CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°.15/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM VINTE E UM DE JUNHO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE:
Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, pelas quinze horas,
nesta Vila de Mortágua e no Salão Nobre do Edificio dos Paços do Município, reuniu o
Executivo deste Órgão, conforme o disposto no artigo

400.

da Lei número 75 2013, de doze

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

.

Eleitos pelo P5: Dr. João Pedro de Almeida e Sousa Rodrigues da Fonseca, Dr. Acácio
Fonseca Fernandes e Dr.a Márcia Maria dos Santos Lopes.
A presente reunião foi, conforme despacho n°. 3 2013, de 25 outubro, secretariada pelo
Chefe de Divisão de Administração Geral e Finanças, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
1. -APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 7/06/2017:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 7 06 2017, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
Conforme dispõe o n°. 3 do artigo 34°. do Código do Procedimento Administrativo não
participaram na votação os

Senhores Vereadores Dr. João Pedro de Almeida e Sousa

Rodrigues da Fonseca, eleito pelo PS, e Eng°. Serafim Paulo Meio de Oliveira, uma vez que
não estiveram presente na Reunião.
2.-INFORMACÃO DO PRESIDENTE:
O Senhor Presidente, nos termos do artigo 34.° da Lei n°. 75/2013, de 12 de se

ro, de
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conhecimento das decisões tomadas no uso das competências que lhe foram delegadas e das
subdelegadas nos Vereadores.
De seguida apresentou a Nota de Pesa sobre os incêndios ocorridos no passado fim de
semana, que a seguir se transcreve na integra:
“Quando o destino nos arromba da porta e, mesquinho, ce(fa vidas sem hesitar, resta-nos
um atónito silencia e uma indignada consternação.
A violência do passado fim de semana deixou, em todos os que os testemunharam, um
sentir amargo de dor e tristeza.
Olhamos em volta, e nem mesmo o reconforto de podermos ver e abraçar, uma vez mais,
os nossos seres mais queridos, desfaz este nó que estrangula a garganta.
----Foram muitos os sonhos que ficaram por viver, as histórias que já ninguém irá contar
Vidas sem testemunhos, anjos queimados, amores calcinados, mortes que ninguém quererá
lembrar...Se pelos mortos já nada podemos fazer, temos o dever de olhar pelos vivos... Ou pelo que
deles resta. Porque ninguém saiu vivo daquele incêndio, restam espetros, seres sem rumo, nem
destino, que viram, de um momento para o outro, a sua vida ser engolida por um inferno de
chamas, que lhes estalou apele e consumiu o ser.
Mas há sempre um amanhã, há sempre uma nova luz a despontar. E se hoje a vida parece
não ter sentido, o tempo trará uma forma astuta de nos orientar. Sairemos destes
acontecimentos mais fortes e unidos, mais sábios e com os nossos laços de amizade, entrega e
fraternidade reforçados.
A esperança arde mais do que qualquer fogo e não há contenda ou tragédia, que possa
derrubar!”
A Câmara Municipal de Mortágua aprovou, por unanimidade, o voto de pesar às famílias
do incêndio do passado fim de semana e solidarizou-se com os Municípios amigos de Góis,
Pedrogão Grande, Castanheira de Pera, Figueirá dos Vinhos e Pampilhosa da Serr
O Senhor Presidente informou ainda que:
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Foi celebrado em 17/06/2017 o Protocolo de Colaboração entre a Direção-Geral da
Educação do Ministério da Educação, e que visa estabelecer uma colaboração institucional
entre a DOE, através da Equipa de Educação Artística e a Câmara Municipal de Mortágua com
o objetivo de concretizar a implementação do Programa Nacional de Educação Estética e
Artistica (PEEA) nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas designadamente o
acesso das crianças às instituições culturais no âmbito do PEEA, dando assim cumprimento à
deliberação tomada na Reunião de Câmara de 05 04 2017.
Nos dias 08, 9 e 10 de junho deslocou-se ao Luxemburgo, no âmbito da geminação com
Wormeldange, para estar presente nas comemorações do 25 aniversário da União Desportiva
Portuguesa de Wormeldange, cujo programa integrou o torneio de flitebol e no qual também
participou o Sporting Clube de Vale de Açores

,

tendo sido recebido também pela União

Mortaguense de Esch, Rancho Mortágua de Esch, Rancho Mortágua de Esch, CCPL

—

Confederação das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo.
No passado dia 17 de junho, Mortágua voltou a encenar o “Auto do Juiz de Fora”,
passados 25 anos sobre aquele que foi o grande evento da cultura mortaguense. A
representação teve lugar no loteamento Municipal da Gândara e contou com a participação de
mais de 200 pessoas, entre atores, figurantes, músicos coralistas de todo o Concelho.
Terminou com uma referência ao meritório trabalho desenvolvido pelo Mortágua Futebol
Clube nas camadas jovens.
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria n.°
113 referente ao dia 20 06 2017 que depois de rubricado se dá aqui por integralmente
reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EXPEDIENTE:
Não existe qualquer assunto passível de inserção neste ponto.
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5.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:
5.1.-JUVENTUDE:
5.1.1.- Apoio Natalidade e Famílias

—

Ratificação de processos:

Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foram presentes os
processos de candidatura números 23, 24 e 25 2017 para atribuição do Incentivo à Natalidade e
Apoio às Família no Concelho de Mortágua, que entraram nos serviços e que deferiu nos
termos do número 1 do artigo 6°. do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio às
Família no Concelho de Mortágua.
A Câmara por unanimidade ratificou a decisão tomada pelo Senhor Presidente.
5.1.2.-Férias Ativas 2017:
No seguimento da política seguida pela autarquia na ocupação dos tempos dos jovens
durante o período de férias, através do desenvolvimento de vários programas pensados e
concretizados para o efeito, pelo Senhor Presidente foi presente em cumprimento às Opções do
Plano para 2017 o programa “Férias Ativas” e que há semelhança de anteriores edições visa a
ocupação dos jovens em período de férias, com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos,
com atividades pedagógicas, lúdicas e desportivas, e a desenvolver no período de 3 a 21 de
julho próximo.
O orçamento previsto para o desenvolvimento do Projeto, para além dos custos com sete
(7) Técnicos do Município das AEC, estima-se em: oitocentos e setenta e oito euros e cinco
cêntimos (878,05 €) o aluguer de canoagem; mil e oitenta euros (1.80,00€) o aluguer de
insufláveis quinhentos; cinquenta e três euros e cinquenta cêntimos (553,50 €) a aquisição de
T-Shirts; seiscentos e sessenta e cinco euros (665,00€) do seguro.
Assim, por forma a minimizar os custos inerentes a esta ação e que irá contemplar cerca de
duzentos (200) jovens propôs o pagamento de inscrição por participante no montante de dez
euros (10,00€) e que se reporta ao custo do seguro.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a realização da ação, bem comb o
inscrição por participante.
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6.-CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1.-SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTIVOS E RECREATIVOS:
6.1.1.- Marchas Populares :
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta, datada de 19 06 2017 do Senhor
Vereador Dr. Paulo Alexandre de Oliveira:
No próximo dia 1 de Julho decorrerão as Marchas Populares, contando com a
colaboração das Associações do Concelho que à semelhança do ano passado, demonstram um
enorme entusiasmo, empenho e brio, denotando criatividade, qualidade e rigor no trabalho a
apresentar.
Irão participar 4 marchas, acompanhadas pela Filarmónica de Mortágua.
Assim, no cumprimento do Plano de Atividade do município, solicitava-se um apoio às
associações participantes, no montante de 800 € por marcha, a atribuir às seguintes
associações.
Associação Cultural Recreativa e Desportiva Felgueirense;
Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Vale de Paredes;
Grupo Associativo e Recreativo Académico de Vila Moinhos;
Associação Cultural e Recreativa de Cercosa;
Filarmónica de Mortágua.
E ainda, um apoio de 300,00 € ao Rancho Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores
pela sua participação a cantar os temas musicais das marchas participantes”.
Por informação da contabilidade existem findo disponíveis para a assunção da despesa que
tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701, e está inscrito nas Opções do Plano
do corrente ano no objetivo 02 Cultura Desporto e Tempos Livres, no projeto 2017 5024
Marchas Populares, devendo os serviços de contabilidade proceder ao lançamento do respetivo
compromisso.
A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar
Nos termos do n°.4 do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrati
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Vereador Dr. Paulo Alexandre de Oliveira ausentou-se da reunião enquanto decorreu a
discussão e votação deste ponto, considerando o impedimento de poder intervir uma vez que
faz parte dos Órgãos Sociais da coletividade.
6.1.2.-No Trilho de Tomás da Fonseca :
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte informação da Bibliotecária Municipal:
“No passado dia 4 do corrente mês realizou-se a ação “No Trilho de Tomás da Fonseca

“,

este passeio teve como objetivo dar a conhecer este vulto da nossa terra e da literatura
portuguesa. Teve inicio na aldeia do Carvalhal, seguindo para o Painçal, Vale de Carneiro,
Laceira, Paredes, culminado no Carvalhal.
Ao longo deste trilho os participantes puderam ouvir testemunhos e leituras, tendo havido
os momentos de animação ao longo do percurso.
Nas Paredes foi servido o almoço aos inscritos, convidados, artistas, funcionários do
Município e Monitores da Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino.
Como forma de apoio à Associação por disponibilizar o espaço e respetivo equipamento,
para a confeção do reforço alimentar e almoço, proponho que se atribua um subsídio, no valor
de 300€ a “Cascatas & Riachos Associação Cultural e Recreativa.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
proposto.
Por informação da contabilidade existem fundo disponíveis para a assunção da despesa que
tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

Instituições sem fins lucrativos, e

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

Atividades Culturais Desportivas e Recreativas.
ATIVIDADES

CULTURAIS,

DESPORTIVAS

RECREATIVAS:
6.2.1.-PESCAMOR

—

Clube de Pesca Desportiva de Mortágua

2017:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
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“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido remetido pela Pescamor

Clube de

Pesca Desportiva de Mortágua para apoio, no ano de 2017, à sua atividade regular de pesca
desportiva, que integra: a participação nos campeonatos regionais (ARBPD); participação nos
campeonatos nacionais (FPPD) e nas provas de promoção; participação na prova Juvenil Clube
Recreativo do Calhabé; realização do Encontro Nacional Juvenil de Mortágua em 6 de agosto;
participação no Campeonato do Mundo de Esperança na Irlanda -12 13 de agosto; participação
na ExpoMortágua; participação na Festa das Associações; participação nas atividades
organizadas pelo município e para as quais se sente com competência, entende-se que, à
semelhança dos anos anteriores, este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo
Municipal.
Na verdade, esta entidade, têm pautado a sua atuação por uma orientação cívica, visando a
prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Esta associação desempenha relevantes funções sociais, com impactos diretos para a
economia do Concelho e para a população local, potenciando a afluência de visitantes,
divulgação da prática desportiva, entre outros.
Esta associação tem um papel insubstituível na dinâmica e desenvolvimentos local.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra na alínea c), do n°. 1, do art°. 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras, proponho a
atribuição do subsídio no montante de 3.000,00 €, a transferir mediante a celebração de
Protocolo previsto no artigo 4°. daquele Regulamento”.
Por informação da contabilidade existem findo disponíveis para a assunção da despesa que
tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins lucrativos, e

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

Atividades Culturais Desportivas e Recreativas.--

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade a
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do subsídio proposto, mediante a celebração de Protocolo.
6.2.2.-Associação Cultural Recreativa e Desportiva Rancho Folclórico “Os Camponeses”
do Freixo

—

Apoio deslocação ao Luxemburgo:

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 7 06 2017, da Associação Cultural
Recreativa e Desportiva do Rancho Folclórico “Os Camponeses do Freixo”, informando que
mais uma vez foi convidada pelo Rancho Folclórico Províncias de Portugal (Esch-Sur-Alzete),
a participar nas marchas de São João em Esch-Sur-Alzete, Luxemburgo, por ocasião da
comemoração dos 25 anos daquelas marchas, nos dias 24 e 25 e de junho de 2017.
Assim, sendo as despesas da estadia por conta da organização do evento tem aquela
Associação de suportar os custos com as despesas da deslocação de avião e do transporte por
terra dos trajes e instrumentos, e que ascendem ao valor de cinco mil euros (5.000,00 €), custo
aproximado ao de 2014, solicita que mais uma vez o Município apoie financeiramente o custo
da referida deslocação, considerando a importância da mesma para a comunidade de
mortaguense radicados no Luxemburgo.
Por informação da contabilidade existem fbndos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017 5032
“Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” e no orçamento municipal na rubrica 040701
—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes)

.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade, atribuir o subsídio
de três mil euros (3.000,00 €) a transferir mediante Protocolo a celebrar conforme dispõe o
artigo 4°. do Regulamento de Apoio a Entidades Terceiras.
6.2.3.-Rancho Folclórico “Os Unidos” de Mortágua

—

Apoio XXXII Festival de Folclore:

Pelo Senhor Presidente foi presente um oficio referência 29 2017, de 05 06 2017, do
Rancho Folclórico “Os Unidos” de Mortágua informando que vão realizar no próximo dia 23
de julho o seu XXXII Festival de Folclore que irá contar com a presença de grupos oriundos de
diversos pontos do País, e solicitando ao apoio financeiro da autarquia para t~er face às
despesas inerentes àquela organização.
8
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A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio no
montante de quinhentos euros (500,00 €).
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa, que
se encontra inscrita na Opções do Plano do corrente ano o apoio a atividades das Associações
no objetivo 02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES, Programa 003, Projeto
2017 5032 e no orçamento na rubrica 040701.
6.2.4.-Associação Cultural Desportiva da Sobrosa

—

Apoio Passeio Motociclo Turismo:---

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 7 06 2017 da Associação Cultural e
Desportiva da Sobrosa, informando que se encontra a organizar o seu XI tradicional Passeio de
Motociclo Turismo, a realizar no dia 9 de julho, e solicitando uma comparticipação financeira
para minimizar as despesas inerentes ao mesmo.
Por informação da Contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita na Opções do Plano do corrente ano o apoio a atividades das Associações
no objetivo 02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES, Programa 003, Projeto
2017 5032 e no orçamento na rubrica 040701 .
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir um subsídio
de cento e cinquenta euros (150,00 E) a atribuir aquando da realização do evento.
6.3.-ASSOCIATIVISMO

-

INVESTIMENTOS DAS ASSOCIAÇÕES

CULTURAIS,

DESPORTIVAS E RECREATIVAS:
6.3.1.-Associação Cultural e Recreativa de Cerdeira Apoio obras reconstrução de anexo
-

junto ao edifício sede:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pela
Associação Cultural e Recreativa de Cerdeira e para apoio à execução de obras de
reconstrução de um anexo junto ao seu edificio sede, cujo orçamento ascende ao montante de
15.000,00 €, entende-se que, à semelhança dos anos anteriores, este deve ser alv&de estudo
por parte do Executivo Municipal.
9
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Considerando que esta associação têm pautado a sua atuação por uma orientação cívica,
visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do art°. 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 10.000,00€ para apoio à
realização de obras de à execução de obras de conservação e conclusão do seu edificio sede, a
transferir mediante a celebração Protocolo conforme dispõe o n°. 1 do art.° 4.° do Regulamento
Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras”.
Por informação da contabilidade existem fUndos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017 5033
“Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal
na rubrica 080701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).

A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio
de dez mil euros (10.000,00 €), mediante a celebração de Protocolo.
6.4.- APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS:
6.4.1.-Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Espinho

—

Apoio obras na Capela de

Anceiro:
Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
7.-ACÃO SOCIAL:
7.1.-INOVAÇÃO SOCIAL

-

SIM

À INCLUSÃO:

7.1.1.-Projeto Escola Quinta Terapeutica Pedagógica

—

Protocolo:

Este assunto foi retirado da Ordem de Trabalho.
7.2.-PROTOCOLO A CELEBRAR COM A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
MORTÁGUA PARA A CEDÊNCIA DA ANTIGA ESCOLA

E~VA
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MOINHOS PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE DIA:
Este assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
8.-HABITACÃO E URBANIZACÃO:
8.1.-URBANIZAÇÃO

—

Regeneração Urbana

—

PARU:

8.1.1.-Projeto de Execução da Requalificação Urbana da Praça 5 de Outubro e Rua Dr.
João Lopes de Morais:
Pelo Senhor Presidente foi presente o “Projeto de Execução da Requalificação Urbana da
Praça 5 de Outubro e Rua Dr. João Lopes de Morais”, acompanhado de parecer emitido, em
19/06/2017, pelo Chefe de Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos e que a
seguir se transcreve:
“O projeto de execução de “Projeto de Execução da Requalificação Urbana da Praça 5 de
Outubro e Rua Dr. João Lopes de Morais” elaborado pela empresa Carlos Santos Arquitetura e
Urbanismo, LP. encontra-se em condições para ser aprovado, tendo sido elaborado conforme
o caderno de encargos e programa base.
O Custo total estimado das obras : 118.753,24€.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade aprovar o projeto.-8.1.2.-Projeto de Execução para a Requalificação da Alameda da Igreja e da Avenida Dr.
Assis e Santo
Pelo Senhor Presidente foi presente o projeto de “Projeto de Execução para a
Requalificação da Alameda da Igreja e da Avenida Dr. Assis e Santos”, acompanhado de
parecer emitido, em 19 06 2017, pelo Chefe de Divisão de Conservação do Território e
Serviços Urbanos e que a seguir se transcreve:
“O projeto de execução de “Projeto de Execução para a Requalificação da Alameda da
Igreja e da Avenida Dr. Assis e Santos” elaborado pela empresa Aresta, projetos, consultadoria
e formação, Lda. encontra-se em condições para ser aprovado, tendo sido elaborado conforme
o caderno de encargos e programa base.
O Custo total estimado das obras: 618.373,00€.”.
II
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A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar o projeto.-9.-SANEAMENTO E SALUBRIDADE:
9.1.-CEMITÉRIOS E CASAS MORTUÁRIAS:
9.1.1.-Pedido de Autorização de Compromisso Plurianual

—

Requalificação, Ampliação

do Cemitério Municipal de Mortágua:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte informação do Chefe de Divisão de
Planeamento e Administração do Território:, datada de 19 06 2017:
Por despacho do Senhor Presidente de 30 05 2016, e no uso da sua competência própria,
foi adjudicada a

empreitada de “Requalificação, Ampliação do Cemitério Municipal de

Mortágua”, à empresa Cipriano Pereira de Carvalho e Filhos, Ld3., pelo valor de 52.462,00 €,
acrescido de IVA à taxa legal, e que o respetivo contrato foi celebrado a 07 06 2016.
A consignação da obra teve lugar a 08 06 2016, seguindo-se a comunicação à entidade
executante, da aprovação do Plano de Segurança e Saúde em 11/07/2016, sendo o prazo de
execução de 60 dias.
A obra foi executada em 2016, e efetuado o pagamento de 3 autos de medição no valor de
53.235,32

€.

Em 26 05 2017 o empreiteiro apresentou o auto final da execução da empreitada (auto
n°.4) no montante de 2.374,40

€.

Assim, apesar a obra ter sido executada em 2016, o pagamento do auto final configura um
compromisso plurianual, pelo que para cumprimento do artigo

60.

da Lei dos Compromissos e

Pagamentos em atraso (LCPA), aprovada pela Lei n°. 8 2012, de 21 de Fevereiro e
regulamentada através do Decreto Lei n°. 127 2012, de 21 e Junho e, ainda, do artigo 22°. do
Decreto-Lei n°. 197 99, de 8 de junho, é necessário que a Assembleia Municipal de Mortágua,
aprove previamente a assunção deste compromisso plurianual, uma vez que a repartição de
encargos inerente cai fora dos casos previstos na autorização genérica emitida pela Assembleia

f

Municipal na sua sessão de 16 12 2016.
Assim deverá a Câmara deliberar submeter à Assembleia Municipal a
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para assunção de compromisso plurianual subjacente ao pagamento ao auto final da obra de
Requalificação, Ampliação do Cemitério Municipal de Mortágua, para cumprimento do
disposto nos artigos 6°. da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso (LCPA), aprovada
pela Lei n°. 8 2012, de 21 de fevereiro e regulamentada através do Decreto Lei n°. 127/2012, de
21 de junho e, ainda, do artigo 22°. do Decreto-Lei n°. 197/99, de 8 de junho, conforme os
valores que abaixo se indicam, com IVA à taxa legal em vigor:
2016

53.2352,32 €;

2017

2.374,40 E”.

Assim, o Senhor Presidente, de acordo com a informação supra, propôs que a Câmara
delibere submeter à Assembleia Municipal a autorização prévia para assunção de compromisso
plurianual subjacente ao pagamento ao auto final da obra de Requalificação, Ampliação do
Cemitério Municipal de Mortágua.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade submeter à
Assembleia Municipal o pedido de autorização prévia para assunção de compromisso plurianual
subjacente ao pagamento ao auto final da obra de Requalificação, Ampliação do Cemitério
Municipal de Mortágua.
10.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
10.1.-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

-

Turismo, Desporto e Natureza:

10.1.1.-XXVII Festa da Juventude/XIX Feira das Associações:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta subscrita pelo Senhor Vereador
Dr. Paulo Alexandre de Oliveira no âmbito da XXVII Festa da Juventude/XIX Feira das
Associações, a realizar de 8 a 12 de Agosto próximo, e na qual apresenta a proposta de
programa global das seguintes atividades:
Dia 8 de agosto (terça-feira)

-

Palco 2

—

Filarmónica de Mortágua; Palco 1

Barreiros;
Dia 9 de agosto (quarta-feira) Palco 2
-

Dia 10 de agosto (quinta-feira) Palco 2
-

—

—

MH5; Palco 1

—

Day Tay; Palco 1
‘3

—

Tara Perd:

—

Quim
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Dia 11 de agosto (sexta feira) Palco 2
-

-

Hopus Band; Palco 1

—

Pedro Abrunhosa;---

Dia 12 de agosto (sábado):
.

VIII

-

Torneio de Tiro aos Pratos de Mortágua

Campo de Tiro de Mortágua, Org.

Associação de Caça e Pesca de Mortágua;
.

Palco 2

XXVI Gala Internacional de Folclore, Org. Rancho Folclórico e Etnográfico de

Vale de Açores; Palco 1

Marco Paulo.

Sendo o orçamento global previsto para a realização da Festa da Juventude no montante de
cento e dezassete mil trezentos e noventa e dois euros (117.392,00 €), assim discriminado:
oitenta e cinco mil trezentos e cinquenta e seis euros (85.356,00 E) para espetáculos musicais;
dezoito mil seiscentos e oitenta e seis euros (18.686,00 €) aluguer de palco, iluminação (palco
1 e 2 e som de rua) e Serviços de Segurança; quatro mil e oitocentos euros (4.800,00€) para
Iluminação do interior das barracas e recinto; três mil euros (3.000,00 €) serviço de lavagem e
distribuição de louça; dois mil e quatrocentos euros (2.400,00 E) Bandas de Mortágua e
duzentos e cinquenta euros (250,00 E) alimentação das mesmas; mil e quinhentos euros

(1.500,00€); Sociedade Portuguesa de Autores; mil e quatrocentos euros (1.400,00 E) Flyers,
outdoors, outra publicidade.
O Senhor Presidente informou que os procedimentos para a adjudicação das prestações
de serviços inerentes à realização das Festas serão desenvolvidos no uso das suas competências
próprias.
A

Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar de

realização da XXVII Festa da Juventude/XIX Feira das Associações e as respetivas normas de
candidatura e fbncionamento, bem como o programa global das respetivas atividades.
10.2.-APOIO E PROMOÇÃO DA INICIATIVA EMPRESARIAL:
10.2.1.-Cedência de Utilização de espaço no Ninho de Empresas de Mortágua para
instalação do Projeto Empresarial “Seccuracy

“

—

Gestão de SoftWare, Consult do?

Auditoria:
Pelo Senhor Presidente foi presente, depois de verificada a sua conformid
‘4
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Regulamento do Ninho, a informação de avaliação efetuada à candidatura, apresentada ao
Ninho de Empresas de Mortágua do:
Processo de candidatura 26 06 17

-

apresentada por Ruben Osvaldo Freitas e Vitor Fresco

Craveiro, que tem como objeto o acesso e instalação naquele equipamento Projeto Empresarial
“Seccuracy”

Gestão de SoftWare, Consultadoria, Auditoria.

De acordo com a informação da técnica adstrita ao GDE constata-se que:
O processo de candidatura se encontra instruído em conformidade com os requisitos
exigidos nos artigos 3°. e 4°. do referido Regulamento.
No cumprimento do n°. 4, do artigo 6°. do Regulamento do Ninho de Empresas foi
realizada, entrevista com o Sr. Presidente da Câmara e o proponentes da candidatura, tendo
sido possível aferir:
Em contexto de entrevista foi possível aferir o seguinte:
.

Trata-se de um projeto empresarial a concretizar em negócio a curto prazo, promovido

por um jovem de mortágua, dinâmico, com formação militar e larga experiencia enquanto
militar e posteriormente profissional de segurança marítima que se associa a outro jovem, do
concelho de Cantanhede, com competências técnica na área da informática. Ao nível da
capacidade empreendedora dos promotores e do seu envolvimento no projeto, foi também
possível apurar a existência de competências e de alguma experiência ao nível deste ramo de
negócio.
.

O negócio a implementar prevê o desenvolvimento de atividades nas áreas de gestão de

sofLawre, consultadoria e auditoria para prestação de serviços a empresas de segurança
marítima à escala mundial.
Neste contexto, tratando-se de um projeto inovador, de cariz tecnológico, de
empreendedorismo qualificado, com potencialidade para criação de novos postos de trabalho
qualificados para o concelho, com consequente possibilidade de reforço da competitividade do
concelho de Mortágua na atração e fixação de jovens, verificando-se atualmente dis
de uma sala e enquadramento do projeto empresarial em analise, face à avaliação

ni ilidade
a efe
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da candidatura, dentro do espirito e da missão subjacente ao Ninho de Empresas de Mortágua,
propõe-se que seja aceite a localização da Sede e sua instalação fisica no Ninho de Empresas
pelo período considerado pela Câmara.
A Câmara, depois de apreciado assunto, deliberou por unanimidade aprovar a candidatura
e efetivar a celebração do contrato, pelo período de três (3) anos, com os proponentes da
candidatura nos termos acima referidos e de acordo com o Regulamento do Ninho de
Empresas.
10.3.-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL:
10.3.1.- Alteração ao loteamento da V. Fase do Plano de Pormenor para Ampliação do
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira:
Este ponto foi retirada da Ordem de Trabalhos.
10.3.2.-Ata da Comissão da

2~.

Hasta Pública para Venda dos Lotes da

Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira

—

iS.

Fase

Procedimento deserto:

Pelo Senhor Presidente foi presente a Ata da Comissão do Ato Público da 2~. Hasta
Pública para Venda dos Lotes do Loteamento da P. Fase do Loteamento do Plano de
Pormenor da Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, realizado em
30/05/2017, que foi considerado deserto por falta de propostas.
A Câmara tomou conhecimento.
10.3.3.-Abertura do Procedimento da Y. Hasta Pública para Venda dos Lotes da l~. Fase
Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira:
Este assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
1 1.-ADMINISTRÂCÃO:
11.1.-MODIFICAÇÃO POR REVISÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 2017:
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-A/99, de vinte e dois de Fe~ereito de

mil novecentos e noventa e nove, a proposta de Modificação ao Orçamento
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Revisão número 2, que apresenta os seguintes valores:
Anulação de despesas correntes
Reforço de despesas correntes

zero euros (0,00 €);
treze mil euros (13.000,00 €);

Anulação de despesas de Capital
Reforço das despesas Capital

—

cento e oitenta e três mil euros (183.000,00 €);

cento e setenta e três mil euros (173.000,90 E).

Depois de analisada e colocada à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
modificação por revisão ao orçamento de 2017 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 ad°. 25°. da Lei n°.75 2013, de 12 de setembro.
11.2.-MODIFICAÇÃO POR REVISÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO DE 2017:
Verificando-se a necessidade de 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

2, que apresentava os seguintes valores:
Diminuição de financiamento

cinco mil euros (5.000,00 €);

Aumento de financiamento não definido

-

duzentos e vinte e cinco mil euros

(225.000,00€).
Depois de analisada e colocada à votação, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a
modificação por revisão às Opções do Plano de 2017 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.
11.3.-PROJETO DE EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS
PAÇOS DO CONCELBO:
Pelo Senhor Presidente foi presente o projeto de “Projeto de Execução da Requalificação
dos Paços do Concelho”, acompanhado de parecer emitido, em 19/06/2017, pel
Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos e que a seguir se transcr

he
e:

de
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“O projeto de execução de “Projeto de Execução da Requalificação dos Paços do
Concelho” elaborado pela empresa Carlos Santos Arquitetura e Urbanismo, Lda. encontra-se
em condições para ser aprovado, tendo sido elaborado conforme o caderno de encargos e
programa base.
O Custo total estimado das obras: 593.970,76

€.“.

A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar o projeto.
11.4.-INFRAESTRUTURÁS DE PORTUGAL
Gândara

—

—

Acordo de Gestão da Rotunda da

Semaforização:

Pelo Senhor Presidente foi presente para efeitos de ratificação, conforme o disposto no n°.
3 do artigo 35°. da Lei n°. 75 2013, de 12 de dezembro, a minuta de Acordo de Gestão da
Semaforização da Rotunda da Gândara a construir na EN 234 ao Km 52+300, no denominado
Nó de Monte Grande, Gândara, e a celebrar com a Infraestruturas de Portugal.
O acordo tem por objeto a instalação, conservação, manutenção e exploração das
infraestruturas e do equipamento semafórico ativado com botoneira com comando atuado, de
que deverão ser dotadas as passadeiras de peões a executar no âmbito da construção da
Rotunda da Gândara a localizar na EN 234 ao Km 52+300, no denominado Nó de Monte
Grande, Gândara, de acordo com o respetivo projeto de execução elaborado pelo Município e
aprovado pela Jnfraestruturas de Portugal.
O Município responsabiliza-se pela aquisição de todos os equipamentos materiais previstos
no projeto de semaforização e assume-se como dono da obra relativamente à instalação da
infraestrutura e equipamentos.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade, ratificar a minuta
do Acordo, que se dá aqui por integralmente reproduzido, ficando para todos os efeitos legais
anexos à presente ata, e mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, a
assinar o sobredito acordo, em harmonia ao preceituado na alínea a), do n.° 1, do artigo 35.°,
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo Mexo 1, à Lei n.° 75/2Ol3adtll’de
setembro.
18

AMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Mais deliberou por unanimidade dar conhecimento do presente Acordo à Assembleia
Municipal.
11.5.-PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO
PARA FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PROMOVIDO PELA CIM-RC PARA
ADJUDICAÇÃO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS
INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN), EM BAIXA
TENSÃO ESPECIAL (BTE) E EM MÉDIA TENSÃO (MT)
MORTÁGUA

-

DO MUNICÍPIO DE

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE COMPROMISSO PLURIANUAL:

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Considerando que ficou deserto o procedimento de ajuste direto ao abrigo do acordo
quadro promovido pela CIM -RC para fornecimento de energia elétrica às instalações
alimentadas em média tensão (MT), baixa tensão especial (BTE) e baixa tensão normal (BTN).
Toma-se assim necessário proceder à abertura do competente concurso de fornecimento
de energia elétrica às instalações alimentadas em média tensão (MT), baixa tensão especial
(BTE) e baixa tensão normal (BTN), do Município de Mortágua.
O procedimento vigorará então, pelo período de 3 anos, com início de 01 de outubro de
2017 e terminus a 30 de setembro de 2020.
De modo a quantificar o procedimento, foram analisados os consumos do mesmo e,
atendendo às estimativas obtidas, presumiram-se os consumos que virão a ser necessários para
o procedimento a abrir.
Os encargos para o fornecimento de energia elétrica às instalações do município (edificios e
rede de iluminação pública), foram apurados em referência ao ano de 2016, importaram em
582.584,21 €;
Considerando ainda a complexidade do procedimento administrativo de contratação, bem
como as vantagens comerciais, traduzidas num preço mais favorável, decorrentes da opção de
estabelecer contrato por um período alargado que ultrapassará, necess~
económico;
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O prazo de vigência do referido contrato nos termos do artigo 4400. aplicável por força do
prescrito no artigo 45 1°., ambos do CCP, não poderá ultrapassar o limite máximo de 3 anos;--O encargo estimado anual decorrente do fornecimento de energia elétrica às instalações
alimentadas em média tensão (MT), baixa tensão especial (BTE) e baixa tensão normal (BTN)
será de: Ano de 2017 (3 meses)

145.646,05 E; Ano de 2018

582.584,2 1 E; Ano de 2020 (9 meses)

-

582.584,21 € ;Ano de 2019—

439.938,16 E, que não inclui o IVA à taxa legal em

vigor, e acomoda eventual atualização do preço por causa da inflação e a inclusão de novas
instalações;
Os referidos preços a apresentar contemplam também a existência de taxas fixadas pela
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), sendo que dado que a vigência das
mesmas é feita por ano civil as mesmas poderão ser objeto de revisão no período do contrato.

-

O custo com o presente fornecimento estima-se, de acordo com as quantidades a concurso,
com base no valor atualizado dos itens a fornecer, no valor global de 1.747.752,63€.
O presente procedimento assume a classificação CPV seguinte, sendo que ao vocabulário
principal corresponde o código 65300000.
Face ao exposto, propõe-se:
A abertura de um procedimento concursal por ajuste direto, atípico, do tipo “Celebração
de Contrato ao Abrigo de Acordo Quadro”, nos termos do artigo 259.°, do Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de Janeiro, na sua redação dada pelo Decreto-Lei n.° 278 2009, de 02 de
outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 149 2012, de 12 de julho, vulgo
Código dos Contratos Públicos, como abaixo se designa, para o fornecimento de energia
elétrica para as instalações alimentadas em baixa tensão, do Município de Mortágua, pelo
período de 3 anos.
Propõe-se esta tipologia concursal, uma vez que a Comunidade Intermunicipal da Região
de Coimbra (CIM-RC), concluiu o procedimento de Concurso Público Inte
celebração de Acordo Quadro para Fornecimento de Eletricidade (CIMRC
que o procedimento a abrir se enquadra no Lote 4 do mesmo (Lote

agregad

cional para a
1

),

ndo

; BTE e
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MT).
No referido procedimento, e para o lote evidenciado, foram selecionados os seguintes
fornecedores, devendo os mesmos serem, obrigatoriamente, convidados na consulta a ser
desenvolvida pelo Município de Mortágua: Endesa
Comercial

-

-

Energia, S.A. (NIPC 980 245 974); EDP

Comercialização de Energia, S. A. (NIPC 503 504 564); GALP Power, S. A.

(NIPC 504 723 456).
Saliente-se, no entanto que, atendendo ao objeto do contrato, e dado que se trata de um
serviço essencial previstos no número 2, do artigo

1.0,

da Lei n.° 23 96, de 26 de julho, na sua

versão atualizada, mais concretamente pelo disposto na alínea b), do mesmo, diga-se “serviço
de fornecimento temos que, nos termos da alínea a), do número 8, do artigo 49.°, da Lei n.°

-

41/2017, de 28 de dezembro, vulgo Lei do Orçamento de Estado de 2017, o mesmo não está
sujeito quer à aplicação da redução remuneratória quer à emissão de parecer prévio para o
mesmo.
De igual modo, e atendendo ao disposto na alínea b), do n°.8 do referido artigo 49.°, da Lei
do Orçamento de Estado de 2017, a referida sujeição está também dispensada dado tratar-se de
uma celebração de contrato de prestação de serviços ao abrigo de Acordo Quadro como acima
se evidenciou.
Critérios de Adjudicação: A adjudicação será efetuada à proposta de mais baixo preço,
atendendo ao disposto no ponto VIII, do Convite à Apresentação de Propostas, do presente
Processo de Concurso.
APROVAÇÃO DO PROCESSO DE CONCURSO: Junto se anexa o respetivo Processo
de Concurso (Convite à Apresentação de Propostas e Caderno de Encargos) nos termos da
alínea b), do número 1, do artigo 40.°, do Código dos Contratos Públicos, para aprovação.

Júri: De acordo com o número 1, do artigo 67.°, do Código dos Contratos Públicos, “...os
procedimentos para formação de Contrato são conduzidos por um Júri, design~çlo pelo órgão
competente para a decisão de contratar, composto, em número impar, por um
membros efetivos, um dos quais presidirá, e dois suplentes”, cu
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competências se encontram regulamentadas nos artigos 68.° e 69.° do mesmo Diploma Legal.Para efeitos do Ajuste Direto mencionado em epígrafe, propõe-se para Júri, os seguintes
elementos:
Presidente: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, Vereador;
Vogal: Eng°. Albano Tomás da Fonseca Duarte, Chefe de Divisão;
Vogal: Manuel Jorge Gomes Nunes, Coordenador Técnico que desempenhará as funções
de vogal e gestor do procedimento.
Membros suplentes: Eng°.Arnaldo Duarte Araujo Borges Ferreira, Chefe de Divisão; Dra.
Sandrine Bento de Matos, Técnica Superior.
Contudo, e atendendo ao disposto no número 2, do artigo 69.°, do Código dos Contratos
Públicos, o órgão competente para a decisão de contratar, pode delegar no Júri competências
pelo que, no âmbito de presente procedimento, se propõe que o mesmo possa proceder a toda
a tramitação processual que venha a ser nesse âmbito necessária, nomeadamente proceder à
resposta aos esclarecimentos, ou de outras comunicações eventualmente apresentadas no
decurso da apresentação das propostas, ou à competente prorrogação do prazo de
apresentação das propostas que se venha a verificar, bem como a proceder à tramitação
processual de eventuais impugnações administrativas que venham a ocorrer no decorrer do
mesmo.
O preço base do procedimento encontra-se previamente cabimentado, sob números
arrolados abaixo, sendo que os mesmos contemplam na informação de cabimento para os anos
seguintes, no ano de 2017, a parte do valor considerado para o mesmo.
Os cabimentos foram efetuados em função da distribuição plurianual da realização da
despesa, pelas seguintes rúbricas, 020201 e 020225 e com os números sequenciais de
cabimento 14423, 17424 e 17422.
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS: Atendendo a que a despesa do
presente procedimento terá um encargo orçamental nos anos económicos de 201

2

e 2020, a autorização da repartição de encargos prevista nos números 1, 2 e 6, d

ig

,
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do Decreto-Lei n.° 197 99, de 08 de junho, tem de ser sujeita a autorização da Assembleia
Municipal.
De igual modo, nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 6°., da Lei n°. 8/2012, de 21
de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n°. 22 2015, de 17 de março, tem de ser sujeita a
autorização da Assembleia Municipal da assunção do compromisso plurianual, subjacente ao
presente procedimento relativo à prestação de serviços de fornecimento continuo de energia
elétrica às instalações alimentadas em média tensão (MT), baixa tensão especial (BTE) e baixa
tensão normal (BTN) do Município de Mortágua (onde se inclui a iluminação pública), da
seguinte forma:
Ano de 2017 (3 meses)
Ano de 2018
Ano de 2019

-

-

-

145.646,05 €;

582.584,21 €;
582.584, 21€;

Ano de 2020(9 meses)

-

436.938,16

€.“

A Câmara, por unanimidade, deliberou:
1) Submeter a presente proposta à Assembleia para autorizar a repartição da despesa e do
respetivo compromisso plurianual, inerente à abertura de procedimento concursal por ajuste
direto atípico, do tipo “celebração de Contrato ao Abrigo de Acordo Quadro, tendo em vista o
“Fornecimento de energia elétrica para as instalações alimentadas em baixa tensão, do
Município de Mortágua ao abrigo do Acordo Quadro para fornecimento de eletricidade,
promovido pela CIM-RC”.
2) Mandar proceder à abertura de procedimento por ajuste direto, tendo em vista o
“Fornecimento de energia elétrica para as instalações alimentadas em baixa tensão, do
Município de Mortágua ao abrigo do Acordo Quadro para fornecimento de eletricidade,
promovido pela CIM-RC”.
3) Aprovar o respetivo Processo de Concurso (Convite à apresentação de propostas e
Caderno de Encargos);
4) Aprovar a constituição do Júri para o presente concurso.
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11.6.-PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO
PARÁ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PROMOVIDO PELA CIM-RC PARA
ADJUDICAÇÃO

DO

FORNECIMENTO

CONTÍNUO

DE

COMBUSTÍVEIS

-

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE COMPROMISSO PLURIANUAL:
O Senhor Presidente apresentou à Câmara foi presente a proposta, do seguinte teor:
“Na Reunião de Câmara de 19 042017 foi anulada a decisão de contratar o fornecimento
de combustíveis relativa ao procedimento de ajuste direto ao abrigo do acordo quadro para
fornecimento de combustíveis promovido pela CIM

RC.

Toma-se assim necessário proceder à abertura de novo concurso de fornecimento de
fornecimento de gasóleo e gasolina por, cartão eletrónico:
O procedimento vigorará, pelo período de 3 anos.
De modo a quantificar o procedimento, foram analisados os consumos do mesmo e,
atendendo às estimativas obtidas, presumiram-se os consumos que virão a ser necessários para
o procedimento a abrir.
Os encargos para o fornecimento de gasóleo e gasolina por, cartão eletrónico, foram
apurados estimados em referência ao ano de 2016, importaram em 2.821,10 € em gasolina e
140.000,00 € em gasóleo.
Considerando a complexidade do procedimento administrativo de contratação, bem como
as vantagens comerciais, traduzidas num preço mais favorável, decorrentes da opção de
estabelecer contrato por um período alargado que ultrapassará, necessariamente o ano
económico.
O prazo de vigência do referido contrato nos termos do artigo 440°. aplicável por força do
prescrito no artigo 45 1°., ambos do CCP não poderá ultrapassar o limite máximo de 3 anos;--O encargo estimado anual decorrente do fornecimento de gasóleo e gasolina por, cartão
eletrónico, será de:
Gasolina: Ano de 2017(5 meses)
3.333,33 €; Ano de 2020(7 meses)

-

1.388,89€; Ano de 2018
1.944,44
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Gasóleo: Ano de 2017 (5 meses) —47.222,22 €; Ano de 2018
2019— 113.333,33 €; Ano de 2020(7 meses)

-

113.333,33 € ; Ano de

-

68.055,56€, que não inclui o IVA à taxa legal

em vigor, e acomoda eventual atualização do preço por causa da inflação.
O custo com o presente fornecimento estima-se no valor global de 350.000,00 € valor que
corresponderá ao preço base do presente procedimento.
O procedimento terá a classificação CPV seguinte, sendo que ao vocabulário principal
corresponde o código 09134100

-

Gasóleo num total de 340.000,00 € e, ao objeto

complementar, o código 09132100- Gasolina sem chumbo num total de 10.000,00€.
Face ao exposto, propõe-se a abertura de um procedimento concursal por ajuste direto,
atípico, do tipo “Celebração de Contrato ao Abrigo de Acordo Quadro”, nos termos do artigo
259.°, do Decreto-Lei n.° 18 2008, de 29 de Janeiro, na sua redação dada pelo Decreto-Lei n.°
278/2009, de 02 de outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 149 2012, de
12 de julho, vulgo Código dos Contratos Públicos, como abaixo se designa, para o
fornecimento de gasóleo e gasolina, por cartão magnético, ao abrigo do Acordo Quadro para
Fornecimento de Combustíveis Rodoviários (CIMRC-AQ 0115), promovido pela CIM-RC.
Sugere-se esta tipologia concursal, uma vez que a Comunidade Intermunicipal da Região
de Coimbra (CIM-RC), concluiu o procedimento de Concurso Público Internacional para a
celebração de Acordo Quadro para fornecimento de combustíveis rodoviários, sendo que o
procedimento a abrir se enquadra no Lote 1 do mesmo (Lote 1

-

Combustíveis rodoviários em

postos de abastecimento públicos, designadamente gasolinas e gasóleo

-

com cartão eletrónico

de abastecimento).
No referido procedimento, e para o lote evidenciado, foram selecionados os seguintes
fornecedores, devendo os mesmos serem, obrigatoriamente, convidados na consulta a ser
desenvolvida pelo Município de Mortágua: Repsol Portuguesa, S. A. (NIPC 500 246 963); BP
Portugal Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S. A. (NIPC 500 194 670); Petróleos de
-

Portugal

-

PETROGAL, S. A. (NIPC 500 697 370).

CRITÉRIOS

DE

ADJUDICAÇÃO:

A
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economicamente mais vantajosa, atendendo ao disposto no ponto X., do Convite à
Apresentação de Propostas, do presente Processo de Concurso, tendo em consideração o
desconto por litro de combustível e o preço de referênciallitro à data da proposta.
No caso de existir empate entre as propostas, o desempate será efetuado pelos serviços
complementares associados.
APROVAÇÃO DO PROCESSO DE CONCURSO: Junto se anexa o respetivo Processo
de Concurso (Convite à Apresentação de Propostas e Caderno de Encargos) nos termos da
alínea b), do número 1, do artigo 40.°, do Código dos Contratos Públicos.
JÚRI: De acordo com o número 1, do artigo 67.°, do Código dos Contratos Públicos,
1~

.os procedimentos para formação de Contrato são conduzidos por um Júri, designado pelo

órgão competente para a decisão de contratar, composto, em número impar, por um mínimo de
três membros efetivos, um dos quais presidirá, e dois suplentes”, cujo funcionamento e
competências se encontram regulamentadas nos artigos 68.° e 69.° do mesmo Diploma Legal.

--

Para efeitos do Ajuste Direto mencionado em epígrafe, propõe-se para Júri, os seguintes
elementos:
Presidente: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, Vereador;
Vogal: Eng°. Albano Tomás da Fonseca Duarte, Chefe de Divisão.
Vogal: Manuel Jorge Gomes Nunes, Coordenador Técnico que desempenhará as funções
de vogal e gestor do procedimento.
Membros suplentes: Eng°. Arnaldo Duarte Araújo Borges Ferreira, Chefe de Divisão; Dr3.
Sandrine Bento de Matos, Técnica Superior.
Atendendo ao disposto no número 2, do artigo 69.°, do Código dos Contratos Públicos, o
órgão competente para a decisão de contratar, pode delegar no Júri competências pelo que, no
âmbito do presente procedimento, se propõe que o mesmo possa proceder a toda a tramitação
processual que venha a ser nesse âmbito necessária, nomeadamente proceder à resposta aos
esclarecimentos, bem como a proceder à tramitação processual de eventuais ij~
administrativas que venham a ocorrer no decorrer do mesmo.
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IMPUTAÇÃO ORÇAMENTAL: O eventual custo com o presente procedimento deverá
onerar as rúbricas abaixo indicadas, onde o mesmo se encontra previamente cabimentado, pelo
seu valor base, acima mencionado, devidamente distribuído pelas mesmas, sob os números
expressos, sendo que contemplam, na informação de cabimento para anos seguintes, nos anos
de 2017,2018,2018 e 2020 a parte dos valores considerados para os referidos anos, face às
quantidades dos materiais, ao período de vigência do procedimento e aos preços estimados
para os mesmos, devendo-se, aquando da celebração do contrato, proceder às correções dos
valores dos respetivos cabimentos para os valores a adjudicar, sendo que os seus dados se
resumem: Rúbrica Orçamental 02 02010202

-

“Gasóleo”, e 020100201

“Gasolina”

respetivamente sob o número de cabimento 17425 e 17426.
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS: Atendendo a que a despesa do
presente procedimento terá um encargo orçamental nos anos económicos de 2017, 2018, 2019
e 2020, a autorização da repartição de encargos prevista nos números 1, 2 e 6, do artigo 22.°,
do Decreto-Lei n.° 197 99, de 08 de junho, tem de ser sujeita a autorização da Assembleia
Municipal.
De igual modo, nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 6°., da Lei n°. 8 2012, de 21
de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n°. 22 2015, de 17 de março, tem de ser sujeita a
autorização da Assembleia Municipal da assunção do compromisso plurianual, subjacente ao
presente procedimento relativo à prestação de serviços de fornecimento contínuo relativa à
prestação de serviços de fornecimento continuo de combustíveis, da seguinte forma:
Gasolina:
Ano de 2017
Ano de 2018

(5
-

meses) 1.388,89€;
3.333,33€;

Ano de 2019—3.333,33 €;
Ano de 2020 (7 meses)

-

1.944,44

€.

Gasóleo:
Ano de 2017 (5 meses)

47.222,22€;
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Ano de 2018
Ano de 2019

-

113.333,33 E;
113.333,33 €;

Ano de 2020 (7 meses)

-

66.111,11 E.”

A Câmara, por unanimidade, deliberou:
1)Submeter a presente proposta à Assembleia para autorizar a repartição da despesa e do
respetivo compromisso plurianual, inerente à abertura de procedimento concursal por ajuste
direto atípico, do tipo “celebração de Contrato ao Abrigo de Acordo Quadro, tendo em vista o
“Fornecimento de energia elétrica para as instalações alimentadas em baixa tensão, do
Município de Mortágua ao abrigo do Acordo Quadro para fornecimento de eletricidade,
promovido pela CIM-RC”.
2) Mandar proceder à abertura de procedimento por ajuste direto, tendo em vista o
“Fornecimento de gasóleo e gasolina, por cartão magnético, ao abrigo do Acordo Quadro para
Fornecimento de Combustíveis Rodoviários”, nos precisos termos do preconizado na referida
informação.
3) Aprovar o respetivo Processo de Concurso (Convite à apresentação de propostas e
Caderno de Encargos).
4) Aprovar a constituição do Júri para o presente concurso, nos termos propostos.
11.7.-PROCEDIMENTO
EXPLORAÇÃO

DO

CONCURSO

PUBLICO

BARIEXPLANADA

DA

PARA

PRAÇA 5

A
DE

CONCESSÃO
OUTUBRO

EM

MORTÁGUA:
Este ponto foi retirado da Ordem Trabalhos.
11.8.-CELEBRAÇÃO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO
DE COMPETÊNCIA ENTRE O MUNICÍPIO DE MORTÁGUA E A FREGUESIA DE
TREZOI PARA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE APOIO EM
CERDEIRINHA :
á-

O Senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em epigrafe, apresentou
se transcreve na íntegra:
28
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Considerando que:
O regime jurídico, aprovado pela Lei n.° 75 2013, de 12 de setembro, prevê a
concretização

da

delegação

de

competências

interadministrativos, prevista no artigo 120

,

através

da

celebração

de contratos

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 120. do regime jurídico aprovado pela Lei n.° 75 2013, de 12 de

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:
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 di

quadro de corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo te

‘v ~s, num
em ten

a
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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.
Proponho 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 Trezoi para a construção de Reservatório de Água em
Cerdeirinha para apoio ao combate a incêndios ;
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 de minuta 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.
11.9.-PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO
DE MORTÁGUA E A FREGUESIA DA PALA PARA APOIO A OBRAS DE
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PALA.
Este Ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
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11.10.-PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO
DE MORTÁGUA E A FREGUESIA DO SOBRAL PARA APOIO A OBRAS DE
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SOBRAL:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta sobre o assunto em epígrafe:
Considerando:
O quadro de atribuições dos Municípios e de competências dos órgãos municipais,
nomeadamente, no que está consagrado na alínea o) do artigo trigésimo terceiro do anexo 1 da
Lei número setenta e cinco dois mil e treze, de doze de setembro;
Que, os recursos financeiros próprios das Juntas de Freguesia não lhes permitem exercer
cabalmente as suas competências, ficando muitas vezes, por falta de recursos, os projetos por
executar ou adiados;
Que, a Câmara Municipal, consciente desta falta de recursos tem vindo por diversas formas
a apoiar as Juntas de Freguesia;
Que, a Junta de Freguesia do Sobral, pretende executar a obra de ampliação com a
Cemitério do Sobral;
Que, a Câmara Municipal colabora com a Junta de Freguesia do Sobral neste projeto,
contribuindo com a prestação do Apoio Técnico necessário e imprescindível à sua execução;
Que, a Freguesia do Sobral solicitou à Câmara Municipal o

apoio financeiro para a

execução das obras cuja adjudicação ascendeu ao montante de 90.000,00 €;
Que, o procedimento em curso, já se encontra a ser acompanhados pelos serviços técnicos
da Câmara Municipal;
Que, dada a importância deste projeto para a população da Freguesia do Sobral , tendo em
conta o fim a que se destina, entende-se assim, concretizar o apoio através da atribuição de um
apoio pecuniário.
Que se encontra inscrito nas Opções do Plano de 2017 no objetivo 11
Programa 005

Juntas de Freguesia, o Projeto 2017 5077

Apoio a InvestimenP

Propõe-se, à Câmara Municipal de Mortágua que, ao abrigo da a1jp2r~5’~
31

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

anexo à Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro, aprove a comparticipação para a ampliação do
Cemitério do Sobral, no valor total de 60.000,00 € nas condições previstas na minuta de
protocolo anexo à presente proposta, e a celebrar com a Freguesia do Sobral de acordo com
no. 1

do art°.

40•

conjugado com a alínea t) do n°. 1 do Regulamento Municipal para Atribuição

de Apoios a Entidades Terceiras.
Caso a presente proposta, mereça aprovação pela Câmara Municipal de Mortágua, deverá
a mesma ser presente á Assembleia Municipal para efeitos da alínea j) do n°. 1 do art°. 25°.
do anexo à Lei n°. 75 2013, de 12 de setembro”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta e
de acordo com o n°. 1, alínea ccc) do artigo 33°. do Anexo 1 à Lei n°.75 2013, remeter à
Assembleia Municipal para aprovação, ao abrigo da alínea j), do número um do artigo 25°., do
mesmo diploma legal.
11.11.-PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA PARA TRANSPORTES DE ALUGUER
EM VEÍCULOS LIGEIROS DE PASSAGEIROS (TAXIS):
Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento de Octávio Martins Ferreira de
Almeida, contribuinte fiscal n°. 126241732, com sede na Rua Alto da Eira, n°. 13 Carapinhal,
3450-033 Mortágua, titular do Alvará n°. 122511, emitido pelo Instituto da Mobilidade e dos
Transportes Terrestres em 14 05 2013, válido até 14 05 2018, a requerer a licença para
transporte de Aluguer em Veículos Ligeiros de Passageiros (táxi) do seu veículo com matrícula
30-TD-74, para a afetar ao lugar de estacionamento em regime fixo na Av. Dr. Assis e Santos,
que lhe está definido por deliberação da Câmara de cinco de novembro de dois mil e três.
O requerente, possuía a licença TO1MRT, emitida em 21 11 2008, para o veículo matrícula
11 -GS-56 , sendo este pedido motivado por ter substituído trocado a viatura, facto que origina
a caducidade da referida licença, nos termos da alínea d), do artigo 21°. do Regulamento
Municipal da Atividade de Transporte de Aluguer em Veículos de Passageiros.
A Câmara, considerando que o processo se encontra instruído com o
constantes no n°. 2 do artigo 20°. do Regulamento Municipal da atividade d

e
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Aluguer em Veículos Ligeiros de Passageiros (Táxis) deliberou por unanimidade aprovar a
emissão de licença para transporte de Aluguer em Veículos Ligeiros de Passageiros (táxi) do
veículo acima referido.
Deverá proceder o requerente ao pagamento da taxa de duzentos e treze euros e vinte
cêntimos (213,20 €) referente à emissão de licença prevista no artigo 32°, alínea a) do
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais.
11.12.-PEDIDO

DE

ISENÇÃO

DO

PAGAMENTO

DE

IMT,

RELATIVO

À

CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE O LOTE ADQUIRIDO
POR ACTRÁDIA, SA NO ÂMBITO DA HASTA PÚBLICA PARÁ VENDA DE LOTES
DO PARQUE INDUSTRIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo requerido pela empresa ACTR.ADIA, Lda.,
com sede no Parque Industrial de Mortágua, lote 2, 3450

232 Mortágua, com o número de

pessoal coletiva n°.50829275 1, a requerer à Câmara Municipal, nos termos da alínea h), do
número 6, do artigo

310.

do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de

Imoveis (CMIT) o reconhecimento prévio de superior interesse económico social e proponha
à Assembleia da Municipal a isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissão Onerosas de
Imóveis, conforme dispõe a alínea c) do n°. 8 do artigo 10°. CIMT conjugado com o n°.2 do
artigo 16°. da Lei n°.73 2013, de 2 de setembro,
superficie com Laboratórios Basi

referente à constituição do direito de

Indústria Farmacêutica, SA. sobre o imóvel identificado

como lote n° 8, do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, União das Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio Cortegaça e Almaça, com a área de 63.256 m2, inscrito na matriz
urbana sob os n°. P3095, da União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e
Almaça. destinado a indústria armazém e serviços.
O imóvel tem por objetivo a instalação de um projeto industria de elevado valor económico
e tecnológico, no âmbito da indústria farmacêutica, a implementar pelos laboratórios BASI

—

Industria Farmacêutica, SA, empresa em relação de grupo com a Actrádia, SA.
O investimento previsto, cuja execução foi já iniciada, com a adjudic
33

das e

adas e

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

aquisição de equipamentos, ronda os 30 milhões de euros, prevê a criação de aproximadamente
110 postos de trabalho diretos e estima-se um volume anual de faturação de 31 milhões de
euros visando, essencialmente, a produção para exportação.
A despesa fiscal a considerar para a isenção requerida, calculada nos termos do artigo 12°.
n°.4 , 3~’ b) , artigo 13°. alínea i) e artigo 17°., n°.2 do CIMT estima-se em 26.760,50 €,
considerando o valor tributável do ato.
O processo obteve a seguinte informação do Chefe de Administração Geral e Finanças,
datada de 19 06 2017:
Assunto: Pedido de isenção do pagamento do beneficio de IMT, relativo à constituição do
direito de superficie sobre o lote adquirido por Actrádia, SA, no âmbito da Hasta Pública para
venda de lotes do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira.
Na sequência do pedido de concessão do beneficio do MT na constituição do direito de
superficie sobre o imóvel identificado como lote n°.8 do Parque Industrial Manuel Lourenço
Ferreira, com a área de 63.256,00 m2, inscrito na matriz sob o n°.3095 da União de Freguesias
de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, foi elaborado parecer jurídico anexo
ao processo, que conclui que:
“Pelos motivos referidos, a verificarem-se os factos alegados, a superficiária poderá
estar em condições de beneficiar de isenção de JMT na constituição do direito de superficie
nos termos e com os fundamentos referidos, com observância da tramitação acima referida

“. -

Assim, tendo por base o referido parecer jurídico e a informação fornecida pelo requerente,
a despesa fiscal a considerar para a isenção requerida, calculada nos termos do art°. 12°., n°. 4,
3~ b) e artigo

130.

Alínea i) e artigo

170.

n°.2 do CIMT, para um direito de superficie

constituído pelo prazo de 20 anos, estima-se em 26.760,50 €, considerando o valor patrimonial
tributário de 1.029.250,00 € e o valor tributável do ato, no montante de 411.700,00 E.
Conclusão:
Face ao exposto, caso esse seja o entendimento, estão reunidas condi(
decisão da Câmara Municipal e posterior submissão do pedido à
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concessão da isenção de pagamento do IMT no valor de 26.760,50

€“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar
reconhecimento prévio de superior interesse económico social do pedido, e nos termos e para
efeitos do n°. 2 do artigo 16°. da Lei n°. 73 2013, de 3 de setembro, remeter à Assembleia
Municipal para apreciação e eventual aprovação da concessão da isenção de pagamento do
Imposto Municipal de Transmissão Onerosa de Imóveis referente à constituição do direito de
superficie com Laboratórios Basi

Indústria Farmacêutica, SA. sobre o imóvel identificado

como lote n° 8, do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, União das Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio Cortegaça e Almaça, com a área de 63.256 m2, inscrito na matriz
urbana sob os n°. P3095, da União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e
Almaça. destinado a indústria armazém e serviços.
12.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
12.1.-PROCESSO N°. 06/2017/1 DE DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, SITO
NA ESTRADA CAMARARIA, N°.23, NA BENFEITA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE
MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO CORTEGAÇA E ALMAÇA:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 06.2017.01 em que é requerente
Alda Maria Mendes Batista, na qualidade de cabeça de casal da herança de Albina Maria
através do qual vem requerer ao abrigo do ad°. 6°. do Decreto
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto

,

e

Lei n°. 555 99, de 16 de

Lei n°. 136 2014, de 9 de setembro, a emissão

de certidão destaque de parcela de terreno sito na Rua Estrada Camarária n°.23, na Benfeita,
inscrito na matriz da referida União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e
Almaça sob o artigo 376, e registado na Conservatória da Freguesia de Mortágua sob o n°.
2484.
Sobre o processo foi exarado o seguinte parecer Chefe de Divisão de Planeamento e
Administração do Território, datado de 23 052017:
“O n°. 4 do artigo 6°. do DL n°. 555 99, alterado pelo DL n°. 135 2014, e 9 d setembro
indica que “os atos que tenham por efeito o destaque de uma parc,~~réorição
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predial que se situe em perímetro urbano, estão isentos de licença desde que as duas parcelas
resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos”.

À falta de definição

legal do conceito no Decreto Regulamentar n°.9 2009, de 29.5, ou no

próprio regulamento do PDM do Concelho, devemos socorrer-nos da definição constante do
Vocabulário do Ordenamento do Território, da DGOTDU

edição 2004.

Assim, de acordo com este documento de caráter técnico, “arruamento”, “usualmente
designado por rua ou avenida, é qualquer via de circulação em solo urbano, podendo ser
qualificada como rodoviária ou pedonal, conforme o tipo de utilização, e pública ou privada
conforme o seu tipo de uso ou título de propriedade”.
Em nota, acrescenta-se que “no dimensionamento dos arruamentos dever ser observadas as
disposições constantes nos planos municipais de ordenamento do território ou, quando
omissos, os parâmetros estabelecidos pela Portaria n°. 1136 2001, de 25 de setembro”.
A referência legal quanto aos parâmetros de dimensionamento dos arruamentos, deve
atualmente ser considerada feita para a Portaria n°. 216-B 2008, de 3.3.
Uma servidão legal de passagem só poderá, deste modo, ser considerada um armamento se
tiver as características da definição atrás transcrita, devendo ainda cumprir, como condição
para licenciamento de operações urbanísticas no prédio a que dá acesso, o disposto no diploma
legal que estabelece os parâmetros obrigatórios para o seu dimensionamento, sob pena de
indeferimento nos termos do n°.5 do artigo 24°. do RJUE.
Por último a definição de perímetro urbano, constante do PDM em vigor, indica tratar-se
de “uma área delimitada na planta síntese, correspondente a um conjunto coerente e articulado
de ediflcios multifuncionais e terrenos contíguos, desenvolvido segundo uma rede viária
estmturante e usufruindo de todas as infraestruturas urbanísticas”.
Assim, a existência ou não no prédio de infraestruturas urbanas poderão indiciar ou não a
existência de características urbanas no mesmo.
No caso em análise, o denominado “caminho” não reúne características
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para que possa ser considerado um “arruamento”.
A pretensão de destaque deve ser indeferida.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unaniinidade indeferir

a

pretensão.
Mais foi deliberado por unanimidade notificar o requerente do presente projeto de decisão
para, se assim o entender, se pronunciar por escrito nos termos do artigo 121°. e 122°. do
Código do Procedimento Administrativo.
12.2.-PEDIDO EMISSÃO DE CERTIDÃO EM COMO SE ENCONTRA EM RUÍNAS
O EDIFICIO DESCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA DA FREGUESIA COM O
N°. 2352, SITO NO BECO DE MOLEIROS, EM VILA MOINHOS:
Pelo Senhor Presidente foi presente o proc.° n.° 04 2017 25, requerimento n°. 04 207 298,
em nome de José Horácio da Silva Ferreira, na qualidade de Cabeça de Casal da Herança de
Maria Ascenção da Silva, a requerer a emissão de certidão comprovativa em como o prédio
urbano inscrito na matriz da Freguesia do Sobral sob o artigo 2352, sito no Beco dos Moleiros,
em Vila Moinhos, Freguesia do Sobral encontra-se em ruínas.
A Câmara, considerando o parecer técnico do Chefe da DPAT constante no processo,
deliberou por unanimidade emitir a certidão solicitada.
12.3.-PEDIDO EMISSÃO DE CERTIDÃO EM COMO SE ENCONTRA EM RUÍNAS
O EDIFÍCIO DESCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA DA FREGUESIA COM O
N°. 804, SITO NO BECO DE MOLEIROS, EM VILA MOINHOS:
Pelo Senhor Presidente foi presente o proc.° n.° 04 2017 26, requerimento n°. 04 207 299,
em nome de José Horácio da Silva Ferreira, na qualidade de Cabeça de Casal da Herança de
Maria Ascenção da Silva,

a requerer a emissão de certidão comprovativa em como o prédio

urbano inscrito na matriz da Freguesia do Sobral sob o artigo 804, sito no Beco dos Moleiros,
em Vila Moinhos, Freguesia do Sobral encontra-se em ruínas.
A Câmara, considerando o parecer técnico do Chefe da DPAT constant
deliberou por unanimidade emitir a certidão solicitada.
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12.4.-PEDIDO EMISSÃO DE CERTIDÃO EM COMO SE ENCONTRA EM RUÍNAS
O EDIFICIO DESCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA DA FREGUESIA COM O
N°. 259, SITO NO BECO DE MOLEIROS, EM VILA MOINHOS:
Pelo Senhor Presidente foi presente o proc.° n.° 04 2017 27, requerimento n°. 04 207/300,
em nome de José Horácio da Silva Peneira, na qualidade de Cabeça de Casal da Herança de
Maria Ascenção da Silva,

a requerer a emissão de certidão comprovativa em como o prédio

urbano inscrito na matriz da Freguesia do Sobral sob o artigo 259, sito no Beco dos Moleiros,
em Vila Moinhos, Freguesia do Sobral encontra-se em ruínas.
A Câmara, considerando o parecer técnico do Chefe da DPAT constante no processo,
deliberou por unanimidade emitir a certidão solicitada.
PERÍODO DE INTERVENCÃO ABERTO AO PÚBLICO:
Não se registou a presença de qualquer Munícipe.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezassete horas e trinta minutos.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
Secretário do Órgão
e pelo Senhor Presidente.

