescido de NA.
2.-Aprovar repartição de encargos pelos anos económicos de 2012 e 2013 e submeter a
mesma à apreciação da Assembleia Municipal na sua sessão de setembro para efeitos de
autorização prévia favorável de assunção de compromissos plurianuais
3.- Aprovar a minuta de contrato.
9.2.-CEMITÉRIOS E CASAS MORTUÁRIAS:
9.2.1.-Construção da Casa Mortuária da Junta de Freguesia do Sobral:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio datado 17 de setembro corrente, da Junta de
Freguesia do Sobral, dando conhecimento que adjudicou a empreitada de execução da Casa

Mortuária daquela Freguesia à Firma Jofergon,Lda., pelo valor de trinta e cinco mil e duzentos
emos (35.200,00 €), acrescido de NA.
Assim, e tendo em consideração o avultado custo daquele investimento solicitam o apoio
financeiro da Autarquia para minorar as despesas inerentes ao mesmo.
Considerando que apoio a estas obras se encontram inscritas nas Opções do Plano do
corrente ano na rubrica 06 003 2012/5031

—

Cemitérios e Casas Mortuárias das Freguesias
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com

um montante de quarenta mil euros (40.000,00 €) e na rubrica Orçamental 0805012

—

Freguesias, com um saldo de duzentos e trinta e dois mil emos (232.000,00 €), O Senhor
Presidente propôs, considerando as reduzidas receitas de que dispõe a Junta de Freguesia e
que o e que seja atribuido o subsídio de trinta e cinco mil euros (35.000,00 €) a transferir após
comunicação escrita de inicio da obra e até final do ano.
A Câmara depois de apreciado assunto deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do
Senhor Presidente.
10.-ADMINISTRAÇÃO:

10.1.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 2012
Considerando a necessidade de reforçar e reajustar diversas rubricas do orçamento Municipal
do corrente ano, pelo Senhor Presidente foi presente nos temios do Decreto-Lei número 54-

ÁJ99, de vinte e dois de fevereiro, conjugado com a alínea d) do número 2 do artigo 64°. da
Lei número 169/99, de dezoito de setembro, com a redação dada pela Lei número 5-A12002,
de onze de janeiro, a proposta modificação por alteração n°. 4 ao orçamento que apresentava
os seguintes valores:
Reforço de Despesas correntes
Anulações Despesa correntes

—

—

quarenta e quatro mil e novecentos emos (44.900,00 €).-

quarenta e quatro mil e novecentos emos (44.900,00 €).--

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal a Câmara deliberou por maioria
com cinco votos a favor do Senhor Presidente e Senhores Vereadores eleitos pelo PS e duas
abstenção sendo do Senhor Vereador Eng°. Raul da Silva Marta, eleito pelo PPD/PSD e do
Senhor Vereador Dr. Filipe Manuel Ferreira Valente, eleito pelo CDS-PP, aprová-la ficando a
mesma arquivada no maço de documentos da presente.
10.2. -MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO DE 2012:
Considerando a necessidade de dotar diversos projetos das Opções do Plano do corrente
29

CÂMARAMUNICIPALDEMORTÁGUA

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, de vinte de fevereiro, conjugado com a alínea

d), do número do 2, do 64°. da Lei número 169/99, de dezoito de setembro, com a redação
dada pela Lei n°. 5-AJ2002, de onze de janeiro, a proposta de modificação por alteração
número 3 às Opções do Plano do corrente ano que apresentava os seguintes valores:
Reforço de Inscrições

—

quinze mil e quinhentos euros (15.500,00 €).

Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou por maioria
com cinco votos a favor do Senhor Presidente e Senhores Vereadores eleitos pelo PS e duas
abstenção sendo do Senhor Vereador Eng°. Raul da Silva Marta, eleito pelo PPDJPSD e do
Senhor Vereador Dr. Filipe Manuel Ferreira Valente, eleito pelo CDS-PP, aprová-la ficando a
mesma arquivada no maço de documentos da presente.
10.3.-ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MORTÁGUA - SESSÃO ORDINÁRIA DE
SETEMBRO:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 23, datado 14 de setembro
corrente, da Assembleia Municipal de Mortágua, informando que a sessão ordinária daquele
Órgão se realiza no próximo dia 28 do corrente mês, pelas 15 horas e 30 minutos.
A Câmara tomou conhecimento.
10.4. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE
MORTÁGUA E A ULTRIPLO, L&.:
----Pelo Senhor Presidente foi presente o Protocolo a celebrar entre o Município e a Ultriplo,
Lda., com sede em no Parque Industrial n°.29, Cabreiros, 4705

—

795 Braga e que tem por

objeto estabelecer os termos genéricos para a cooperação para a recolha seletiva de roupa,
calçado e brinquedos usados e instalação dos respetivos contentores, em toda a zona territorial
30
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do Município de Mortágua.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o
protocolo.
10.5.-JUNTAS DE FREGUESIA APOIO A DESPESAS DE INVESTIMENTO

-

Junta

de Freguesia de Cortegaça:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio da Junta de Freguesia de Cortegaça, datado
de 7 de agosto findo, dando conhecimento das obras que executou naquela Freguesia e
solicitando para o efeito o apoio financeiro seis mil emos (6.000,00 €).
O apoio a estas obras encontram-se inscritas nas Opções do Plano do corrente ano na
rubrica 11 005 2012/5048 1

—

Outros Investimentos com um montante de cinquenta e dois

mil euros (52.000,00 €) e na rubrica Orçamental 08050101-Freguesias

com um saldo de

duzentos e trinta e dois mil euros (232.000,00 €), pelo que o Senhor Presidente propôs que se
procedesse à transferência para aquela Junta de Freguesia da importância de seis mil euros
(6.000,00€).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a
transferência de seis mil euros (6.000,00 €).
11.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
11.1.-PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO COMPROVATIVA EM COMO O
PRÉDIO RÚSTICO INSCRITO NA MATRIZ SOB O ART°. 1437 DA FREGUESIA

DA MÀRMELEIRA CONFRONTA A POENTE COM ESTRADA MUNICIPAL:
Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento de Óscar Soares Pereira da Silva, na
qualidade de proprietário do prédio rústico, sito na Rua Principal da Marmeleira, inscrito na
matriz da Freguesia da Marmeleira sob o artigo 1437, solicitando a emissão de certidão
comprovativa de que o mesmo confronta a Norte com Óscar Soares Pereira da Silva e a
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poente com a Estrada Municipal conforme planta topográfica que anexa.
Mais informa que a certidão se destina a apresentar na Repartição de Finanças para efeitos
de correção de confrontações e Registo Predial

.

A informação dos serviços constante no processo confirma as confrontação indicadas e
sugere que apesar de não requerido pelo municípe que para completar o respetivo processo a
Câmara confirme na emissão da certidão requerida as confrontações a Sul e Nascente com
“Caminho pedonal”.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade confirmar que o
prédio confronta a poente com a Estrada Municipal denominada Rua Principal..11.2.-PEDIDO DE ALTERAÇÃO

À

DECLARAÇÃO DE CONSTITflÇÃO DE

COMPROPREEDADE OU AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE COMPARTES DE
PRÉDIOS RÚSTICOS PROC. N°.1O/21012/28:
O Senhor Presidente informou no seguimento da aprovação favorável em reunião de
Câmara de 14 de agosto findo do processo n°. 10.2012.28 apresentado por António José
Gomes

,

na qualidade cabeça de casal da herança indivisa por óbito de Prazeres de Jesus

Casimiro proprietária do prédio rústico inscrito na matriz da Freguesia do Cortegaça com o
artigo 4583 no local denominado “Abrunheira”, sito em Cortegaça com a área de 0,120000 ha
para constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes do mesmo para
efeitos de registo de escritura de partilha a favor de António José Comes, Licinio Gomes,
Deolinda de Jesus Gomes Barreto e Maria Isabel Gomes Rosa, foi por solicitação urgente do
requerente emitida uma certidão de retificação à área do referido prédio rústico a passou a ter
conforme documentos comprovativos apresentados 0,064800 há.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar a decisão.
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11.3.-PRÉDIOS EM RUÍNAS:
11.3.1.- Processo n°. 08/2012/1:
----O Senhor Presidente informou que, na seguimento da notificação feita a Albertina
Fernandes, residente na Rua do Porto, n°.5, no Freixo, Freguesia de Mortágua, do projeto de
decisão tomada na reunião ordinária da Câmara de 18 de julho do corrente ano, relativa à
edificação em mau estado de conservação sita na, sita na Rua da Várzea e Travessa de Santo
Isidoro, em Almaça , Freguesia de Ahnaça,, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo
1010. do Código do Procedimento Administrativo, terminou o prazo para se pronunciar sem
que este nada dissesse.
Assim sendo, foi deliberado por unanimidade converter o projeto de decisão tomado na
reunião de Câmara de 18 de julho de 2012, em decisão definitiva do presente processo nos
termos e com os flindamentos ali indicados, devendo proceder-se à respetiva notificação ao
proprietan
11.3.2.-Processo n°. 08/2011/19:
O Senhor Presidente informou que, na seguimento da notificação feita a Ramiro Martins
Pereira, residente na Rua Estrada Nacional, n°.31, Barracão, 3450-03 1 Cortegaça,do projeto
de decisão tomada na reunião ordinária da Câmara de 1 de agosto findo, relativa à edificação
em mau estado de conservação sita, na Rua Principal, na Pereira, Freguesia de Cortegaça,
nos termos e para os efeitos do disposto

no artigo 101°. do Código do Procedimento

Administrativo, terminou o prazo para se pronunciar sem que este nada dissesse.
----Assim sendo, foi deliberado por unanimidade converter o projeto de decisão tomado na
reunião de Câmara de 01 de agosto de 2012, em decisão definitiva do presente processo nos
termos e com os fimdamentos ali indicados, devendo proceder-se à respetiva notificação ao
proprietário.
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11.3.3.- Processo n°. 08/2011/11:
No seguimento da notificação efetuada Manuel Morgado da deliberação tomada na
reunião ordinária da Câmara de 21 de setembro de 2011 relativa ao processo n°. 08/2011/li
de prédio em mau estado de conservação, sita na Rua Principal , n°.2 no Carapinhal, Freguesia
de Cortegaça, pelo Senhor Presidente foi presente uma informação dos serviços da DAT que
por deslocação ao local verificaram que foram realizadas as intervenções conetivas das
situações de insegurança, insalubridade e degradação estética

—

urbanística descritas no auto

de vistoria de 03 de agosto de 2011.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade proceder ao
arquivamento do processo.
PERÍODO DE INTERVENÇÃO 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 dezoito horas

.

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim

/‘%kL~~9~_2~V

~ do Órgão e pelo Senhor Presidente.
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