CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°. 8/2019
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM DEZASSETE DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE:----

—

Aos dezassete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, pelas quinze horas,
nesta Vila de Mortágua e no Salão Nobre do EdifTcio 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 Henriques Norte, eleito pelo PPD PSD e
com a presença dos Senhores Vereadores:
Eleitos pelo PPD/PSD: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, Dr. Eusébio Lourenço Ferreira.Eleitos pelo P5: 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 DO DIA:

—-------------—

O Senhor Presidente da Câmara informou que o Senhor Presidente da Câmara Municipal
da Figueira da Foz e Presidente da CIM Coimbra, Dr. João Ataíde, foi nomeado Secretário de
Estado do Ambiente.
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 3 de abril 2019, aprovada por unanimidade em minuta e
dispensada a sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
Conforme dispõe o n°. 3 do artigo 34°. do Código do Procedimento Administrativo não
participou na votação o Senhor Presidente da Câmara, Eng°. José Júlio Henriques Norte, uma
vez que não esteve presente na Reunião.
2.-INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE:—

—-----—--—

O Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 34.° da Lei n°. 75/2013, de
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12 de setembro, deu conhecimento das decisões tomadas no uso das competências que lhe
foram delegadas e das subdelegadas nos Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:

-

—--—-

——--

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 73 referente ao dia 16/04/2019, que depois de rubricado se dá aqui por integralmente
reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EXPEDIENTE:--------

—

—----------

------

—---Não existem nenhum assunto passível de inserção neste ponto.---—-—---5.-EDUCAÇÃO E JUVENTUDE:
5.1.-JUVENTUDE:---——

—

_____-———-—----

—

—-—

5.1.1.-Plano Inovador Combate Insucesso Escolar e Promoção do Sucesso EscolarProjeto Da Escola, Agarra a Vida
letivo:

—--------

—

—

Síntese de Atividades Desenvolvidas no 2°. Período
—

—

______

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Relatório das Atividades
desenvolvidas no 2°. Período do corrente ano letivo no âmbito do Plano de Ação do Projeto da
“Escola, Agarra a Vida”, de que se destaca o Programa de “Orientação Escolar e Profissional
do 8°. e 9°. ano e as ações “Visitas de conhecimento da oferta formativa” e “Sombra de um
Profissional”.
A Câmara tomou conhecimento.
5.12.-Bolsas de Estudo de 2018/209:

—

—-——-—--—

——

—-—O presente assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos da presente reunião.
6.-SAÚDE:—-

—

—-——-—

——

6.1.-PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE:----——------——-----—-6.1.1.-Apoio funcionamento extensão de Espinho
Freguesia:

—

——-

—

—

Transferência para a Junta de
—---——-----—--—

Estando inscrito nas Opções do Plano do corrente ano na rubrica “Funcionamento dos
Postos Avançados

—

Transferência Juntas de Freguesia” e sendo as despesas de

funcionamento do Posto Avançado do Centro

Saúde, em Espinho,

rtad

há já alguns
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anos a esta parte pela Junta de Freguesia de Espinho, dado que o mesmo está instalado no
edificio daquela Junta de Freguesia, o Senhor Presidente propôs, por forma a minimizar
aquele encargo, que se procedesse à transferência de três mil e quinhentos euros (3.500,00 €)
para a Junta de Freguesia de Espinho.
Considerando a natureza do pedido o subsídio não está obrigado às formalidades do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para a assunção do
compromisso que se encontra inscrito no orçamento do corrente ano na rubrica 04050102 e
nas Opções do Plano no Objetivo 04 Saúde, projeto 2019/5059.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, autorizar a
transferência do valor proposto de acordo com as Opções do Plano do corrente ano, e
autorizar o respetivo compromisso.
7.-HABITACÃO E URBANIZACÃO:

—----

7.1.-BAIRRO DE HABITAÇÃO SOCIAL DA GANDARADA:—--7.1.1.-Realojamento de Agregado Familiar:

—------

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação da Técnica dos Serviços Sociais do
Município elaborada no âmbito das suas funções na Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Mortágua, que fica arquivada no respetivo processo, em que propõe a atribuição de
um fogo (tipologia T2) no Bairro de Habitação Social da Gandarada para realojamento do
agregado familiar de Cláudia Beatriz Schad, constituído por um filho de 9 anos, considerando
que de acordo com os pressupostos daquela informação a situação daquele agregado familiar
se enquadra no n°.1 do artigo 14°. da Lei n°. 81/2014, de 19 de dezembro.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a atribuição
do fogo para realojamento do agregado familiar de Cláudia Beatriz Schad, face ao teor da
informação da Técnica dos Serviços Sociais do Município e por se verificarem os
pressupostos legais.
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8.-SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE:—
8.1.-RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

-

REGIÃO DO PLANALTO BEIRÃO:
8.1.1.-RECOLHA DE RSU
POSEUR:------

—

—-----------

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA
—-------

-

—----

Transferência de verbas no âmbito da Candidatura ao

—

—

—

—---——

—

Pelo Senhor Presidente foram presentes os documento n°s .167 e 187 de respetivamente
de 26/03/20 19 e 02/04/20 19, da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, para
transferência de verbas referentes à comparticipação do Município das obras aprovados pelo
POSEUR:
Ampliação e otimização da capacidade de processamento da linha de embalagens do
centro de triagem do CTRSU do Planalto Beirão

mil e vinte e sete euros e oitenta e quatro

cêntimos (1.027,84€).
Ampliação da frota de recolha alocada à rede de equipamento de recolha seletiva 3F
quatrocentos e sessenta e oito euros e cinco cêntimos (468,05

—

€).

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar proceder ao pagamento das verbas.
8.2.-INICIO

DO

PROCEDIMENTO

DE

ELABORAÇÃO DO

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE DRENAGEM

PROJETO

DE

DE ÁGUAS RESIDUAIS DO

MUNICÍPIO DE MORTÁGUA:

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“O Código Procedimento Administrativo (CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n°. 4/2015, de
sete de janeiro, estabelece relativamente ao procedimento do regulamento administrativo, que
se deva dar publicitação do inicio do procedimento, à constituição como interessados e

à

apresentação de contributos na elaboração de um Projeto de Regulamento que se queira fazer
aprovar pelos órgãos competentes do município, in casu, o Projeto de Regulamento do
Serviço de Drenagem de Águas Residuais do Municipio de Mortágua.
Nesta conformidade, o n°. 1, do artigo 98°. do CPA, consagra que o inicio do
procedimento

é

publicitado na Intemet, no sítio institucional da entidade pública, com a

indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se
iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a constituição como interess
apresentação de contributos para a elaboração do regulamento.
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Assim, propõe-se que ao abrigo do disposto no n°. 1, do artigo 98°. do CPA e no âmbito
da competência prevista na alínea k) do n°. 1 do artigo 33°. do Anexo i à Lei n°.75/201 3, de
doze de setembro, delibere:
1.—Dar inicio ao procedimento de elaboração do Projeto de Regulamento do Serviço de
Drenagem de Águas Residuais do Município

de Mortágua que

dispõe como objeto

estabelecer as regras a que deve obedecer a prestação do serviço de saneamento de águas
residuais urbanas aos utilizadores finais no Município de Mortágua, bem como regular as
condições de utilização do sistema público de saneamento de águas residuais urbanas por
parte das águas residuais industriais.
2. Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a
elaboração do regulamento se processe por meio de requerimento, a dirigir ao Presidente da
Câmara, identificando devidamente o requerente e o procedimento.
3.—Que se proceda à publicitação no sítio da internet do Município www.cm-mortagua.pt,
do inicio do procedimento nos moldes previstos no artigo 98°. do CPA”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
9.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:

—

-----—

—

9.2.-PARQUE INDUSTRIAL MANUEL LOURENÇO FERREIRÁ:----9.2.1.-Venda Judicial do lote n°. 14 do Parque Manuel Lourenço Ferreira:-—-------

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o e:mail datado de 5/04/2019, do Serviço de Finanças
de

Mortágua,

em

que

solicita

a

informação

sobre

eventuais

impedimentos

ou

condicionalismos à venda judicial do lote n°. 14 do Parque Industrial Manuel Lourenço
Ferreira, em consequência da sua penhora em processos executivos naquele serviço.
O Senhor Presidente informou que nos termos do disposto no artigo 8°. do RPIMLF, só
serão permitidos negócios jurídicos de transmissão dos lotes já existentes, desde que
devidamente autorizados caso a caso, pela Câmara, apesar de se tratar a situação em concreto
a uma execução da penhora por via judicial a Câmara tem de se pronunciar sobre o assunto.-A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade autorizar a venda.--
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9.2.2.-Estabelecimento das regras de numeração de policia das edificações do Parque
Industrial Manuel Lourenço Ferreira:----

—

—-—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Chefe de Divisão de Conservação do
Território e Serviços Urbanos, datada de 15/04/2019, que a seguir se transcreve:
“

Como é do conhecimento de V. Exa. o Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira

(PIMLF) foi ampliado, tendo, para viabilizar a construção, sido sujeito a diversas intervenções
ao nível de instrumentos de ordenamento do território (PP, loteamentos, etc).
Acontece que a toponímia (números de lotes) é repetida por diversos lotes existentes, ou
seja por exemplo o lote 1 do PIMLF; lote P. fase da ampliação PIMLF; lote 1 da 2~. fase da
ampliação do PIMLF, o que dificulta a sua toponímia em termos expeditos.
Assim, entendo que a CMM deveria deliberar no sentido de que a numeração policial dos
lotes do PIML ficasse a constante no mapa anexo de 1 a 52”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar que a
numeração de policia dos lotes seja conforme a informação do Chefe de Divisão de CTSU.--9.2.3.-PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO CENTRO

-

Notificação de

decisão de aprovação da alteração da operação N°. CENTRO 02-0853-FEDER

—

Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira:—--------Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência UO l-CIC 1444/2019, 04/04/2019,
do Programa Operacional Centro 2020, através do qual notifica o Município da decisão de
aprovação da alteração operação N°. CENTRO 02-0853-FEDER-000032, “Ampliação do
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira”, com a seguinte programação temporal e
financeira:
Investimento Total: dois milhões e setenta e mil trezentos e três euros e oito cêntimos
(2.070.303,08 €), (mantem-se o aprovado na candidatura);
Investimento elegível

—

um milhão e trinta e sete mil quinhentos e noventa euros e trinta

e oito cêntimos (1.037.590,38 €), (mantem-se o aprovado na candidatura).
Investimento não elegível

um milhão trezentos e noventa e oito mil novecentos e

sessenta e seis euros e setenta e oito cêntimos (1.398.966,78 €), (mantem-se o aprovado na
candidatura).
Investimento elegível não comparticipado: seiscentos e trinta e três mil ~
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quarenta e cinco euros e noventa e dois cêntimos (633.745,92 €), (mantem-se o aprovado na
candidatura).
Comparticipação FEDER

—

oitocentos e oitenta e um mil novecentos e cinquenta e um

euros e oitenta e dois cêntimos (881.951,82 €), com a taxa de comparticipação de oitenta e
cinco por cento (85%) (mantem-se o aprovado na candidatura).
Data de inicio: 01/01/2015 (recuo de 13 meses, face ao aprovado na candidatura)
Data de fim : 30/06/2019 (prorrogação de 18 meses, face ao aprovado na candidatura).---De acordo com as disposições articuladas dos números 1 e 2 do artigo 21°. do Decreto

—

Lei n°.159/2014, de 27 de outubro, a aceitação do apoio é feita mediante devolução do Termo
de Aceitação (acompanhados dos Anexos Decisão de Aprovação da Candidatura e Análise
Técnica e Financeira e Quadros de Execução Física e Financeira) devidamente assinados e
autenticados por quem disponha de poderes para o ato, no prazo de trinta (30) dias a contar da
data da notificação.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade mandatar o senhor
Presidente da Câmara Municipal, a assinar o sobredito Termo de Aceitação (acompanhados
dos Anexos Decisão de Aprovação da Candidatura e Análise Técnica e Financeira e Quadros
de Execução Física e Financeira).
10.-COMUNICACÕES E TRANSPORTES:
10.1.-REDE VIÁRIA MUNICIPAL:

—

—

—

10.1.1.-Adjudicação da Empreitada de Execução dos Trabalhos complementares da
Rotunda do Barril

—

EN 234:

—

—

—

No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 20/03/20 19, pelo Senhor
Presidente foi presente o Projeto de Adjudicação elaborado pelo júri do procedimento de
ajuste direto da empreitada de Execução de Trabalhos Complementares Construção da
Rotunda do Barril, 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°. 6/2019.
“PROJETO DE ADJUDICAÇÃO-------

—

—---—----

----—

——

—Processo 6/2019.

—--—-

(Plataforma Saphety Gov).
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Ajuste Direto——

—

—

Empreitada: Trabalhos complementares na empreitada de execução da rotunda do nó do
Barril
Procedimento: Ajuste direto nos termos da alínea c) do número 1 do art.° 24° do Código
dos Contratos Públicos
Composição do Júri: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira na qualidade de presidente, e como
vogais efetivos Eng.° Albano Tomás da Fonseca Duarte e Manuel Jorge Gomes Nunes.
Abertura: Deliberação de Reunião de Câmara de 20 de março de 2019

—-—1- Como deu entrada nos serviços uma única proposta, é elaborado o presente projeto de
adjudicação conforme determina o artigo 125° do Código dos Contratos Públicos.
2- Convite do procedimento:

—

——-—------—

--—-Tinham sido convidados a apresentar proposta, através da plataforma eletrónica utilizada
pelo Município, a Saphety Gov, a seguinte entidade:
Socitop Unipessoal, Lda.
-

3- Prazo de entrega das propostas:----—

—

—-—---—

—

De acordo com o convite, o prazo para a entrega das propostas terminava às 17:30 horas
do dia 9 de abril de2019.
4- Esclarecimentos:

——

——---—

—-------—

—

—---Não foram solicitados quaisquer pedidos de esclarecimento sobre as peças do
procedimento.
5- Retificações:

——

———--—

——-----—-

—-—

---—Não foi efetuada qualquer retificação às peças de procedimento.
6- Erros e omissões:

~———

—

—

—---Não foram apresentadas listas de erros e omissões do caderno de encargos.
7- Proposta submetida e admitida:
—---Socitop

-

—

—

—-—-

Unipessoal, Ld3.

8- Análise da proposta:—-

—-

————

—-—--——

Desencriptada a proposta e os documentos que a acompanham e após a sua
8
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verifica-se que:
Juntamente com a proposta o concorrente apresentou os documentos exigidos no convite;Responde ao exigido no caderno de encargos;
O valor global da proposta é de 182.670,66€;------------

—

-----O prazo de execução é de 30 dias.
9- Preço base do procedimento:

—

—------

—--—

Nos termos do programa de concurso, o preço base do procedimento estabelecido era de
183.270,78€.
10- Negociação:

—

—

—-------—----—---—

-----Não houve lugar a negociação.
—--11- Não havendo lugar a audiência prévia, o presente projeto de adjudicação, juntamente
com os demais documentos do processo, vão ser presentes ao órgão competente para a decisão
de contratação, para aprovação das propostas, da adjudicação e da respetiva autorização da
despesa.”
Encontrando-se assim o processo em condições de ser proferida decisão de adjudicação, a
respetiva despesa foi objeto de cabimento, sob o n.° 22709, na rubrica do orçamento
07010408 devendo os serviços de contabilidade proceder ao lançamento do respetivo
compromisso no orçamento do corrente ano.
O Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere:
1

-

Aprovar o adjudicar a empreitada de execução dos trabalhos complementares da

Rotunda do Barril à firma SOCITOP, Lda. pelo valor de cento e oitenta e dois mil seiscentos e
setenta euros e sessenta e seis cêntimos (182.670,66€) acrescido de IVA à taxa de seis por
cento (6%).
2

-

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.
O Vereador Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques, eleito pelo PS, interveio para dizer que a
obra estava a ser realizada pela Câmara conforme Protocolo celebrado com as Infraestruturas
de Portugal que financiava o custo da mesma, dado tratar-se de uma Estrada Nacional, e
como os trabalhos complementares são consequência de alteração ao projeto exigid pela
9
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Infraestruturas de Portugal, não são de circunstância imputável à Câmara Municipal, deveriam
os mesmos ser também pagos pela Infraestruturas de Portugal

.

O Presidente da Câmara esclareceu que já tinha desenvolvido diligências no sentido da
Infraestruturas de Portugal comparticipar também os trabalhos complementares da Rotunda,
estando o assunto a ser tratado.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por maioria com dois votos a favor do
Presidente da Câmara e do Vereador eleitos pelo PPD PSD e três abstenções, sendo uma do
Vereador Dr. Eusébio Lourenço Ferreira, eleito pelo PPD PSD e duas dos Vereadores Dr.
Ricardo Sérgio Pardal Marques e Senhor Nelson António Rodrigues Filipe, eleitos pelo PS:-1- Aprovar o adjudicar a empreitada de execução dos trabalhos complementares da
Rotunda do Barril à firma SOCITOP, Lda. pelo valor de cento e oitenta e dois mil seiscentos e
setenta euros e sessenta e seis cêntimos (182.670,66 €) acrescido de IVA à taxa de seis por
cento (6%).
2

-

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/201 7, de 31 de agosto.
11.- ADMINISTRACÃO:—----------11.1.-DOCUMENTOS

DE

—

—

—------

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

—----—

(BALANÇO,

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS, MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL,
ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DE GESTÃO)
RELATIVOS AO ANO DE 2018:----

—

-

—

—-Nos termos da alínea i) do número 1 do art°. 33°. da Lei n°75/2013, de doze de setembro,
foram presentes os documentos de prestação de contas relativos ao período que decorreu entre
um de Janeiro e trinta e um de Dezembro de 2018, e que constam de Balanço, Demonstração
de Resultados, Mapas de Execução Orçamental, Anexos às Demonstrações Financeiras e~
Relatório de Gestão.
Foi também presente o respetivo Parecer do Auditor Externo bem como a Certificação
Legal de Contas de 2018 emitido nos termos da alínea e) do n°. 2 do art°. 77°. da Lei n°.
73/2013, de 3 de setembro.
Verificou-se que os documentos em apreciação acusavam no Movimento Orçamental:-Saldo da Gerência Anterior

—

três milhões cento e trinta e oito mil trezentos eo~te9ta~acç1
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seis euros e noventa e seis cêntimos (3.138.386,96€);
Receita

nove milhões quatrocentos e quarenta mil trezentos e vinte e um euros e quatro

—

cêntimos (9.440.321,04 €);
Despesa

nove milhões trezentos e cinquenta e um mil quinhentos e trinta e dois euros e

oitenta cêntimos (9.351.532,80 E);
Saldo para a Gerência seguinte

três milhões duzentos e vinte e sete mil cento e setenta e

—

cinco euros e vinte cêntimos (3.227.175,20 E).
Em Operações de Tesouraria registou-se:
Saldo da Gerência Anterior

—

trinta e sete mil setecentos e trinta e dois euros e trinta e sete

cêntimos (37.732,37 E);
Entrada

quatrocentos e quarenta e quatro mil e vinte e um euros e oitenta e um cêntimos

(444.021,81 €),
Saída

quatrocentos e trinta e três mil setecentos e vinte e nove euros e doze cêntimos

(433.729,12 E);
Saldo para a Gerência seguinte

—

quarenta e oito mil e vinte e cinco euros e seis cêntimos

(48.025,06 €);
Demonstração de Resultados verificou-se:
Custos

nove milhões setecentos e setenta e cinco mil oitocentos e quinze euros e vinte e

—

sete cêntimos (9.775.815,27 E);
Proveitos

—

nove milhões oitocentos e quarenta e três mil trezentos e cinquenta e um euros

e quarenta e oito cêntimos (9.843.351,48 E);
Resultado liquido do exercício de sessenta e oito mil quinhentos e trinta e seis euros e
vinte e um cêntimos (67.536,21 E) a incorporar na conta 59 de resultados transitados e a sua
distribuição posterior da seguinte forma e de acordo com o ponto 2.7.3.4 e 5 do Decreto

—

Lei

número 59-A199, de 22 de fevereiro:
Conta 571

—

Reservas Legais

—

três mil trezentos e setenta e seis euros e oitenta e um

cêntimos (3.376,81 €);
Conta 51

—

Património

—

sessenta e quatro mil cento e cinquenta e nove euros e quarenta

cêntimos (64.159,40 €);
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Depois de analisados os documentos, foi deliberado, por maioria com três votos a favor
do Presidente e dos Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, e duas abstenções dos Vereadores
eleitos pelo P5, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr. Nelson António Rodrigues Filipe,
eleitos pelo P5, aprová-los bem como a proposta de Aplicação de Resultados constante no
Relatório de Gestão.
Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter os mesmos à Assembleia Municipal na sua
sessão ordinária de abril nos termos e para efeitos da alínea 1), do número 2, do artigo 25°. da
Lei número 75 2013, de 12 de setembro.
Os Vereadores

Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr. Nelson António Rodrigues

Filipe, eleitos pelo PS, apresentaram uma declaração de fUndamentação do seu voto nos
documentos de prestação de Contas faz parte integrante da presente ata e que a seguir se
transcreve:
Declaração de Voto:
Documentos de Prestação de Contas do Exercício de 2018.
A degradação da situação económica e financeira do Município que se verificou em 2017
agrava-se ainda mais em 2018, com resultados operacionais ainda mais negativos, piores
resultados financeiros e piores resultados líquidos. Nos resultados operacionais, que traduzem
a atividade operacional da Câmara, verifica-se um agravamento de

-

264.303,86€ em 2017

para -441.257,45€ em 2018.
Ao nível orçamental, registe-se um grau de execução de receitas de 83,59%, inferior ao
limite de 85% previsto na Lei das Finanças Locais, revelador, por um lado, de uma evidente
sobreorçamentação e por outro lado, da incapacidade do executivo para cobrar as receitas
previstas.
A taxa de execução do Plano de Investimentos é de apenas 32,31%, muito pouco para
quem tanto promete e muito pouco cumpre, são inúmeros os investimentos inscritos no Plano
cuja execução é zero!
Os custos com fornecimentos e serviços externos, em dois anos, 2017 e 2018,
aumentaram quase meio milhão de euros, cerca de 22%, números reveladores da falta de
contenção e controlo, das despesas correntes, das despesas de funcionamento dos
equipamentos e das avenças.
12
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Concluem assim os Vereadores do Partido Socialista que os sinais e as evidências são
ainda mais preocupantes que em 2017 e reveladores da gestão municipal praticada pelo
executivo.
Como insistentemente temos alertado quer na Câmara, quer na Assembleia, urge planear,
controlar as despesas correntes, tomar decisões de investimento com base em estudos e
projetos devidamente maturados e coerentes.
Decorrente da análise efetuada e reforçando que é urgente inverter esta realidade, os
Vereadores do Partido Socialista abstêm-se na votação dos Documentos de Prestação de
Contas de 2018.
Mortágua, 17 de Abril de 2019. Os Vereadores do Partido Socialista”.
11.2.-INVENTÁRIO DE BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS DO
MUNICÍPIO E RESPETIVA AVALIAÇÃO:—

—-----

—

Nos termos da alínea i) do número 1, do artigo 33°., da Lei número 75/2013, de doze de
Setembro, conjugado com o número do 2, do artigo 100., do Decreto

—

Lei número 315/2000,

de dois de Dezembro, pelo Senhor Presidente foi presente a atualização do Inventário de Bens,
Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva Avaliação em trinta e um de dezembro de
2018.
A Câmara, depois de apreciado o documento, deliberou, por unanimidade aprovar o
Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais.
Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o mesmo à apreciação da Assembleia
Municipal na sua sessão ordinária de abril nos termos e para efeitos da alínea 1), do número 2,
do artigo 25°. da Lei número 75/2013, de 12 de setembro.
11.3.-MODIFICAÇÃO POR REVISÃO DO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2019

r. REVISÃO:---------

—--

—

—---

-

—

Considerando a necessidade de dar entrada ao saldo da gerência anterior, pelo Senhor
Presidente foi presente, nos termos do ponto 8.3.1.4 do Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto

—

Lei n°. 54-AJ99, de vinte e dois de Fevereiro de

mil novecentos e noventa e nove, a proposta de Modificação ao Orçamento de 2019— Revisão
número 1, que apresenta os seguintes valores:
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Saldo da Gerência anterior

—

três milhões duzentos e vinte e sete mil cento e setenta e

cinco euros e vinte cêntimos (3.227.175,20 €);
Reforço receita corrente

—

zero euros (0,00 €);

Reforço de receita de capital

cento e noventa e nove mil e quinhentos euros

—

(199.500,00€);
Reforço de despesas correntes

—

novecentos e noventa e quatro mil cento e setenta e cinco

euros e vinte cêntimos (994.175,20 E);
Reforço das despesas de capital

—

dois milhões quatrocentos e trinta e dois mil e

quinhentos euros (2.432.500,00€);
Anulações de despesas correntes
Anulações de despesas de capital

—

—

zero euros (0,00 E);
cinco mil euros (5.000,00

€).

Depois de analisada e colocada à votação, a Câmara deliberou por maioria com três votos
a favor do Presidente e dos Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, e duas abstenções dos
Vereadores

Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr. Nelson António Rodrigues Filipe,

eleitos pelo P5 aprovar a modificação por revisão ao orçamento de 2019 e enviá-la à
Assembleia Municipal para apreciação e votação na sua sessão ordinária do corrente mês, nos
termos e para efeitos da alínea a) do n°.1 do art°. 25°. da Lei n°.75/2013, de 12 de setembro.---Os Vereadores Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr. Nelson António Rodrigues Filipe,
eleitos pelo PS, fundamentaram o seu sentido de voto pelo facto dos documentos não terem
estado disponíveis para consulta, não possibilitando assim a sua análise prévia.
11.4.-MODIFICAÇÃO POR REVISÃO
2019- PRIMEIRA REVISÃO:

ÀS OPÇÕES

-

DO PLANO PARÁ O ANO DE

—-------

—-------------

Verificando-se a necessidade de inscrever novos Projetos nas Opções do Plano corrente
ano, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do ponto 8.3.2.2. do Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto

—

Lei número 54-A/99, de vinte

e dois de Fevereiro, a proposta de Modificação às Opções do Plano do corrente ano

—

Revisão

número 1, que apresentava os seguintes valores:
Modificação de financiamento definido

—

três milhões trezentos e setenta e seis mil e

quinhentos euros (3.376.500,00€);
Modificação do financiamento não definido
14
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(2.066.000,00€).
Depois de analisada e colocada à votação, a Câmara deliberou por maioria, com três votos
a favor do Presidente e dos Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, e duas abstenções dos
Vereadores Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr. Nelson António Rodrigues Filipe, eleitos
pelo PS, aprovar a modificação por revisão às Opções do Plano de 2019 e enviá-la à
Assembleia Municipal para apreciação e votação na sua sessão ordinária do corrente mês, nos
termos e para efeitos da alínea a) do n°.l do art°. 25°. da Lei n°.75 2013, de 12 de setembro.---Os Vereadores Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr. Nelson António Rodrigues Filipe,
eleitos pelo PS, fundamentaram o seu sentido de voto pelo facto dos documentos não terem
estado disponíveis para consulta, não possibilitando assim a sua análise prévia.
11.5.-PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE 2019:-----------------Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:

“1- ENQUADRAMENTO:
De acordo com o disposto no artigo 28.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LGTFP), aprovada pela Lei n.° 35 2014, de 20 de junho, o empregador público deve planear
para cada exercício orçamental as atividades de natureza permanente ou temporária, tendo em
consideração a missão, as atribuições, a estratégia, os objetivos fixados, as competências das
unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis.
Para o efeito, é elaborado anualmente o respetivo Mapa de Pessoal, no qual se preveem os
lugares necessários para o cabal desenvolvimento das atividades previstas e a executar no ano
em causa.
No Município da Mortágua o Mapa de Pessoal acompanhou a proposta de Orçamento
Municipal para o ano de 2019, e foi aprovado, tal como o Orçamento, na sessão da
Assembleia Municipal de 21 de dezembro de 2018, sob proposta da Câmara Municipal
aprovada em reunião extraordinária de 31 de outubro do mesmo ano.
Decorre do previsto no artigo 29.° da LGTFP, que o mapa de pessoal deve conter a
indicação do número de postos de trabalho de que o órgão ou serviço carece para o
desenvolvimento das respetivas atividades, caracterizados em função:
a) Da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprir ou a
executar;
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b) Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam;
e) Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de formação
académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular;
d) Do perfil de competências transversais da respetiva carreira ou categoria,
regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela área da Administração
Pública e complementado com as competências associadas à especificidade do posto de
trabalho.
O Mapa de Pessoal não é contudo um documento estático, mas sim um importante
instrumento de gestão de recursos humanos que, como tal, deve estar permanentemente
adaptado às mudanças operadas no ano a que respeita, prevendo os lugares que permitam à
Câmara Municipal recrutar os recursos humanos necessários para dar resposta às exigências,
podendo assim ser objeto das correspondentes alterações.
A competência para aprovação do Mapa de Pessoal, e por identidade de razão, das suas
alterações, é da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos
previstos nas disposições conjugadas da alínea ccc), do n.° 1 do artigo 33.° e alínea o) do n.°
1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
II- FUNDAMENTOS DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO:
Visando suprir algumas necessidades, efetuado o diagnóstico do pessoal existente, o atual
mapa de pessoal, aprovado por deliberação da Câmara Municipal, 29 de outubro de 2018, e da
Assembleia Municipal, de 21 de dezembro de 2018, necessita ser ajustado.
Assim a alteração ao mapa de pessoal, em anexo, consubstancia:
—

A criação de 6 postos de trabalhos na carreira/categoria de assistentes operacionais para a

áreadeatividadede:
> 5 Sapador Florestal , para o

Serviço Municipal de Proteção Civil;

> 1 motorista de Pesados, para Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos
—

A criação de 3 postos de trabalhos na carreira/ categoria de Técnico Superior para a área de

atividadede:
> Técnico Superior/Professor AEC 1°. ciclo, sendo: 1 de Educação/Expressão Musical e
2 de Inglês, para a Divisão de Desenvolvimento Económico e Social:

16

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTAGUA

—

A extinção de 2 postos de trabalho motivado pela aposentação de 2 trabalhadores da

carreira de assistente operacional e na área de atividade e de coveiro.
PROPONHO QUE:
A Câmara Municipal aprove a proposta de alteração do Mapa de Pessoal da Câmara
Municipal, a submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do
artigo 29.° n.° 4.° da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.°
35/2014, de 20 de junho e da alínea a) do n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 209/2009, de 3
de Setembro.”
A Câmara depois de apreciado, deliberou por unanimidade aprovar a proposta de
alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal, e submetê-la à aprovação da Assembleia
Municipal, nos termos e para efeitos do artigo 29.° n.° 4.° da Lei Geral de Trabalho em
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.° 35/2014, de 20 de junho e da alínea a) do n.° 2
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 209/2009, de 3 de setembro.
11.6.-CELEBRAÇÃO

DE

CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO

DE

DELEGAÇAO DE COMPETÊNCIA ENTRE O MUNICÍPIO DE MORTÁGUA E A
FREGUESIA DE ESPINHO PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM
TANQUE DE APOIO A INCÊNDIOS FLORESTAIS EM VALE DE MOURO:
-——Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta sobre o assunto em epígrafe:
“Considerando que:
.

O regime jurídico, aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, prevê a

concretização

da delegação de competências

através

da celebração

de contratos

interadministrativos, prevista no artigo 120°, entre órgãos de municípios e órgãos das
freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações
das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio
direto às comunidades locais.
Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e
colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública
uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas
exigências.
•

Nos termos do artigo 1 20.° do regime jurídico aprovado pela Lei n.° 75/2013 de 12 de
17
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setembro, outra forma de concretização de delegação de competências, que não seja através da
celebração de contratos interadministrativos, é nula.
.

A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos obedece aos princípios

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da
continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos.
• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, os contratos interadministrativos de delegação de competências estão ainda sujeitos,
a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao Código do Procedimento
Administrativo.
Considerando ainda que:
e

Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre

todos os órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas
colaborando ativamente entre si, no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações;
Num contexto de escassez de recursos, importa rentabilizar os meios disponíveis, num
quadro de corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a
necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos
os dias as autarquias locais são confrontadas;
.

A celebração do presente contrato não configura aumento da despesa pública.

.

As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias, desde que os

órgãos municipais deleguem competências nos seus órgãos, em domínios dos interesses
próprios das populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de
proximidade e do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117°, n.° 2 e
131°;
.

Incumbe à Assembleia Municipal autorizar a celebração de contratos de delegação de

competências entre os Municípios e as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea k), do artigo
25°. da Lei n°. 75 2013, de 12 de setembro.
Que, a Freguesia de Espinho, através do oficio rei”. 23, de 12/04/2019 disponibilizou-se,
mediante a celebração de contrato de delegação de competências, a executar a obra de
construção de um tanque de apoio a incêndios florestais em Vale de Mouro, cujo orçamento
ascende ao montante 44.220,60 €, com IVA incluído, a que acresce o valor d~~~do
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respetivo projeto, totalizando assim 45.920,60

€.

Proponho, considerando a informação do Chefe de Divisão da DCTSU, que se anexa e faz
parte integrante da presente proposta, que a Câmara Municipal delibere aprovar e submeter à
Assembleia Municipal para efeitos de autorização:
A celebração do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre o
Município de Mortágua e a Freguesia de Espinho para a execução da obra de construção de
um tanque de apoio a incêndios florestais em Vale de Mouro, e que prevê uma
comparticipação financeira de 45.920,60

€.

A respetiva minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, que
faz parte integrante da presente proposta, nos termos e condições consignadas na mesma
minuta.”.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Contrato
Interadministrativo apresentada, nos seus exatos termos, submetendo-a à apreciação da
Assembleia Municipal de Mortágua, para efeitos de autorização, em conformidade com o
previsto na alínea m) do n.° 1 do art.° 33.° da Lei n.° 75 2013, de 12 de setembro.
11.7.-CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO

DE

DELEGAÇÃO

DE

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA NA COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA NO ÂMBITO DA “ECOVIA DO
MONDEGO DE PROLONGAMENTO DA ECOPISTA DO DÃO”:
--—-Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando que:
A Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, veio introduzir um novo regime normativo de
enquadramento da delegação de competências, através da sua contratualização, possibilitando
que os órgãos dos municípios deleguem competências nas entidades intermunicipais, em
todos os domínios dos interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito dos
serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais.
Deste novo regime ganha especial destaque a figura do contrato interadministrativo
previsto no artigo 120° da supramencionada Lei, a que terá que obedecer todo o procedimento
de delegação de competências, sob pena de o mesmo ser nulo.
Em consonância com a aplicação da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, aos ref ridos
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contratos interadministrativos, dever-se-á ter, subsidiariamente, em consideração os códigos
dos contratos públicos e do procedimento administrativo.
Ainda de acordo com o art.° l28.° da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, os municípios
concretizam a delegação de competências nas entidades intermunicipais em todos os domínios
dos interesses próprios das populações destes, entre outras da mobilidade e da gestão de
infraestruturas urbanas.
A negociação, celebração, execução e cessação dos contratos deverá obedecer aos
princípios da igualdade, da não discriminação, da estabilidade, da prossecução do interesse
público, da continuidade da prestação do serviço público e da necessidade e suficiência dos
recursos.
A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra remeteu o Contrato Interadministra
tivo de Delegação de Competências naquele Comunidade Intermunicipal no âmbito da
“Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão” a celebrar entre os Municípios
de Mortágua, Penacova e Santa Comba Dão, e a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão
Lafões,e que se dá aqui por integralmente reproduzida ficando para os devidos efeitos legais
apensa à presente minuta.
Deste modo, a presente delegação de competências tem como objetivo a promoção da
coesão territorial, o reforço da solidariedade intennunicipal, a melhoria da qualidade dos
serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis.
Neste sentido, é convicção dos municípios de Mortágua, Penacova e Santa Comba Dão e
da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Laf&s, que a Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra garantirá uma prestação de serviços de qualidade às suas populações,
através de uma utilização racional dos recursos que lhe irão ser disponibilizados.
Nos termos previstos na alínea K) do n°. 1 do artigo 25°. da Lei n°.75/2013, de 12 de
setembro constitui competência do órgão deliberativo autorizar a celebração de contratos de
delegação de competências entre a Câmara Municipal e a entidade intermunicipal, sob
proposta do órgão executivo.
Proponho que a Câmara delibere aprovar o Contrato o

Contrato Interadministrativo de

Delegação de Competências na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra no âmbito
da “Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão” e
20
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Municípios de Mortágua, Penacova e Santa Comba Dão, aquela Comunidade Intermunicipal e
a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Latões, e que se dá aqui por integralmente
reproduzida ficando para os devidos efeitos legais apensa à presente minuta e que seja
submetido o assunto à apreciação da Assembleia Municipal de Mortágua para efeitos da
emissão da competente autorização, nos termos previstos na alínea k) do n°. 1 do artigo 25°.
da Lei n°.75 2013, de 12 de setembro

“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.
11.8.-PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A:
11.8.1.-Empresa reconhecida com o Prémio PME LIDER, EXCELÊNCIA e GAZELA
2018: Nwt —New Terracota, LW.:

—---

——----

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando que o Regulamento em vigor para Atribuição de Medalhas Municipais
prevê, no seu artigo 6°. que se distinga com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal
pessoas individuais ou coletivas, de cujos atos resulte aumento do prestígio do Município de
Mortágua, melhoria das condições de vida da população ou contribuições relevantes nos
campos da ciência, do ensino, da sua cultura, da arte do desporto ou da solidariedade social.
Considerando que a Medalha de Mérito Municipal é de Ouro ou de Prata ou de Cobre,
conforme o valor atribuído aos atos praticados.
Considerando que é da competência da Assembleia Municipal aprovar, por deliberação
maioritária de todos os seus membros em efetividade de funções, mediante, proposta da
Câmara da atribuição da Medalha de Mérito Municipal.
Considerando que a medalha deverá ser entregue em cerimónia pública e solene e sendo o
Feriado Municipal o dia mais apropriado para uma cerimónia desta natureza.
Proponho que seja atribuída a medalha de mérito municipal à empresa Nwt —New
Terracota, LW implantada no Concelho que foi galardoada com os Prémios PM Excelência,
Lider e Gazela 2018 e que tem contribuindo para o desenvolvimento económico-social do
Município, reconhecendo-se deste modo o seu mérito e esforço num periodo de grande crise
económica que o País atravessa.
A Câmara, por escrutínio secreto, deliberou aprovar por unanimidade a proposta e
submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de abril.
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11.8.2.-Ana Maria Pereira Abrunhosa:--------

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta: “Considerando que o
Regulamento em vigor para Atribuição de Medalhas Municipais prevê, no seu artigo 6°. que
se distinga com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal pessoas individuais ou
coletivas, de cujos atos resulte aumento do prestígio do Município de Mortágua, melhoria
das condições de vida da população ou contribuições relevantes nos campos da ciência,
do ensino, da sua cultura, da arte do desporto ou da solidariedade social.
Considerando que a Medalha de Mérito Municipal é de Ouro ou de Prata ou de Cobre,
conforme o valor atribuído aos atos praticados.
Considerando que é da competência da Assembleia Municipal aprovar, por deliberação
maioritária de todos os seus membros em efetividade de funções, mediante, proposta da
Câmara da atribuição da Medalha de Ouro de Mérito Municipal.
Considerando que a medalha deverá ser entregue em cerimónia pública e solene e sendo o
Feriado Municipal o dia mais apropriado para uma cerimónia desta natureza.
Proponho que seja atribuída a Medalha de Ouro de Mérito Municipal à Professora Ana
Maria Pereira Abrunhosa, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDRC) pelo seu papel no concelho após os incêndios de 15 de outubro
2017, em que o seu empenho foi fundamental, tem contribuído decisivamente, num quadro
muito complexo e de grandes constrangimentos, para o processo de reconstrução do concelho
e ficará para sempre ligada a vários projetos de desenvolvimento, em Mortágua.
A Câmara deliberou, por escrutínio secreto e por unanimidade, aprovar a proposta e
submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de abril.
11.8.3.-ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO A: Associação Desportiva e Cultural de
Mortazel; Rancho Folclórico “Os Unidos” de Mortágua; Centro Recreativo Social e
Desportivo de Vila Meã;. Associação Cultural e Recreativa de Monte de Lobos:—-------—
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Considerando que o Regulamento em vigor para Atribuição de Medalhas Municipais
prevê, no seu artigo 6°. que se distinga com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal
pessoas individuais ou coletivas, de cujos atos resulte aumento de prestígio do Município de
Mortágua, melhoria das condições de vida da população ou contribuições relevant s nos
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campos da ciência, do ensino, da cultura, da arte, do desporto ou da solidariedade social.
Considerando que a Medalha de Mérito Municipal é de Ouro ou de Prata ou de Cobre,
conforme o valor atribuído aos atos praticados.
Considerando que é da competência da Assembleia Municipal aprovar, por deliberação
maioritária de todos os seus membros em efetividade de fúnções, mediante, proposta da
Câmara da atribuição da Medalha de Mérito Municipal.
Considerando que em anos transatos foi instituída a atribuição desta Medalha.
Considerando que a medalha deverá ser entregue em cerimónia pública e solene, sendo o
Feriado Municipal o dia mais apropriado para uma cerimónia desta natureza.
Proponho, que seja atribuida a Medalha de Ouro de Mérito Municipal a:

—

Associação Desportiva e Cultural de Mortazel, cuja atividade desenvolvida se têm
destacado na promoção da cultura, do lazer e ocupação dos tempos livres da população do
Concelho.
Rancho Folclórico “Os Unidos” de Mortágua, cuja atividade desenvolvida se têm
destacado na promoção da cultura, do lazer e ocupação dos tempos livres da população do
Concelho.
Centro Recreativo Social e Desportivo de Vila Meã, cuja atividade desenvolvida se têm
destacado na promoção da cultura, do lazer e ocupação dos tempos livres da população do
Concelho.
Associação Cultural e Recreativa de Monte de Lobos, cuja atividade desenvolvida se
têm destacado na promoção da cultura, do lazer e ocupação dos tempos livres da população do
Concelho.
A Câmara, por escrutínio secreto e separadamente, deliberou por unanimidade atribuir a
Medalha de Ouro de Mérito Municipal à Associação Desportiva e Cultural de Mortazel;
Rancho Folclórico “Os Unidos” de Mortágua; Centro Recreativo Social e Desportivo de Vila
Meã;. Associação Cultural e Recreativa de Monte de Lobos.
11.9.-PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE BONS SERVIÇOS A
FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA:

-

—

—

—

O Senhor Presidente a propôs que: “Considerando que o Regulamento em vigor para
Atribuição de Medalhas Municipais prevê, no seu artigo 100. que os trabalhad~i~s
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que tendo servido o Município durante um período superior a 20 anos, e que se tenham
distinguido no desempenho das suas tarefas, assiduidade, zelo e dedicação ou por outros
motivos que dignificam a função, sejam agraciados com a Medalha de Bons Serviços.
Considerando que a Medalha de Bons Serviços é de Ouro ou de Prata ou de Cobre,
conforme o valor atribuído aos atos praticados;
Considerando que é da competência da Câmara Municipal, por proposta do seu Presidente
a atribuição da Medalha de Bons Serviços.
Considerando que foi instituída a atribuição daquela Medalha e que existem alguns
funcionários do quadro da Autarquia que reúnem condições para serem agraciados, e que se
deve continuar esta iniciativa no Feriado Municipal.
Proponho que sejam agraciados com a Medalha de Ouro de Bons Serviços os
Trabalhadores:
Maria Odete Pereira, Assistente Operacional, área de atividade de auxiliar de serviços
gerais.
Rosa Maria Cerveira Ferreira, Assistente Operacional, área de atividade de auxiliar de
serviços gerais.
A Câmara, por escrutínio secreto, deliberou por escrutínio secreto e separadamente,
deliberou por unanimidade atribuir a Medalha de Ouro de Bons Serviços a Maria Odete
Pereira e a Rosa Maria Cerveira Ferreira.
11.10.-TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS
CONCRETIZAÇÃO DA LEI N.° 50/2018, DE 16 DE AGOSTO

-

NÃO ACEITAÇÃO

DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA SAÚDE:
Na sequência da publicação da Lei n.° 50/2018 de 16 de agosto que prevê a transferência
de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, foram
publicados, entre os dias 27 e 29 de novembro de 2018, 11 diplomas legais, transferindo
competências da administração central para a administração local no domínio das praias,
jogos de fortuna ou azar, promoção turística, vias de comunicação, justiça, captação de
investimento, apoio aos bombeiros voluntários, atendimento ao cidadão, habitação,
património imobiliário sem utilização e estacionamento.
O Executivo aceitou as competências d::critas, prescindindo, ~
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2019, da faculdade prevista no n.° 2 da Lei 50/2018.
Em 30 de janeiro do corrente foram publicados mais 4 diplomas que vieram concretizar a
transferência de competências para os órgãos municipais nas seguintes áreas: DL 20/2019
proteção e saúde animal e segurança dos alimentos, DL 21/2019

—

educação, DL 22/2019

cultura, DL 23 2019— saúde.
Nos termos do artigo 4.° da Lei n.° 50/2018, de 16 de agosto, as competências são
transferidas automaticamente para os municípios, produzindo efeitos a 1 de janeiro de 2019,
conforme previsto nos diplomas de âmbito setorial relativos às diversas áreas a descentralizar.
Os mesmos diplomas, contudo, preveem que, relativamente ao ano de 2019 e de 2020, as
entidades municipais ou intermunicipais que não pretendam exercer aquelas competências
comunicam esse facto à DGAL, após deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias
corridos após a entrada em vigor do diplomas legais.
Ora,
Considerando que, no domínio da saúde são transferidas competências relativas à
manutenção e conservação de equipamentos e instalações, gestão dos trabalhadores da carreira
de assistentes operacionais e na definição da estratégia entre os municípios e o SNS relativa
aos programas de prevenção da doença.
Considerando através de oficio re?. n°. 264/2018, Proc°. n°.334/20 16, de 08/02/2019 e
recebido a 15 02/2019, do Gabinete do Secretário de Estado das Autarquias Locais, foi a
Câmara Municipal notificada, nos termos do n.° 2 do mesmo artigo se pronunciar, querendo,
no prazo de 30 dias consecutivos a contar da receção daquele oficio, sobre o projeto de mapas,
que identifica os montantes financeiros associados a exercício anual das competências
transferidas, e os imóveis afetos a cuidados primários de saúde cujas competências de gestão,
manutenção e conservação são transferidas para o município
Considerando os montantes financeiros, 111.832, 00€, associados a exercício anual das
competências transferidas, e os imóveis afetos a cuidados primários de saúde cujas
competências de gestão, manutenção e conservação são transferidas para o município de
acordo com o apuramento efetuado pelos serviços os custos efetivos à assunção da
transferência de competência estimam-se em 170.955
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Na reunião ordinária de 20/03/2013 a Câmara, considerando que é a favor da transferência
de competências desde que seja devidamente acompanhada dos respetivos recursos
financeiros que permita cumpri-la nos termos em que estão enunciados nos respetivos
diplomas legais, e cuja assunção conduzirá ao aumento inevitável da despesa, deliberou por
unanimidade manifestar a não concordância ao projeto de mapa enviado em anexo ao oficio
referência 264/2018, Processo n°. 334/2016, de 08-02-2019, do Gabinete do Secretário de
Estado das Autarquias Locais, que identifica os montantes financeiros associado ao exercício
anual das competências a transferidas, e os imóveis afetos a cuidados primários de saúde cujas
município competências gestão, manutenção e conservação são transferidos, sendo estes
valores manifestamente insuficientes para a assunção efetiva da competência, cuja despesa se
estima no montante de 170.955 €, entendendo que uma descentralização efetiva deve
contemplar soluções adequadas em todas as vertentes, sendo que a financeira é, como não
poderia deixar de ser, absolutamente crucial.
PROPONHO:
Que a Câmara, ao abrigo do n.° 2 do artigo 28.° do DL n.° 23 2019, aprove e submeta à
aprovação da Assembleia Municipal, a não aceitação, relativamente ao ano de 2019 e de
2020, da transferência de competências no domínio da saúde e posterior envio à DireçãoGeral das Autarquias Locais”.
----A Câmara deliberou por unanimidade, ao abrigo do n.° 2 do artigo 28.° do DL n.° 23/2019,
aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a não aceitação, relativamente ao
ano de 2019 e de 2020, da transferência de competências no domínio da saúde e posterior
envio à Direção-Geral das Autarquias Locais.
11.11.-ATA DA COMISSÃO DA BASTA PÚBLICA PARA VENDA DO IMÓVEL DA
ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE MORTAZEL:—

—

—----

Pelo Senhor Presidente foi presente a Ata da Comissão do Ato Público da Hasta Pública
para Venda do Imóvel da Antiga Escola de Mortazel, realizado em 04/04/20 19, que foi
considerado deserto por falta de propostas.
A Câmara tomou conhecimento.
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11.12.-ATA DA COMISSÃO DA HASTA PÚBLICA PARA VENDA DE LOTES QUE
CONSTITUEM O LOTEAMENTO URBANO MUNICIPAL DA ÁREA DA EX
CERÂMICA DE MORTÁGUA:

—

-----

-

-

—--------

Pelo Senhor Presidente foi presente a Ata da Comissão do Ato Público da Hasta Pública
para Venda dos Lotes que constituem o Loteamento Urbano Municipal da Área da ExCerâmica de Mortágua, realizado em 29/03/20 19, que foi considerado deserto por falta de
propostas.
A Câmara tomou conhecimento.
11.13.-PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CERCOSA
PARÁ A CONSTRUÇÃO DE GARAGEM/ARMAZÉM NO PRÉDIO URBANO
COMO ARTIGO MATRICIAL 245

,

DA EX-ESCOLA DE CERCOSA, CEDIDO

PELO MUNICÍPIO EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE:---—
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio datado de 04/04/2019 da Junta de Freguesia
de Cercosa através do qual solicita que no prédio urbano sito na Freguesia de Cercosa inscrito
na matriz sob o artigo 145 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Mortágua sob o
número 00755, com a área coberta de 292 m2 (ex-Escola Primária) e descoberta de 1.400 m2,
e que lhe foi cedido pelo Município, através de escritura de 28/05/2009, em regime de direito
de superficie, seja autorizada a construção, de Garagem para a sua viatura de apoio a combate
a incêndios e Armazém das suas ferramentas e bens, com a área de 100 m2 uma vez que não
dispõe de qualquer outro terreno com localização compatível para aquele efeito.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade autorizar a
construção de garagem/armazém no prédio urbano sito na Freguesia de Cercosa inscrito na
matriz sob o artigo 145 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Mortágua sob o
número 00755, e que lhe foi cedido pelo Município, através de escritura de 28/05/2009, em
regime de direito de superficie.
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11.14.-ABERTURA

DE

PROCEDIMENTO

CONCURSAL

COMUM

DE

RECRUTAMENTO PARA PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO EM
REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR
TEMPO INDETERMINADO PARA A CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO
SUPERIOR (ÁREA DE ENGENHEIRO CIVIL):

—---------------------

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando:
O mapa de pessoal para o ano de 2019, aprovado pela Assembleia Municipal em
21/12/2018, que contempla postos de trabalho necessários ao desenvolvimento das atividades
municipais;
O orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2019, que prevê os encargos relativos
aos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal, de acordo com a alínea b) do n.° 1 do
art.°31.°daLTFP;
O disposto no n.° 1 do art.° 30.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP),
aprovada em anexo à Lei n.° 35/2014, de 20 de junho, que estatui que os serviços da
administração pública podem promover o recrutamento dos trabalhadores necessários ao
preenchimento dos postos de trabalho previstos e não ocupados nos respetivos mapas de
pessoal;
A evolução global de recursos humanos nesta Câmara Municipal nos últimos anos, donde
resulta evidente a necessidade de ocupar postos de trabalhos vagos para colmatar as carências
existentes;
A impossibilidade de suprimento das necessidades verificadas na área de atividade em
causa através dos recursos internos;
Que na Câmara Municipal de Mortágua não estão constituídas reservas de recrutamento;
Em 26/02/20 19, o NA

—

-

Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções

Públicas, enquanto ECCRC— Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de
Recrutamento declarou, para efeitos do disposto no artigo 4° da Portaria n.° 83-A12009, de 22
de janeiro, na sua redação atual, a inexistência em reserva de recrutamento de qualquer
candidato com o perfil adequado;
A possibilidade de os postos de trabalh: em causa não virem a ~
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totalidade por trabalhadores providos por tempo indeterminado e tendo em conta o
estabelecido no numero 4 do art.° 30.° da LTFP, norma que prevê que, em caso de
impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por candidatos detentores de vínculo de
emprego público por tempo indeterminado, o órgão ou serviço pode recrutar, precedendo
parecer favorável, trabalhadores com vínculo de emprego publico a termo ou sem vinculo de
emprego publico, mediante procedimento concursal;
Os princípios constitucionais da economia, da eficácia e eficiência da gestão da
administração pública, que aconselham seja emitido parecer favorável ao recrutamento de
trabalhadores sem vínculo de emprego público, em caso de impossibilidade de ocupação dos
postos de trabalho por candidatos em situação de requalificação ou detentores de vínculo de
emprego público constituído por tempo indeterminado, sem prejuízo de o recrutamento se
iniciar sempre de entre os trabalhadores providos por tempo indeterminado;
Que, de acordo com solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias
Locais, homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de
julho de 2014, a consulta à Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em
situação de requalificação previsto no artigo 24.° da Lei n.° 80/2013, de 28 de novembro, e
regulamentado pela Portaria n.° 48/20 14, de 26 de fevereiro, não é aplicável à Administração
Local;
Que a CIM Coimbra declarou em 8/02/2019 a inexistência da Entidade Gestora da
Requalificação nas Autarquias

—

EGRA;

Que a Câmara Municipal de Mortágua não se encontra em situação de saneamento
financeiro ou de rutura (nas alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 58.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de
setembro, na sua redação atual);
Proponho:
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo com o
estabelecido no artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a
abertura de procedimento concursal comum de recrutamento, nos termos do n.° 1, 3 e 4 do
artigo 30.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para a constituição de vínculo de
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas p
29
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indeterminado, para a ocupação de posto de trabalho para a Carreira /Categoria de Técnico
Superior, área de atividade Engenheiro Civil.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
11.15.-ALTERAÇÃO DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO DE
CÂMARA:

—-------

—-----

——--------—

—

O Senhor Presidente informou que a próxima reunião de Câmara coincide com o feriado
de calendário nacional, 1 de Maio (Dia do Trabalhador), e propôs que a mesma se realizasse
no dia 2 de maio, pelas dezasseis horas.
A

Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade, ficando os

membros presentes dispensados de qualquer outra forma de convocação.
12.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
12.1.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS

-

—--

------—-------------

REQUERIMENTO N°. 33707/2018,

REFERENTE AO PROCESSO N°. 01/2017/173, CONSTRUÇÃO NOVA

-

OFICINA

DE REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, (ALÍNEA b) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO
REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS):
No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 05 12/2018 da intenção
de indeferimento do requerimento registado sob o número 3707/2018, de José Luís Rodrigues
Brás, com o número de identificação fiscal 227604822, residente na Rua Santa Catarina,
Freixo União de Freguesia de Mortágua, Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça, a 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 de duzentos e três euros e vinte
cêntimos (203,20 €), referente

ao licenciamento do Processo número 01/2017/173,

Construção Nova de reparação automóvel, na Rua Santa Catarina, n°.5 , Freixo União de
Freguesia de Mortágua, Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, pelo Senhor foi novamente presente o
processo acompanhado do Parecer do Assessor Juridico do Município, datado de 02/04/2019,
e que se transcreve na integra, para todos os efeitos legais:
“

Assunto: Requerimento apresentado por José Luís Rodrigues Brás, no âmbito da

audiência prévia solicitando a isenção do pagamento de taxas.
30
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Parecer: As questões subjacentes ao projeto de decisão de indeferimento da pretensão
formulada pelo requerente permanecem válidas para servir de fundamento ao indeferimento.-De facto, o projeto de indeferimento radica, em síntese, no seguinte:
O requerente formulou o pedido de isenção e antes da decisão final, procedeu
voluntariamente, ao pagamento das taxas devidas, tendo o pagamento voluntário originado a
extinção do procedimento.
O artigo 29°. n°. 1 da alínea b) do RMUET, obriga à criação de, pelo menos 5 postos de
trabalho, como pressuposto da concessão da isenção de pagamento das taxas devidas pela
operação urbanística em causa, não tendo sido demonstrado, pelo menos indiciariamente, que
iria ser criado esse número de novos empregos, como consequência das obras cuja isenção foi
requerida.
Com efeito, o requerente procedeu ao pagamento voluntário da taxa antes da apreciação
do pedido de isenção, pelo que o procedimento foi extinto pelo pagamento, nos termos do
artigo 22°, do Regulamento da Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais.
Por outro lado, seria pressuposto da isenção que a empresa criasse, pelo menos 5 novos
postos de trabalho.
Como é óbvio, sendo uma empresa nova, não irá contratar pessoal sem que tenha as
instalações prontas. Porém a redação da norma aplicável, não distingue no que diz respeito ao
cumprimento dos pressupostos exigíveis para serem beneficiárias as isenções em causa, entre
empresas novas e empresas já em laboração.—

—

Assim sendo, obrigando o Requerente que, como pressuposto da isenção, a empresa crie 5
novos postos de trabalho, não bastará a simples afirmação do requerente de que os irá criar.

--

Tal circunstancia, não constitui fundamento bastante para, sem quaisquer outros
elementos e prova, ser concedida a isenção requerida.
Deveriam ter sido juntos ao pedido elementos de prova que permitissem concluir, pelo
menos de forma indiciária, que iriam ser criados o número mínimo de postos de trabalho
exigidos para ser concedida a isenção. No caso em apreciação existe, unicamente, a
manifestação de vontade do requerente em contratar uma administrativa, 2 mecânicos, um
ajudante e um de eletricista auto, mas não se vislumbra qualquer elemento objetivo donde
resulte que esses postos de trabalho irão ser criados.
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Nos termos do artigo 116°. do CPA, cabe aos interessados provar factos que tenham
alegado. Ora na situação em apreciação, existe apenas a intenção do requerente que afirma
pretender criar 5 novos postos de trabalho, o que parece ser insuficiente para ser concedida
isenção requerida.
Assim, dever ser convertida em definitivo a decisão tomada em reunião ordinária da
câmara municipal de 05-12-2018”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade considerando
parecer técnico do assessor jurídico, converter em definitivo a decisão de indeferimento o
processo de isenção do pagamento de taxas tomada na Reunião ordinária de Câmara de
05/12/2018.
12.2.-REQUERIMENTO N°. 06/2019/1970 PARA ADITAMENTO

À

CERTIDÃO

REFERENTE AO PROCESSO N°. 06/2018/5 DE DESTAQUE DE PARCELA DE
TERRENO, SITA NA RUA DO SENHOR DO MUNDO, N°.38, FREIXO, UNIÃO DE
FREGUESIAS DE MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO CORTEGAÇA E ALMAÇA:—
Pelo Senhor Presidente foi o requerimento n°. 06/2019/1970, em que é requerente
Fernando Simões, residente na Rua do Senhor do Mundo, n°. 38, Freixo, Mortágua, através
do qual vem requerer na sequência da emissão de certidão de destaque datada de 15/02/2019,
guia n°. 183/2019, de 20/02/2019, referente à parcela de terreno sito na Rua do Senhor do
Mundo, Freixo, Mortágua, União de Freguesias Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e
Almaça Conservatória da Freguesia de Mortágua sob o n.° 1819, e descrito na matriz da
referida freguesia sob os números 2688 e 2172, que se proceda ao aditamento à mesma do
seguinte:
“-

A parcela a destacar, artigo matricial 2688 (parte),

“-

A Parcela restante, artigo matricial 2172, e parte do 2688,

(..)“
(...)

“

Depois de apreciado o processo e respetivo parecer técnico favorável do Chefe de Divisão
de Administração do Território, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a emissão do
aditamento da certidão.
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12.3.-DECLARAÇÃO
01/2015/239,

DE

DE

CADUCIDADE

ALTERAÇÃO

DE

DO

UM

PROCESSO

EDIFÍCIO

DE

DE

OBRAS

HABITAÇÃO

N°.
E

ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS E RESTAURAÇÃO, NA RUA DE AVEIRO,
MORTÁGUA:

—----

—------------

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2015/239, em nome de Óscar José
Martins Simões, na Rua de Aveiro, n°. 32-A, Mortágua, referente à alteração de um edifício
de habitação e estabelecimento de bebidas e restauração, com vista à declaração de
caducidade daquele processo de operação urbanística.
No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 06/03/2019, ao abrigo do
da alínea a), n°.3 do artigo

do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual

71.0

redação, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação

—

RJUE, e artigos 121.0

e seguintes do CPA, foi o Senhor Óscar José Martins Simões notificado através do oficio
ref’,799, de 18/03/2019, para, querendo, se pronunciar, em sede de audiência prévia, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação, sobre a intenção de declarar a
caducidade do processo n.° 01/2015/239 que deu origem ao alvará de licença n°. 36/2016,
cujo término da 2~. prorrogação ocorreu em 01/01/2019, ao abrigo do disposto na 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, 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, nem se pronunciou no prazo concedido.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade em confonnidade
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 2015 239, que deu origem ao alvará
de licença n°. 36/2016, cujo término ocorreu em 01/01/219, com o consequente arquivamento
definitivo do processo, sendo dado conhecimento ao requerente e aos serviços de fiscalização.
12.4.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO PROCESSO DE OBRAS N°. 01/2016/59,
DE CONSTRUÇÃO NOVA

-

HABITAÇÃO E MURO DE VEDAÇÃO, NA RUA DO

CABEÇO, MOITINHA, PALA:

—

—------------

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 012016/59, em nome~~1~f~
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Marques Peneira, residente em Rua do Cabeço, n°.3, Moitinhal

,

referente à construção de

uma moradia e muro de vedação, sita na Costa da Tapada, Moitinhal, Freguesia de Pala, com
vista à declaração de caducidade daquele processo de operação urbanística.
No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 06/03/2019, 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.°

e seguintes do CPA, foi o Senhor Paulo Jorge Marques Pereira notificado através do oficio
ref,797, de 18 03/2019, para, querendo, se pronunciar, em sede de audiência prévia, por
escrito, no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação, sobre a intenção de declarar a
caducidade do processo n.° 01/2016 59 que deu origem ao alvará de licença n°. 48/2016, cujo
término da 2~. prorrogação ocorreu em 20/12/2018, ao abrigo do disposto na 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, 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, nem se pronunciou no prazo concedido.
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 2016/59, que deu origem ao alvará de
licença n°. 48/2016, cujo término ocorreu em 20/12 2018, com o consequente arquivamento
definitivo do processo, sendo dado conhecimento ao requerente e aos serviços de fiscalização.
12.5.-PROCESSO N°. 04/2019/31 DE PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO
COMPROVATIVA EM COMO O PRÉDIO SITO NA RUA DR. JOÃO LOPES DE
MORAIS, N°.1, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO,
CORTEGAÇA E ALMAÇA LOCALIZA-SE NA ARU:-----

—

---

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado sob o n°. 1980/2019, em
nome de Pedro Alexandre Tomás Duarte Femandes, a requerer a emissão de certidão em
como o prédio sito na Rua Dr. João Lopes de Morais, n°. 1, Mortágua, União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, descrito na Conservatória do registo predial
urbana sob o artigo n°. 3157, e matriz da respetiva Freguesia sob o artigo 3157, o qual
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pretende requalificar e alterar (licença de obras n°. 01/119/2018), se encontra localizado no
perímetro de delimitação da ARU (Área de Reabilitação Urbana), e foi construído há mais de
trinta (30) anos
De acordo com o Parecer Técnico, 16/04/2019, do Chefe de Divisão de Planeamento e
Administração do Território: “O edificio referido, assinalado nos documentos anexados (fi 2
a 7), localiza-se na área de Reabilitação Urbana

—

ARU, aprovada na Sessão da Assembleia

Municipal na de 29/06/2018, publicado em aviso n°. 1242 1/2018, no Diário da Republica II
Série n°. 166, de 29 de agosto.
Confirma-se que o mesmo edifício terá sido edificado há mais de 30 anos (fl.6 e 7).”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a emissão
dacertidão.
12.6.-PROCESSO N°. 04/2019/34 DE PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO
COMPROVATIVA EM COMO O PRÉDIO SITO NA RUA DOS CÃES, 3, VALE DE
AÇORES, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO,
CORTEGAÇA E ALMAÇA LOCALIZA-SE NA ARU:

—--

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado sob o n°. 1985/2019, em
nome de Magali Fernandes Mendes, a requerer a emissão de certidão em como o prédio sito
na Rua dos Cães, n°.3

,

em Vale de Açores, União de Freguesias de Mortágua, Vale de

Remígio, Cortegaça e Almaça, descrito na Conservatória do registo predial urbana sob o
artigo n°. 3324 e n°. 5554, e matriz da respetiva Freguesia sob o artigo urbano n°. 699 e
rustico 1445, o qual pretende requalificar e alterar (licença de obras n°. 01/119 2018), se
encontra localizado no perimetro de delimitação da ARU (Área de Reabilitação Urbana), e
foi construído há mais de trinta (30) anos

.

De acordo com o Parecer Técnico, 16/04/20 19, do Chefe de Divisão de Planeamento e
Administração do Território: “O edificio referido, assinalado nos documentos anexados (fi 2
a 7), localiza-se na área de Reabilitação Urbana

—

ARU, aprovada na Sessão da Assembleia

Municipal na de 29/06/2018, publicado em aviso n°. 12421/2018, no Diário da Republica II
Série n°.166, de 29 de agosto.
Também satisfaz requisitos legais para efeitos das isenções, constantes do “Quadro de
Apoios e Incentivos a atribuir na ARU-PERU”, apenso a esta informa~ã

de co stam os
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incentivos mais relevantes: incentivos financeiros fiscais associados aos impostos municipais
e outros incentivos decorrentes do estatuto dos beneficios fiscais.
As reduções previstas no IMI e IMT estão dependentes da deliberação da câmara e
aprovação da Assembleia.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a emissão
da certidão.
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 dezanove horas dez minutos.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata
por mim

~

»~

~

Órgão e pelo Senhor Presidente.
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Introdução

Os territórios das CIM da Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões revelam-se bastante ricos em
recursos turísticos para a formatação de produtos ligados a turismo de natureza e ativo, nomeadamente
infraestruturas que se constituem vitais na estruturação do turismo de natureza na Região.
Estas infraestruturas constituem-se como verdadeiras vias principais que atravessam ou poderão
atravessar todo o território e apresentam capacidade de agregar ou distribuir turistas ou visitantes.
Por exemplo e à semelhança do que se verifica em toda a Europa e no mundo, a criação de ecopistas,
revelou-se como uma forma interessante de aproveitar as antigas linhas de caminho-de-ferro
transformando-as em corredores verdes, com extremo valor paisagístico, turístico e ambiental.
A Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, veio introduzir um novo regime normativo de enquadramento da
delegação de competências, através da sua contratualização, possibilitando que os órgãos dos
municipios deleguem competências nas entidades intermunicipais, em todos os domínios dos
interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de
proximidade e do apoio direto às comunidades locais.
Deste novo regime ganha especial destaque a figura do contrato interadministrativo previsto no artigo
120° da supramencionada Lei, a que terá que obedecer todo o procedimento de delegação de
competências, sob pena de o mesmo ser nulo.
Em consonância com a aplicação da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, aos referidos contratos
interadministrativos, dever-se-á ter, subsidiariamente, em consideração os códigos dos contratos
públicos e do procedimento administrativo.
Ainda de acordo com o art.° 128.° da Lei n°75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a
delegação de competências nas entidades intermunicipais em todos os domínios dos interesses
próprios das populações destes, entre outras da mobilidade e da gestão de infraestruturas urbanas.
A negociação, celebração, execução e cessação dos contratos deverá obedecer aos princípios da
igualdade, da não discriminação, da estabilidade, da prossecução do interesse público, da continuidade
da prestação do serviço público e da necessidade e suficiência dos recursos.
Deste modo, a presente delegação de competências tem como objetivo a promoção da coesão
territorial, o reforço da solidariedade intermunicipal, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às
populações e a racionalização dos recursos disponíveis.
Neste sentido, é convicção dos municípios de Mortágua, Penacova e Santa Comba Dão e da
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, que a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
garantirá uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, através de uma utilização
racional dos recursos que lhe irão ser disponibilizados.
2
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Assim, os referidos municípios garantem que a concretização desta delegação de competências
assegurará o cumprimento dos seguintes requisitos, a saber:
a) O não aumento da despesa pública global;
b) O aumento da eficiência da gestão dos recursos pela CIM Região de Coimbra;
c) Os ganhos de eficácia do exercício das competências pela CIM Região de Coimbra;
d) O cumprimento dos objetivos de coesão territorial, o reforço da solidariedade intermunicipal
e a racionalização dos recursos disponíveis.
Desta forma, o instrumento conducente à consumação da presente delegação de competências, no
atual quadro legislativo, é a contratualização da delegação das competências para o prolongamento da
Ecopista do Dão através da Ecovia do Mondego. Assim, apresentamos, neste documento, duas peças
fundamentais para a concretização desse objetivo:

a) Uma análise e demonstração dos requisitos necessários para uma gestão em rede
intermunicipal da empreitada. Este texto pretende realizar o enquadramento jurídico-financeiro que
sustente os objetivos previstos na Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, nomeadamente no seu artigo
112°, bem como, na previsão e justificação de recursos humanos, patrimoniais e financeiros,
necessários e suficientes ao exercício das competências transferidas, previstos no artigo 115.° por
aplicação do artigo 122.° da referida Lei;
b) Minuta do Contrato Interadministrativo da delegação de competências.
2. Análise do enquadramento e demonstração dos requisitos necessários para o contrato de
delegação das competências Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão.
2.1 Sobre o não aumento da despesa pública global
A cláusula 1 0•a do contrato interadministrativo intitula-se “Responsabilidade Financeira e salvaguarda
do não aumento da despesa global” e assegura esse princípio remetendo para contratação específica,
no quadro legal em vigor, qualquer ação solicitada ou promovida por uma das partes que represente
ou possa representar aumento da despesa pública global.
Desta forma, considerando que com o lançamento dos procedimentos de contratação pública pela CIM
Região de Coimbra está salvaguardado o não aumento da despesa pública global, uma vez que não
advém, desta permuta de adjudicatários, qualquer acréscimo de despesa pública global antes pelo
contrário permite, pela escala conseguida, mitigar os custos direta e indiretamente suportados.
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2.2 Sobre o aumento da eficiência da gestão dos recursos através da coordenação da
CIM Região de Coimbra e sobre os ganhos de eficácia do exercício das competências, se
realizado pela CIM Região de Coimbra
As competências supramunicipais cometidas à CIM da Região de Coimbra permitem-lhe ter uma
perspetiva mais ampla quando estejam em causa intervenções, investimentos e atividades que se
projetam para mais do que um município. Neste caso, a intervenção, abrange os municípios de Santa
Comba Dão, que pertence à área de intervenção da CIM Viseu Dão Lafões e Mortágua e Penacova
que pertencem à CIM Região de Coimbra, tratando-se de uma empreitada que não pode ser dissociada
do todo, ou seja, terá de ser orientada com base nos critérios que são denominador comum a toda a
Ecovia, quer em termos de qualidade construtiva quer em termos de linguagem urbanística.
Assim? verifica-se, que a CIM Região de Coimbra é a entidade melhor posicionada para conseguir
efetivos ganhos de eficiência no que à gestão da desta empreitada diz respeito, também pelo facto de
a maioria do traçado se localizar na sua área de intervenção.
A importância da coordenação das necessidades e objetivos dos municípios por parte das CIM’s, no
caso das questões da mobilidade e outras, obriga a uma visão global que possibilite a articulação e
integração das diversas intervenções na estratégia comum das CIM’s.
Esta visão abrangente, potencia e melhora a articulação entre os diversos níveis de planeamento e
gestão e induz, claramente, para a existência de um aumento da eficiência da gestão dos recursos
aplicados quando coordenada por uma entidade intermunicipal.
Conclui-se, assim, que a CIM Região de Coimbra se encontra numa posição impar para coordenar esta
intervenção.
2.3 Sobre os objetivos de otimização administrativa, aproximação das decisões aos
cidadãos, promoção da coesão territorial, reforço da solidariedade intermunicipal, melhoria dos
serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos
No seguimento do disposto no artigo 112. da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação,
são objetivos especificos deste instrumento administrativo contribuir para uma aproximação das
decisões aos cidadãos, para a promoção da coesão territorial, para o reforço da solidariedade interregional, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e pela racionalização dos
recursos disponíveis.
A prossecução destes desideratos pela CIM Região de Coimbra, como se referiu, quando estejam em
causa intervenções no território de mais do que um município, como é o caso, que a intervenção seja
efetuada com salvaguarda da equidade territorial e promova, de forma articulada e equilibrada, a
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salvaguarda dos interesses próprios das populações das partes envolvidas como que se de uma só se
tratasse.
A cooperação estabelecida entre as duas CIM’s não é nova e tem vindo a ser articulada em diversas
áreas como é o caso dos transportes e da mobilidade e da proteção civil.

2.4 Sobre a articulação entre os diversos níveis da administração pública através da
governança intermunicipal
Conforme foi referido em pontos anteriores, o presente Contrato Interadministrativo estabelece a
delegação de competências dos municípios de Mortágua, Penacova e Santa Comba Dão, na GIM
Região de Coimbra, por se tratar de um investimento de natureza intermunicipal, implicando uma
articulação, plena, dos vários níveis de administração envolvidos.
Esta articulação possibilita conciliar decisões visando a eficiência económico-financeira, a
sustentabilidade dos projetos e níveis superiores de qualidade, através de soluções eficientes, de
serviços complementares de informação ao público, mas, também, desenvolver propostas inovadoras,
só possíveis com uma abordagem conjunta e coordenada que rentabilize os recursos disponíveis.
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3. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito da “Ecovia do
Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão”.
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA
“ECOVIA DO MONDEGO DE PROLONGAMENTO DA ECOPISTA DO DÃO”

Entre:

1°- A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA, representada pelo Presidente do
Conselho Intermunicipal, João Albíno Ataide das Neves, adiante designada por CIM RC ou
Primeiro Outorgante;
2°- A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES, representada pelo Presidente do
Conselho lntermunicipal, Rogério Mota Abrantes, adiante designada por CIM Viseu Dão Lafões
ou Segundo Outorgante;
3°-O MUNICÍPIO DE PENACOVA, representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Humberto José
Batista Oliveira adiante designado por Terceiro Outorgante;
4°- O MUNICÍPIO DA MORTÁGUA representado pelo Presidente da Câmara Municipal, José Júlio
Norte adiante designado por Quarto Outorgante;
5°- O MUNICÍPIO DE SANTA COMBA DÃO, representado pelo Presidente da Câmara Municipal,
Leonel José Antunes Gouveia, adiante designado por Quinto Outorgante;
é dito, estipulado e reciprocamente aceite o presente Contrato Interaministrativo de Delegação de
Competências, celebrado pelos fundamentos aqui anunciados e que contém as obrigações a que os
seus outorgantes se vinculam.
Considerando a experiência bem-sucedida, da transformação da antiga Linha do Dão em Ecopista do
Dão;
Considerando que essa transformação permitiu requalificar um equipamento que se tornou estratégico
para a Região Centro;
Considerando que a Ecopista do Dão é, já hoje, uma referência de interesse histórico-cultural e
ecológico, sendo certo que, tem contribuído para o desenvolvimento integrado da Região Centro,
promovendo, assim, o turismo, o recreio e lazer ao ar livre;
Considerando que os municípios de Penacova, Mortágua e Santa Comba Dão, consideram estratégico
para os seus municípios o Prolongamento da Ecopista do Dão, desde da Estação do Vimieiro, em Santa
Comba Dão até ao limite do Concelho de Penacova, através da Ecovia do Mondego;
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Considerando que a CIM da Região de Coimbra e a CIM Viseu Dão Lafões entendem como estratégico
o Prolongamento da Ecopista do Dão até ao limite do Concelho de Penacova através da Ecovia do
Mondego;
Considerando que essa ligação permitirá ligar, futuramente, todo este corredor verde com a Eurovelol,
tornando-se, desta forma, como mais uma porta de entrada, em termos turísticos, da região;
Considerando que a criação da Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão se insere,
não só na estratégia da CIM Região de Coimbra e da CIM Viseu Dão Lafões para o Património Natural,
bem como, do Turismo Centro de Portugal e do Turismo de Portugal para a área do Cycling e Walking;
Considerando o acordo de colaboração celebrado entre a CIM Região de Coimbra, CIM Viseu Dão
Lafões, e os Municípios de Penacova, Mortágua e Santa Comba Dão, que define as modalidades de
cooperação entre as referidas entidades para a operacionalização do projeto, liderado pela CIM Região
de Coimbra.
Considerando o acordo contratual de colaboração celebrado no dia 24 de abril de 2018 entre o Turismo
de Portugal, através do Programa Valorizar, e a CIM Região de Coimbra para a Ecovia do Mondego de
Prolongamento da Ecopista do Dão, onde se encontra atribuido um incentivo financeiro, não
reembolsável;
Considerando que com a criação da Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão, irá ao
encontro do referido programa pois este visa apoiar projetos de valorização do património e dos
recursos endógenos das regiões, ou de desenvolvimento de novos serviços turisticos com base nesse
património e nesses produtos, nomeadamente no contexto do turismo cultural, termal, gastronómico,
ou de natureza que contribuam para o reforço da atratividade de destinos de interior ou para a
dinamização de cross-selling regional;
Considerando todo o trabalho já desenvolvido pela CIM Região de Coimbra na gestão e
operacionalização da candidatura aprovada pelo Programa Valorizar do Turismo de Portugal;
Considerando, que a CIM Região de Coimbra procedeu ao desenvolvimento do procedimento de
contratação pública do projeto de execução da Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do
Dão;
Considerando a complexidade e dimensão da intervenção a realizar;
Considerando que os municípios podem delegar nas comunidades intermunicipais, através da
celebração de Contratos Interadministrativos, competências em matéria de serviços públicos nos
termos da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro;
Considerando que os Contratos Interadministrativos têm por objeto a identificação das condições em
concreto que asseguram o efetivo exercício das atribuições e competências delegadas;
Considerando que nestas circunstâncias, tratando-se de uma requalificação que incide sobre um
projeto de âmbito intermunicipal e interregional, entendem os outorgantes que, no espírito e princípios
de cooperação e intermunicipalidade, deve ser a CIM Região de Coimbra a assumir as competências
8
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de execução do projeto, lançamento do procedimento concursal da empreitada, coordenação de
segurança e pagamentos, promoção e divulgação, até à concretização definitiva de todas as
componentes objeto do presente contrato.
Assim, é acordado e reciprocamente aceite o presente Contrato Interadministrativo de delegação de
competências, que se rege pelas cláusulas seguintes:
Capítulo 1
Disposições Gerais
Cláusula 1.8
Natureza
O presente Contrato tem a natureza de Contrato lnteradministrativo de delegação de competências,
sendo celebrado ao abrigo do disposto na Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.

Cláusula 2.8
Objetivo
1

-

O presente Contrato tem por objetivo a delegação de competências dos Terceiro, Quarto e Quinto

Outorgantes no Primeiro Outorgante e determina as responsabilidades relacionadas com os
procedimentos necessários ao lançamento, execução e operacionalização e promoção/divulgação do
projeto “Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão”, nomeadamente no que respeita
ao Projeto de Execução, Empreitada, Coordenação de Segurança e Promoção/Divulgação do projeto.
2 O Contrato Interadministrativo abrange as seguintes áreas:
-

a) Deliberar a decisão de contratar, a elaboração e aprovação do projeto de execução, a decisão de
escolha do procedimento, elaboração e aprovação das respetivas peças, designadamente o programa
do procedimento, o caderno de encargos, a decisão de qualificação dos candidatos, a decisão de
adjudicação e o conteúdo do contrato de empreitada, pelos respetivos órgãos competentes;
b) Proceder à aquisição de serviços para a Coordenação de Segurança da empreitada;
c) Proceder à aquisição de serviços para a Promoção e Divulgação do projeto;
d) Exercer toda a atividade e executar o presente acordo e projeto de boa-fé e em conformidade com
os ditames do interesse público e da lei.
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Cláusula 3~
Princípios Gerais
A negociação, celebração, execução e cessação do presente Contrato obedece aos seguintes
princípios:
a) Igualdade;
b) Não discriminação;
c) Estabilidade;
d) Prossecução do interesse público;
e) Continuidade da prestação do serviço público;
f) Necessidade e suficiência dos recursos.
Cláusula 4~
Deveres da Primeira Outorgante
Compete à Primeira Outorgante:
1

-

No Primeiro Outorgante são expressamente delegadas todas as competências atribuidas pelo

Código dos Contratos Públicos (CCP) ao órgão competente para a decisão de contratar, no âmbito dos
procedimentos para o desenvolvimento do Projeto de Execução, Empreitada, Coordenação de
Segurança e Promoção e Divulgação.
2

—

Compete, ainda, ao Primeiro Qutorgante:

a) Acompanhar a elaboração do projeto de execução, bem como toda a sua tramitação processual da
prestação de serviços e aprovar o projeto de execução com base na apreciação efetuada pelos
Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes;
b) Concretizar toda a tramitação no âmbito da preparação das peças concursais, do lançamento do
concurso e posterior adjudicação;
c) Assumir as funções de dono de obra no contrato de empreitada;
d) Designar o Júri do procedimento nos termos do código dos contratos públicos;
e) Determinar a competência e funcionamento do Júri nos termos previstos no código dos contratos
públicos;
f) Determinar a forma de adjudicação da obra;
g) Definir os critérios de adjudicação da obra;
li) Definir a forma de celebração do contrato de empreitada;
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1) Proceder ao pagamento, nos termos e nos prazos estabelecidos, dos trabalhos executados pelo
empreiteiro a quem foi adjudicada a obra.
2

Proceder à aquisição de serviços de coordenação de segurança para acompanhamento da

—

empreitada.
3

—

4

—

Assegurar a promoção e divulgação do referido projeto.
Fornecer informação aos restantes Outorgantes do trabalho desenvolvido no âmbito do referido

projeto.
5

—

Cumprir e fazer cumprir as obrigações decorrentes da celebração de contrato de financiamento

com a autoridade gestora do Programa Valorizar.
6

—

Assegurar a gestão técnica, administrativa e financeira da candidatura e garantir a concretização

dos seus objetivos.
7—Ser o interlocutor único e em representação dos restantes Outorgantes junto da autoridade gestora
do Programa Valorizar.
8

—

Remeter aos restantes Outorgantes cópias das despesas incorridas no âmbito do referido projeto,

via email, sendo suficiente o recibo de entrega, logo que os mesmos sejam considerados em ordem
para pagamento.
Cláusula 5?
Deveres dos Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes
1

—

Os Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes aceitam que os procedimentos de contratação

pública sejam lançados e coordenados, designadamente, o Projeto de Execução, Empreitada e
Coordenação de Segurança e Promoção e Divulgação, pelo Primeiro Outorgante, bem como aceitam
a sua coordenação técnica, administrativa e financeira;
2

—

Os Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes comprometem-se a indicar ao Primeiro

Outorgante pelo menos um técnico para acompanhar a execução e operacionalização dos
procedimentos de contratação pública, desde a sua fase inicial até à sua conclusão, fornecendo todos
os elementos solicitados pelo Primeiro Outorgante e pela(s) empresa(s) fornecedora(s) que venha(m)
a ser contratada(s).
3

—

Os Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes comprometem-se a apoiar o Primeiro

Outorgante no processo de tomada de decisão sobre as opções a contratualizar.
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4-. Os Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes comprometem-se a responder atempadamente
às solicitações de informações, assim como disponibilizar toda a documentação necessária à
candidatura que lhes seja solicitada pelo Primeiro Outorgante.
5

Os Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes comprometem-se a garantir a legitimidade para intervir

—

nos terrenos do traçado da “Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão”, em cada um
dos seus territórios, incluindo, se necessário, a aquisição de imóveis por direito privado ou por via das
expropriações necessárias, bem com apresentar ao Primeiro Outorgante os respetivos documentos
comprovativos.
6

Os Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes comprometem-se em diligenciar, no âmbito da área

—

territorial do seu Município, no sentido de encontrar as soluções mais adequadas para eventuais
problemas que surjam e que careçam de resolução rápida e pontual, designadamente, autorizações de
cortes, de alinhamentos, execução de trabalhos não previstos, sempre com o aval do dono de obra;
7

—

Os Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes comprometem-se a obter os licenciamentos, pareceres

e autorizações prévias necessários à execução do projeto no seu território.
8

—

Os Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes comprometem-se a assegurar ao Primeiro Outorgante e

a todas as entidades responsáveis no âmbito do cofinanciamento o acesso aos locais e aos
documentos relevantes para efeitos de acompanhamento, controlo e auditoria do projeto.
9

—

São da responsabilidade dos Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes a contrapartida nacional e as

despesas que venham a ser considerados como não elegíveis na candidatura, bem como qualquer
correção financeira decorrente do não cumprimento das obrigações constantes nos termos da
aprovação da candidatura que lhes seja imputável.
10

—

Os Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes comprometem-se a transferir para o Primeiro

Outorgante os montantes que lhe couberem, nos termos da cláusula seguinte.
11

-

As verbas que asseguram a execução do investimento previsto no presente Contrato

Interadministrativo serão obrigatoriamente inscritas nos orçamentos dos Terceiro, Quarto e Quinto
Outorgantes, no valor da responsabilidade financeira de cada um, identificada na cláusula seguinte,
devendo ser remetido ao Primeiro Outorgante o correspondente número de cabimento orçamental;
12

Os Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes comunicarão ao Primeiro Outorgante o número de

compromisso para assegurar a validade do contrato face ao determinado na Lei dos Compromissos e
dos Pagamentos em Atraso (LCPA).
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Cláusula 6.~
Quadro Financeiro do Contrato Interadministrativo
1

-

O custo estimado para os projetos de execução é de 67.637,70 € (sessenta e sete mil, seiscentos

e trinta e sete euros e setenta cêntimos), IVA incluído à taxa legal de 23%, conforme Anexo 1.
2

-

O custo estimado da execução do contrato de empreitada ascende a 1.467.589,77 € (um milhão

quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove euros e setenta e sete cêntimos), IVA
incluído à taxa legal de 6%, incluindo-se, neste valor, os custos relativos à obra em si, e a demais
encargos resultantes diretamente da empreitada, conforme Anexo 1.
3 O custo estimado para a Coordenação de Segurança é de 20.000,00 € (vinte mil euros), IVA incluído
-

à taxa legal de 23%, conforme Anexo 1.
4 O custo estimado para a Promoção e Divulgação é de 20.000,00 € (vinte mil euros), IVA incluído à
-

taxa legal de 23%, conforme Anexo 1.
5— O custo estimado total acende a 1.575.227,47 € (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil,
duzentos e vinte sete euros e quarenta e sete cêntimos), IVA incluído à taxa legal, tendo sido aprovado
pelo Turismo de Portugal, através do Programa Valorizar, o investimento elegível de 974.012,00 €
(novecentos e setenta e quatro mil e doze euros), sendo comparticipado à taxa de financiamento de
90% do investimento elegível no montante de 876.610,80€ (oitocentos e setenta e seis mil, seiscentos
e dez euros e oitenta cêntimos), conforme expresso no anexo 1, ficando os Terceiro, Quarto e Quinto
Outorgantes responsáveis pelo pagamento do montante remanescente, a saber:
a) Município de Penacova ascende a 318.960,94 € (trezentos e dezoito mil, novecentos e
sessenta euros e noventa e quatro cêntimos), IVA incluído á taxa legal;
b) Município de Mortágua ascende a 97.476,47 € (noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e
seis euros e quarenta e sete cêntimos), IVA incluído à taxa legal;
c) Município de Santa Comba Dão ascende a 282.179,26 € (duzentos e oitenta e dois mim,
cento e setenta e nove euros e vinte seis cêntimos), IVA incluído à taxa legal;
6

A repartição dos custos associados à Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão

tem por base os seguintes pressupostos:
a) Projeto de Execução, Coordenação de Segurança e Promoção e Divulgação: Proporcional
do número de km de intervenção no respetivo território de Penacova com 32,6635 km
(53,48%), Mortágua com 4,58668 km (17,79%) e Santa Comba Dão com 9,42409 km
(31,73%);
13
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b) Empreitada: As despesas relacionadas com a empreitada serão suportadas pelos Terceiro,
Quarto e Quinto Outorgantes e será imputado a cada um deles de acordo os trabalhos
exatamente executados, no respetivo território.
7 Com a emissão de cada fatura, pelo Primeiro Outorgante, obrígam-se os Terceiro, Quarto e Quinto
-

Outorgantes a ressarcir o Primeiro Outorgante dos valores que lhe competem nos termos estabelecidos
no número anterior.
8— Caso se venha a verificar qualquer tipo de alteração ao financiamento referido na presente cláusula,
o mesmo se repercutirá, diretamente, nos montantes a suportar pelos Terceiro, Quarto e Quinto
Outorgantes.
9—Os Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes comprometem-se a transferir para o Primeiro Outorgante,
dentro dos prazos previstos contratualmente, os montantes que lhe cabem, começando o prazo a
contar a partir do dia seguinte após o envio dos elementos constantes do n.~ 8 da cláusula

4a~

10 Após a adjudicação/execução dos procedimentos subjacentes aos serviços a contratar, o mapa de
-

encargos financeiros constante da presente cláusula será atualizado através de uma adenda à presente
cláusula, caso venha a mesma a verificar-se como necessária.

Cláusula 7?
Fiscalização e Coordenação de Segurança
1

-

A fiscalização da execução da obra será exercida pelos Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes nos

respetivos territórios através de meios próprios ou recorrendo à contratação de serviços para o efeito,
devendo as respetivas evidências ser enviadas mensalmente ao Primeiro Outorgante ou com outra
periodicidade acordar.
2

-

Os custos relativos à fiscalização, seja ela exercida através de meios próprios ou com recurso à

contratação de serviços, serão imputados aos Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes.
3

-

À

Fiscalização compete, designadamente, definir o regime de consignação da obra, o regime de

execução dos trabalhos, a medição e pagamento, o regime da receção provisória e definitiva da obra,
o regime de liquidação da empreitada, a elaboração do relatório final e as formas de extinção do
contrato de empreitada, de acordo com as regras estabelecidas no código dos contratos públicos.
4 A coordenação de segurança da obra será exercida pelo Primeiro Outorgante.
-

Cláusula 8?
Promoção e Divulgação
A promoção e divulgação do projeto será exercida pelo Primeiro Outorgante.
14
coNmAro U’fIEWiiNS1RAWVO DE DaEGAÇÃODEcQbWEISlctAs NOÂMSrIODA”EOWIADOMONDEGQDE
PROLONGM!ENIO DA EcOP8TA DO DÃO”

RC

e
e.ee
M.%ADEFdCMUN

REGIÃO DE CDIMGRA

PÁ

s

VISEU DÃO LAFÕES

Cláusula
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Aprovação das Peças Concursais
Os programas de procedimentos e os cadernos de encargos, incluindo o projeto de execução são
aprovados pelo órgão competente.
Cláusula 1O.°
Responsabilidade Financeira e Salvaguarda do Não Aumento da Despesa Global
1

—

O presente Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências rege-se, em todas as suas

ações, pelo cumprimento do n.° 3.° do artigo 115.0 da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual
redação, no que se refere ao não aumento da despesa pública global.
2

-

Qualquer ação solicitada ou promovida por qualquer uma das partes que represente ou possa

representar aumento da despesa pública global deverá ser objeto de contratação especifica,
respeitando os requisitos próprios e o respetivo quadro legal em vigor.
Cláusula 11.a
Cooperação Institucional
1

-

O Primeiro Outorgante compromete-se a informar os demais Outorgantes sempre que, no decorrer

dos trabalhos, existam quaisquer alterações físicas ou temporais.
2 Os Terceiro, Quarto e Quinto Outorgantes obrigam-se a dar conhecimento, ao Primeiro e Segundo
-

Outorgantes, de quaisquer circunstâncias que impliquem a alteração do plano de trabalhos da
empreitada.
3

-

Nos casos descritos nos pontos anteriores, caso as partes não se pronunciem, num prazo de 10

dias úteis, após notificação para o efeito, presume-se a sua concordância quanto às alterações
comunicadas.
Cláusula 12.~
Alterações ao Contrato Interadministrativo
1

-

O Contrato poderá ser revisto sempre que ocorram motivos que justifiquem a sua alteração,

nomeadamente:
a) Alteração dos pressupostos ou das condições em que se baseou a sua celebração;
b) A revisão seja indispensável para adequar o Contrato aos objetivos pretendidos;
c) Alterações legislativas com impacto direto e relevante na execução do Contrato;
d) Por proposta fundamentada de qualquer das Partes e aceite por todas as outras partes;
e) Em qualquer outro caso em que haja consenso entre as partes.
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Cláusula 13.~
1

-

2

-

Cessação do Contrato lnteradministrativo
O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução.
O Contrato cessa por caducidade nos termos gerais, designadamente pelo decurso do respetivo

período de vigência.
3-Sem prejuízo do disposto no n.° 3 do artigo 129.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a mudança
dos titulares dos órgãos das Partes Outorgantes não determina a caducidade do Contrato.
4 As Partes Outorgantes podem revogar o Contrato por mútuo acordo.
-

5 As Partes Outorgantes podem suspender ou resolver o Contrato por incumprimento da contraparte,
-

por razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas, de acordo com o previsto nos
n.°s 5 a 9 do artigo 123.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, ou designadamente quando uma das
partes considere que a execução do presente Contrato não está a cumprir os pressupostos que lhe
estão subjacentes.
6

-

A cessação do Contrato não pode originar quebra ou descontinuidade da prestação do serviço

público.
Cláusula 14?
Gestão e manutenção da infraestrutura
A gestão e manutenção da “Ecovia do Mondego de prolongamento da Ecopista do Dão”, será de
responsabilidade do Primeiro e do Segundo Outorgantes, em parceria com os restantes Outorgantes,
em termos a definir.
Cláusula 15?
Legislação Aplicável
O presente Contrato rege-se pelo disposto na Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, no Código dos
Contratos Públicos, no Código de Procedimento Administrativo.
Cláusula 16.~
Interpretação e Integração de Lacunas e Omissões
As questões de interpretação e integração de lacunas e omissões, que resultem da execução do
presente Contrato, serão resolvidas por acordo, reduzido a escrito, entre as Partes Outorgantes.
Cláusula 17.~
Vigéncia do Contrato
O presente Contrato inicia a sua vigência na presente data e será valido até à concretização definitiva
de todas as componentes objeto do presente contrato.
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Cláusula 1s.a
Entrada em Vigor
O presente Contrato entra em vigor à data da sua assinatura.

O presente Contrato é feito em quintuplicado, titulado por cinco documentos de igual teor, todos
originais, destinando-se um exemplar a cada uma das partes.

Coimbra,

de

de 2019
Comunidade Intermunicípal da Região de Coimbra

Comunidade lntermunicipal Viseu Dão Lafões

O Presidente da Câmara Municipal de Mortágua

O Presidente da Câmara Municipal de Penacova

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Comba Dão
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