CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°.19/2012
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM TRÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE:
Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, pelas quinze horas, nesta Vila
de Mortágua e no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu o Executivo deste

Órgão, conforme o disposto no artigo 62°. da Lei número 169/99, de dezoito de setembro,
com a redação dada pela Lei número 5-A12002, de onze de janeiro, em reunião ordinária sob a
presidência do Senhor Presidente, Dr. Afonso Sequeira Abrantes, e com a presença dos
Senhores Vereadores: Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques, Dr. Vítor Manuel da Fonseca
Fernandes, Eng°. Raul da Silva Marta e Dr. Filipe Manuel Ferreira Valente.
A Senhora Vereadora DrY Márcia Maria dos Santos Lopes, não esteve presente na
reunião, tendo a Câmara considerado justificada a falta.
A presente reunião foi secretariada pelo Coordenador Técnico Manuel Jorge Gomes
Nunes, secretário do órgão.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
Pelo Senhor Presidente foi proposto a apreciação na presente reunião do seguinte ponto:-12.3.-PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS NOS TERMOS DA
ALÍNEA d) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO REGULAMENTO MUNICIPAL
DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS:
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou aprovar a proposta do Senhor
Presidente.
1.-APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
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reunião anterior, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a sua leitura, a Câmara
deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE:
O Senhor Presidente, nos termos do n°.3 do art. 65°. da Lei n°. 169/99, de 18 de setembro,
com a redação dada pela Lei n°.5-A12002, de 11 de janeiro, deu conhecimento das decisões
tomadas no uso das competências que lhe foram delegadas e das subdelegadas nos
Vereadores, geradoras de receitas e custos, nomeadamente as previstas:
Na alínea d) do número 5 do artigo 64°. Citado diploma, emissão de licenças de veículos.Na alínea a) do número 5 do artigo 64°. citado diploma, de concessão de licenças nos
casos e nos termos estabelecidos por lei, designadamente para construção, reedificação,
utilização, conservação ou demolição de edifícios.
No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação

—

Decreto

dezasseis de dezembro, com a nova redação dada pelo Decreto

—

—

Lei número 555/99, de

Lei número 177/2001, de

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

-

Lei n°.

26/2010,de30demaio.
No Regime Jurídico de Instalação e de Funcionamento dos Estabelecimentos de
Restauração e de Bebidas

—

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

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

Lei número 268/2009, de vinte e nove de

—

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

Lei número

—

309/2002, para a instalação de recintos provisórios de divertimentos públicos.
No Regime jurídico do licenciamento e fiscalização pelas Câmaras Municipais de
atividades diversas anteriormente cometidas aos Governos Civis
310/2002, de dezoito de dezembro.
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Decreto

—

Lei número
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No artigo

150.

do Regulamento Geral do Ruído, Decreto

—

Lei número 9/2007, de

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

—

Afixação de

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

—

Lei número 42/2008, de dez de março

—

Regulamentação do Exercício da

Atividade de Comércio a Retalho de forma não sedentária.
No artigo 1°. do Decreto

—

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

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

—

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

alterações relativo ao regime Jurídico da remoção, transporte, inumação, exumação,
trasladação e cremação de cadáveres.

Os orçamentos aprovados apresentados pelos serviços para a execução de ramais de
ligação de água ao domicílio e para os ramais de ligação à rede de saneamento básico e
autorizada a respetiva ligação.

O Senhor Presidente informou que no uso da competência própria promoveu a realização
por administração direta da obra de execução de rampa de acesso a deficientes motores na
EB2,3 cujo orçamento se estima em dois mil e setenta e quatro euros e sessenta e três
cêntimos (2.074,63 €).
Mais informou que foi proferida sentença de julgar improcedente a ação administrativa
comum de forma ordinária n°. 1035/05.2BEVS, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu,
movida pelo Município e pela Junta de Freguesia de Espinho em que são réus Ana Paula
Morais Abreu e marido João Pedro Pereira Vicente, por não provada a imemorialidade do uso
de caminho público, tendo a sentença qualificado o caminho como atravessadoiro, na medida
3
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em que as pessoas o utilizavam para encurtar caminho. Nos termos do artigo 1383 do Código
Civil os atravessadouros consideram-se abolidos.
O Senhor Presidente deu também conhecimento da seguinte legislação:
Despacho n°.1 1886-A12012, do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da
Administração Escolar de 6 de setembro

—

Condições de aplicação das medidas de ação social

escolar para o ano letivo de 2012-2013. Alterações e aditamentos ao despacho n°. 18987/2009,
publicado no Diário da República, 2~. Série n°.158, de 17 de agosto de 2009, com as
alterações entretanto introduzidas.
Portaria n°. 284/2012, de 20 de setembro

—

Primeira alteração à Portaria n°. 131/2011, de 4

de abril, que cria um balcão único eletrónico designado “Balcão do empreendedor”.
A Câmara tomou conhecimento.

3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 189, referente ao dia dois do corrente mês, que depois de rubricado se dá aqui por
integralmente reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.- EXPEDIENTE:-4.1.-ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MORTÁGUA:
Pelo Senhor Presidente foram presente treze (13) oficios da Assembleia Municipal de
Mortágua datados de 3 de outubro corrente, informando que na sua sessão ordinária realizada
em vinte e oito de setembro aprovou os seguintes assuntos:
Aprovou por unanimidade, nos termos do art°. 110. da Lei 22/20 12 de 30 de maio, não
promover a agregação de quaisquer Freguesias no Município de Mortágua.
Aprovou por maioria, com vinte e seis votos a favor, sendo vinte e dois dos membros e
Presidentes de Junta de Freguesia eleitos pelo PS, três de membros eleitos CDS-PP e um de
4
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Presidente da Junta de Freguesia eleito pelo PPD/PSD e quatro abstenções de membros
eleitos pelo PPD/PSD, Fixação em 2013 das Taxas do Imposto Municipal sobre imóveis
art°l 12°. do CIMI em: 0,8% para os prédios contemplados na alínea b) do n°.l do art°. 112°.
do Clivil; 0,30% para os prédios urbanos contemplados na alínea e) do n°1 do art°. 1 l2°.do
CIMI;
Aprovou por maioria, com vinte e seis votos a favor, sendo vinte e dois dos membros e
Presidentes de Junta de Freguesia eleitos pelo PS, três de membros eleitos CDS-PP e um de
Presidente da Junta de Freguesia eleito pelo PPD/PSD e quatro abstenções de membros
eleitos pelo PPDIPSD, a Fixação de Percentagem da participação do IRS pretendido pelo
Município nos termos do art°. 20°. da Lei das Finanças Locais, em 2012 de 2,5%.
Aprovou por maioria, com vinte e seis votos a favor, sendo vinte e dois dos membros e
Presidentes de Junta de Freguesia eleitos pelo PS, três de membros eleitos CDS-PP e um de
Presidente da Junta de Freguesia eleito pelo PPD/PSD e quatro abstenções de membros
eleitos pelo PPD/PSD, a Fixação das Taxas a Aplicar na Derrama em 2013 nos termos do
art°. 14°. da Lei das Finanças Locais em: Taxa de 1,0 % , nos termos do n°.1 do art°. 14°. da
Lei das Finanças Locais

-

Lei n°.2 /2007, de 15 de janeiro de 2007; Taxa reduzida de 0,0%

para as empresas cujo volume de negócios não ultrapasse 150.000,00 €, conforme o disposto
no n°. 4 do art°. 14 da referida Lei.
Aprovou por unanimidade a Fixação em 2013 da Taxa Municipal do Direito de Passagem
(TMIYP) art°. 106°. da Lei n°. 5/2004, de 10/02, em 0,0%.
Aprovou por maioria, com vinte e sete votos a favor, sendo vinte e dois dos membros e
Presidentes de Junta de Freguesia eleitos pelo PS, quatro de membros eleitos pelo PPD/PSD e
um de Presidente da Junta de Freguesia eleito pelo PPD/PSD e três abstenções de membros
eleitos pelo CDS-PP, o Protocolo a celebrar com o Centro Balmar para o Transporte de
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alunos do

JO•

CEB e Ensino Pré Primário, e pedido de autorização prévia à Assembleia

Municipal de compromisso plurianual.
Aprovou por maioria, com vinte e sete votos a favor, sendo vinte e dois dos membros e
Presidentes de Junta de Freguesia eleitos pelo P8, quatro de membros eleitos pelo PPD/PSD e
um de Presidente da Junta de Freguesia eleito pelo PPD/PSD e três abstenções de membros
eleitos pelo CDS-PP, o Protocolo a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua
para o Transporte de alunos do 1°. CEB e Ensino Pré-Primário e pedido de autorização
prévia à Assembleia Municipal de compromisso plurianuaL
Aprovou por maioria, com vinte e sete votos a favor, sendo vinte e dois dos membros e
Presidentes de Junta de Freguesia eleitos pelo P8, quatro de membros eleitos pelo PPD/PSD e
um de Presidente da Junta de Freguesia eleito pelo PPD/PSD e três abstenções de membros
eleitos pelo CDS-PP, o Protocolo a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua
para o Fornecimento de Refeições aos Alunos do 1°. CEB e pedido de autorização prévia à
Assembleia Municipal de compromisso plurianuaL
Aprovou por maioria, com vinte e sete votos a favor, sendo vinte e dois dos membros e
Presidentes de Junta de Freguesia eleitos pelo P8, quatro de membros eleitos pelo PPD/PSD e
um de Presidente da Junta de Freguesia eleito pelo PPD/PSD e três abstenções de membros
eleitos pelo CDS-PP, Protocolo a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua
para a execução dos Serviços de Apoio à Família no Ensino Pré-Escolar (Fornecimento de
Refeições e Prolongamento de Horário) e pedido de autorização prévia à Assembleia
Municipal de compromisso plurianuaL
Aprovou por maioria, com vinte e sete votos a favor, sendo vinte e dois dos membros e
Presidentes de Junta de Freguesia eleitos pelo P8, quatro de membros eleitos pelo PPD/PSD e
um de Presidente da Junta de Freguesia eleito pelo PPD/PSD e três abstenções de membros
6
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eleitos pelo CDS-PP, o Pedido de Autorização prévia à Assembleia Municipal de
compromisso plurianual da empreitada Beneficiação da Avenida do Reguengo.
Aprovou por maioria, com vinte e seis votos a favor, sendo vinte e dois dos membros e
Presidentes de Junta de Freguesia eleitos pelo PS, três de membros eleitos CDS-PP e um de
Presidente da Junta de Freguesia eleito pelo PPDIPSD e abstenções quatro de membros
eleitos pelo PPD/PSD, Pedido de Autorização prévia à Assembleia Municipal de
compromisso plurianual da empreitada de Execução do Arruamento de ligação do Centro
Educativo à Gandarada.
Aprovou por maioria, com vinte e seis votos a favor, sendo vinte e dois dos membros e
Presidentes de Junta de Freguesia eleitos pelo PS, três de membros eleitos CDS-PP e um de
Presidente da Junta de Freguesia eleito pelo PPD/PSD e abstenções quatro de membros
eleitos pelo PPD/PSD, o Pedido de Autorização prévia à Assembleia Municipal de
compromisso plurianual

da empreitada de reposição de pavimentos nas povoações de

Espinho, Quilho, Ribeira e Macieira em consequência de obras na rede de saneamento.
Aprovou por unanimidade a Moçao sobre o Funcionamento do Centro de Saúde de
Mortágua.

A Câmara tomou conhecimento.
5.-EDUCAÇÃO E JUVENTUDE:
5.1.-TRANSPORTES ESCOLARES:
5.1.1 .-Pedido de comparticipação de transporte escolar de aluna que frequenta a Escola
Profissional Beira Aguieira:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 2151, de 20/09/2012, da EBA

—

Escola Profissional Beira Aguieira, a solicitar a comparticipação da Câmara no pagamento do
passe escolar do circuito Quilho/Mortágua da aluna Raquel Ferreira Marques que se encontra
a frequentar curso profissional daquela escola.
7
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A Câmara depois de apreciado o deliberou por unanimidade comparticipar o pagamento
dopasseescolar.
6.-CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1.-ASSOCIATIVISMO:
6.1.1.-Apoio

Atividades/Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e

Recreativas:
6.1.1.1. -Filarmónica de Mortágua:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 25 de setembro findo da Filarmónica
de Mortágua dando conhecimento da realização do seu XX Festival de Bandas no próximo dia
13 de outubro, e solicitando o apoio financeiro do Município para fazer face às despesas
inerentes à sua organização.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de
quatrocentos euros (400,00€).
6.1.1.2.-Rancho Folclórico e Etnográfico “Os Irmânicos” da Marmeleira:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta do Rancho Folclórico e Etnográfico “Os
Irmânicos” da Marmeleira a solicitar, de acordo com o Protocolo celebrado com o Munícipio,
autorização para a realização de obras de conservação/adaptação na Escola Primária da
Marmeleira, nomeadamente alteração das janelas, uma porta e fornecimento e aplicação de
forro, alteração da instalação elétrica e pintura, por forma a que possam proceder à
transferência para aquelas instalações o espólio do seu “Espaço Museológico” que se
encontra Centro Cultural da Marmeleira.
Mais solicitam, considerando os parcos recursos financeiros de que dispõem, o apoio
financeiro do Município para fazer face às despesas inerentes à referidas obras ascendem,
conforme orçamentos que anexam ao montante de treze mil seiscentos e oitenta e dois euros e
vinte e um cêntimos (13.682,21 €), com iVA incluído.
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A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade autorizar a realização
das obras e comparticipar as mesma com a atribuição do subsídio de doze mil euros
(12.000,00€).
Por informação da contabilidade existem fúndos disponíveis para a assunção do
compromisso, a despesa tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, com um saldo de cento e noventa e quatro mil e oitenta emos
(194.080,00 €) e está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura
Desporto e Tempos Livres, no projeto 2012/5018

—

Investimentos das Associações Cult.

Desp. e Recreativas que possuí um saldo de trinta e sete mil emos (37.000,00 €).
6.2.-APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS:
6.2.1. -Construção/Conservação Igrejas e Capelas:
O senhor Presidente informou que o Senhor Vereador Eng°. Raul da Silva Marta lhe
transmitiu alguma preocupação sobre o cumprimento da deliberação tomada em reunião de
Câmara de 18 de julho do corrente ano relativa ao apoio à construção do Edificio de Apoio à
IgrejadeEspinho.
A preocupação do Senhor Vereador resulta de uma informação que lhe teria sido
transmitida.
Pelo Senhor Agostinho Gomes Pereira dizendo que “a Comissão não queria considerar
um orçamento por si apresentado para realizar as obras, depois de ter solicitado novos
orçamentos”.
Era preocupação do Senhor Vereador que a Câmara não cometesse alguma irregularidade
com a transferência do subsídio deliberado.
O Senhor Presidente fez presente o processo que serviu de suporte à deliberação de
conceder um apoio de 10.000€ e para trabalhos já adjudicados pela Paróquia de Espinho no
valor de 47.000 € à firma Carlos A. Leal Semedo e Pedro M. Leal Semedo como se pode ler
9
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na carta de 28 de junho de 2012 da Fábrica da Igreja da Freguesia de Espinho.
Verifica-se que o primeiro subscritor desta carta é, na qualidade de Secretário, o Senhor
Agostinho Gomes Pereira.
Mais informou o Senhor Presidente que, procurando esclarecer ainda mais a situação,
contactou intervenientes neste processo e concluiu que o Senhor Agostinho Gomes Pereira
decidiu confrontar a Comissão de que faz parte com um orçamento apresentado depois do
processo que a seu tempo tinha sido feito para adjudicar os trabalhos, conforme cópia dos
orçamentos anexos àjá referida carta.
Assim, e porque a Câmara, nunca interferiu na vida de qualquer Instituição, não deve
imiscuir-se na contenda que se instalou mas deve deixar muito clara a sua posição face à
deliberação que tomou, o Senhor Presidente propôs que se informe, na pessoa do seu
Presidente, a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Espinho que a deliberação da
Câmara foi tomada tendo em consideração o processo referido e que qualquer alteração ao
mesmo prejudicará a transferência do apoio.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
7.-AÇÃO SOCIAL:
7.1.-REDE SOCIAL:
7.1.1.- Cabaz de Natal 2012:
A exemplo do aconteceu em anos anteriores e porque este gesto de solidariedade acode
a situações de maior carência nalgumas famílias do nosso Concelho, pelo Senhor Presidente
foi proposto que no Natal deste ano, fosse mais uma vez distribuído a algumas famílias que
vivem com maiores dificuldades no seu dia a dia, um cabaz composto

por géneros

alimentícios de primeira necessidade, contribuindo assim, para que naquela quadra festiva

lo
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aquelas famílias para além do contributo material possam também sentir solidariedade da
Autarquia para com os mais necessitados.
Apreciado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao levantamento das
famílias carênciadas tendo em atenção a composição do agregado familiar e respetivas
condições sócio económicas, e que o mesmo seja presente para apreciação em próxima
reunião de Câmara.
7.2.-SOS MUNICÍPIO SOLIDÁRIO:
7.2.1.- Apreciação de Relatório Social:
Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório Social elaborado pela Técnica de Serviço
Social do Município sobre a situação de comprovada carência económica de Mário José
Carreira Duarte, residente na Av. do Reguengo n°.308, Vila Meã, Freguesia do Sobral,
motivada por doença oncológica no aparelho digestivo que originam despesas muito avultadas
na sua dieta alimentar e medicação, trezentos e quatro euros e quarenta e oito cêntimos
(304,48 €)/mensais.
Acresce que situação é mais agudizante pelo facto de se encontrar endividado devido à
contração de empréstimos efetuados junto a Instituição bancária, para além de uma devida à
Segurança Social no montante de cento e sete euros (107,00 €)/mês, e somente a partir do
próximo mês de novembro irá passar a receber pensão de reforma por invalidez no montante
de quatrocentos e quarenta e seis mil e trinta e seis cêntimos (446,36 €).
Assim, considerando a situação de pobreza absoluta, uma vez que a família não tem
recursos para fazer face a necessidades básicas, motivadas por uma situação de doença
oncológica propõe que a despesa mensal média da farmácia de trezentos e quatro euros e
quarenta e oito cêntimos (304,48 €) seja custeada através do Programa Municipal “SOS
Município Solidário”.
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Considerando que a situação se integra no espirito Programa Senhor Presidente propôs
solicitar à Santa Casa da Misericórdia de Mortágua que seja a Entidade Parceira/Cooperante
com o Município na sua resolução, transferindo-se para o efeito a importância de mil cento e
dois euros (1.102,00 €) para pagamento da despesa mensal média com medicamentos nos 3
meses do corrente ano e ainda a divida existente na farmácia.
Mais propôs que até ao final do ano sej a feito relatório de avaliação da situação, no
sentido de se proceder a eventual reajustamento do apoio que se venha a conceder.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para a assunção do
compromisso, a despesa tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins lucrativos, com um saldo de 122.836,35 € e está inscrito nas Opções do
Plano do corrente ano no objetivo 03 Ação Social, no projeto 2012/5026
Instituições

—

IPSS que possuí um saldo de 70.000,00

—

Transferência

.

8.-HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO:
8.1.-URBANIZAÇÃO

-

Pavimentação Arranjos Urbanísticos Arruamentos Largos e

Praças:
8.1.1.-Adjudicação, por concurso público, da empreitada Beneficiação da Avenida do
Reguengo:
Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório Final elaborado pelo júri do procedimento
de concurso público para adjudicação da empreitada de Beneficiação da Avenida do
Reguengo que se dá aqui por integralmente reproduzido, ficando arquivado no respetivo
processo de contratação pública, que foi desenvolvido nos termos do Código da Contratação
Pública através da plataforma eletrónica sob o n°. 20/2012, e no qual por unanimidade
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deliberou manter o teor e as conclusões do relatório preliminar e a ordenação das propostas
para efeitos de adjudicação assim discriminada:

Ordem

Concorrente

Pontuação

Valor da proposta

1°

Socitop, Unipessoal L3

19,10

615.129,60

2°

Rosas Construtores, S.A

18,88

615.129,61

3°

Paviazemeis de Azeméis, L&

17,63

669.890,00

4°

Cidade Pontual, S.A

16,08

694.309,22

5°

VitorAlmeida& Filhos, S.A

15,01

725.830,04

6°

Irmâos Almeida Cabral, Ld3

14,15

782.768,90

7°

Embeiral, Engenharia e Construção, S.A

13,33

796.788,82

8°

Vibeiras, S.A

12,72

853.060,60

9°

Isidoro Correia da Silva, Ld3

11,64

885.117,27

10°

Alexandre Barbosa Borges, S.A

10,67

912.450,02

11°

Manuel Francisco Almeida, S.A

10,57

933.144,19

12°

Henriques, Fernandes & Neto, Ld3

9,72

947.924,18

13°

Oliveiras, S.A

8,33

1.016.593,62

14°

Socongo,Sociedade de Construções Gouveias, Ld

8,22

1.020.563,76

15°

Casur, Construções, S.A

7,89

999.491,62

Encontrando-se assim o processo em condições de ser proferida decisão final, propondo o
júri a adjudicação do procedimento mencionado em epígrafe à proposta apresentada pela
empresa Socitop, LF. pelo valor de seiscentos e quinze mil centoe vinte e nove euros e
sessenta cêntimos (615.129,60 €), acrescido de IVA, e remetendo assim, nos termos do n°4
do artigo 148° do Código dos Contratos Públicos, para o Órgão Executivo o Relatório Final,
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juntamente com os demais documentos do processo, para a decisão de contratação, para
aprovação das propostas contidas no relatório, nomeadamente para efeitos de adjudicação.--Considerando que:
----Nos termos do número 1, do artigo 94.°, do Código dos Contratos Públicos, o presente
procedimento encontra-se sujeito à redação de contrato a escrito.
----O presente procedimento encontra-se sujeito ao visto prévio do Tribunal de Contas.
O prazo de execução da obra é de 270 dias, prevendo-se que o contrato seja celebrado no
mês de outubro de 2012, e a obra se inicie em dezembro, considerando o tempo previsível do
VistoPrévio.
A despesa do procedimento terá um encargo orçamental nos anos económicos de 2012 e
2013, repartido da seguinte forma:
----Ano de 2012
(46.714,85

€),

—

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

acrescido de IVA.

Ano de 2013

—

quinhentos e sessenta e oito mil quatrocentos e catorze euros e quinze

cêntimos ( 568.414,75

), acrescido de IVA.

A repartição de encargos prevista nos números 1, 2 e 6, do artigo 22.°, do Decreto-Lei n.°

197/99, de 08 de junho, foi autorizada pela Assembleia Municipal na sua sessão realizada em
de28desetembro.
De igual modo, e dada a publicação da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as
regras aplicáveis à assunção de compromissos, e atendendo ao disposto na sua alínea c), do
número 6, a autorização da assunção do compromisso plurianual, subjacente ao presente
procedimento, foi sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal aprovada na sessão
realizada em 28 de setembro findo.
----Por informação da contabilidade os fundos disponíveis são suficientes para a assunção no
corrente ano do compromisso n°.3906.
14

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

O Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere:
1.-Aprovar o Relatório Final apresentado pelo júri e adjudicar a empreitada de execução
da Beneficiação da Avenida do Reguengo à firma Socitop, LF. pelo valor de seiscentos e
quinze mil cento e vinte e nove euros e sessenta cêntimos (615.129,60 €), acrescido de NA.-2.-Aprovar a minuta de contrato.
A Câmara, depois de apreciado do assunto, deliberou por unanimidade aprovar o
Relatório Final apresentado pelo júri e adjudicar a empreitada de execução da Beneficiação da
Avenida do Reguengo à firma Socitop, LcP. pelo valor de 615.129,60 €, acrescido de IVA, e
aprovar a minuta de contrato.
Não participou da apreciação e votação deste ponto o Senhor Vereador Dr. Filipe Manuel
Ferreira Valente, eleito pelo CDS-PP.
9.-SANEAMENTO E SALUBRIDADE:
9.1.-RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

—

Recolha e Tratamento:

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 597, de 10 de setembro 2012, da
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, dando conhecimento que o contrato
de Recolha de RSU terminou em 4 de agosto último, tendo o Concelho Executivo daquela
Associação prorrogado e renegociado o contrato existente até à entrada do novo contrato em
consequência do concurso público que se encontra a decorrer.
Assim mais informa que o preço da prestação de serviços, resultante da renegociação, é de
trinta e oito emos e sete cêntimos (38,807 €), a tonelada e aplicar-se-à a partir de 5 de agosto.
A Câmara tomou conhecimento.
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10.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
10.1.-DESENVOLVIMENTO Do TURISMO:
10.1.1.-Apoio Parque Temático de Vale de Mouro:
Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 29 de agosto último,

da

Associação Cultural e Recreativa de Vale de Mouro solicitando o apoio financeiro do
Município para a realização das obras de recuperação no Parque atrás da Capela uma vez que
não possui recursos fmanceiros para suportar as despesas inerentes aqueles investimentos.
Aquela Associação já executou a recuperação da casa de pedra existente no referido
parque que ascendeu ao montante de nove mil e novecentos emos (9.900,00 €), tendo
solicitado orçamentos que anexa para a execução das restantes obras que ascendem ao valor
global de cinquenta e dois mil e quinze euros e setenta cêntimos (52.015,70 €), e que serão
feitas de forma faseada em 2012 e 2013.
Considerando que a Associação Cultural e Recreativa de Vale de Mouro é de extrema
importância para o desenvolvimento social daquela população, sendo um pólo de criação
cultural, de associativismo participado, de animação local

e que dentro das diversas

atividades que atualmente promove ocupa um lugar de destaque as ações de divulgação e
preservação do património cultural e rural.
O Senhor Presidente propâs que, encontrando-se no orçamento municipal na rubrica
080701

—

Instituições sem fins lucrativos, com um saldo de 194.080,00 € e está inscrito nas

Opções do Plano do corrente ano no objetivo 08 Desenvolvimento Económico, no projeto
2012/5037

—

Apoio Parque Temático de Vale de Mouro que possuí um saldo de trinta mil

emos (30.000,00 €), fosse atribuído o subsídio nesse montante para apoio à primeira fase das
obras, a transferir até ao final do ano.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade aprovar a atribuição
de subsídio no montante de trinta mil emos (30.000,00 €).
16

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

10.1.2.-Apreciação do Regulamento do Fim de Semana da Lampantana:
Pelo Senhor Presidente foi presente o Regulamento para a realização do fim de semana da
Lampantana a realizar nos dias 31 de outubro, 1, 2, 3 e 4 de novembro, e no qual podem
participar todos os estabelecimentos de restauração do Concelho que normalmente incluem
Lampantana na ementa.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o
regulamento.
10.1.3.-Apoio V Feira da Castanha e Outros Produtos Regionais da ADSCDQ:
10.1.3.1.-Associação de desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva de Quilho:
Pelo Senhor Presidente foi presente datado de 2 do corrente mês, da Associação de
Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva de Quilho informando que se encontra a
organizar a V Feira da Castanha e de outros Produtos Regionais, e solicitando o apoio
financeiro do Município para fazer face ás despesas inerentes á realização daquela ação.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade deliberou atribuir o
subsídio de dois mil emos (2.000,00 €).
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para a assunção do
compromisso, a despesa tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, com um saldo de cento e noventa e quatro mil e oitenta euros
(194.080,00 €)

e está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 08

Desenvolvimento Económico,

no

projeto 2012/5038 4 Apoio Iniciativas de Outras

Instituições que possuí um saldo de dois oitocentos e quarenta euros (2.840,00 €) .
1 1.-ADMINISTRÁCÃO
11.1.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 2012
Considerando a necessidade de reforçar e reajustar diversas rubricas do orçamento
Municipal do corrente ano, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do Decreto-Lei
17
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número 54-A/99, de vinte e dois de fevereiro, conjugado com a alínea d) do número 2 do
artigo 64°. da Lei número 169/99, de dezoito de setembro, com a redação dada pela Lei
número 5-AJ2002, de onze de janeiro, a proposta n°. 5 de modificação por alteração ao
orçamento que apresentava os seguintes valores:
Reforço de Despesas Contntes
Anulações Despesa Correntes

—

—

dezassete mil e quinhentos emos (17.500,00 €).

dezassete mil e quinhentos euros (17.500,00 €).

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal, a Câmara deliberou por
maioria com cinco votos a favor, sendo quatro do Presidente e Vereadores eleitos pelo P5 e
um do Vereador eleito pelo PPD/PSD, e urna abstenção do Senhor Vereador Dr. Filipe
Manuel Ferreira Valente, eleito pelo CDS-P, aprovar a mesma.
11.2. -MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO DE 2012:
Considerando a necessidade de dotar diversos projetos das Opções do Plano do corrente
ano de verbas necessárias à satisfação de compromissos assumidos decorrentes da evolução
normal dos empreendimentos em curso, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do
ponto 8.3.2.3 do Decreto

—

Lei número 54-A/99, de vinte de fevereiro, conjugado com a alínea

d), do número do 2, do 64°. da Lei número 169/99, de dezoito de setembro, com a redação
dada pela Lei n°. 5-A/2002, de onze de janeiro, a proposta de modificação por alteração
número 4 às Opções do Plano do corrente ano que apresentava os seguintes valores:
Reforço de Inscrições

—

treze mil e quinhentos euros (13.500,00 €).

Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou por maioria
com cinco votos a favor, sendo quatro do Presidente e Vereadores eleitos pelo PS e um do
Vereador eleito pelo PPD/PSD, e uma abstenção do Senhor Vereador Dr. Filipe Manuel
Ferreira Valente, eleito pelo CDS-P, aprovar a mesma.
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11.3.-ALMOÇO CONVÍVIO DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO:---O Senhor Presidente propôs que à semelhança do que vem acontecendo nos anos
transatos, se realizasse um almoço convívio de Natal, no dia de 22 de dezembro próximo, para
todo o pessoal desta Autarquia e seus familiares (cônjuges e filhos a cargo) e que o convite
fosse extensivo aos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia.
Mais propôs que fossem atribuídas prendas aos filhos até 12 anos de idade e que também
fosse adquirida uma garrafa de vinho da região para ofertar a cada família.
A Câmara deliberou aprovar a proposta do Senhor Presidente por maioria com cinco
votos a favor, sendo quatro do Presidente e Vereadores eleitos pelo PS e um do Vereador
eleito pelo PPD/PSD, e um voto contra do Senhor Vereador Dr. Filipe Manuel Ferreira
Valente, eleito pelo CDS-P, que justificou a sua votação com a declaração de voto anexa à
presente ata e que se dá aqui por integralmente reproduzida.
O Senhor Presidente no uso das competências próprias irá desencadear os respetivos
processos de fornecimentos e de prestação de serviço necessários, de acordo com a alínea a),
do número 1 do artigo 200. do Código dos Contratos Públicos.
11.4.-CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICOS OCASIONAIS
CELEBRADO COM A TRANSDEV:
Pelo Senhor Presidente foi presente a comunicação por e:mail, datada de 26 de setembro
findo, da Transdev informando que a partir de 1 de setembro de 2012, os valores de referência
do Contrato de Prestação de Serviços Ocasionais será de oitocentos e dez euros e setenta e
cinco cêntimos (810,75 €), por mês, correspondente a 10.000 1Cm anuais.
11.5.-PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS CAMPOS DE TÉNIS PELA SECÇÃO DE
TÉNIS DO SPORTING CLUBE DE VALE DE AÇORES:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta da Secção de Ténis do Sporting Clube de Vale
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de Açores a solicitar a autorização para a utilização gratuita dos Campos de Ténis Municipais
aos alunos e praticantes daquela modalidade para aulas e treinos nos seguintes dias e horários.
Sextas-Feiras

—

1 Campo das 17 às 20 horas.

Sábados —2 Campos das 9,30 às 12,30 horas e das 15 às 19,30 horas.
O Senhor Presidente informou que a cedência de utilização dos Campos de ténis para
aulas e treinos representa a isenção de pagamento anual de preços no montante dois mil
novecentos e setenta e oito euros e quarenta cêntimos (2.978,40 €).
A Câmara deliberou por unanimidade ceder a utilização dos Campos de Ténis no horário
acima descrito.
11.6.-PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA PARA TRANSPORTES DE ALUGUER
EM VEÍCULOS LIGEIROS DE PASSAGEIROS (TÁXIS):
Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento de Jorge Miguel dos Santos Almeida
contribuinte fiscal n°. 200629832, com sede em Rua do Alto da Eira, n°.13, Carapinhal
Mortágua, titular do Alvará

n°. 2752/2011, emitido pelo Instituto da Mobilidade e dos

Transportes Terrestres a requerer a licença para transporte de Aluguer em Veículos Ligeiros
de Passageiros (táxi) do seu veículo com matrícula 96-HU42, 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 15 de outubro de 2003.
O requerente, possuía a licença TO6MRT, emitida em 01 de junho de 2011 pela CM
Mortágua, Veículo matrícula 31 -98JL.
A Câmara, considerando que o processo se encontra instruído com os elementos
constantes no n°. 2 do art°. 20°. do Regulamento Municipal da atividade de Transportes de
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.
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Deverá proceder o requerente ao pagamento da taxa de duzentos e seis emos e oitenta
cêntimos (206,80 €) referente de emissão de licença prevista no artigo 32°, alínea a) do
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas municipais.
12.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
12.1.-PROJETO DE ARQUITETURA DO RECINTO COBERTO PARA CONVÍVIO
JUNTO À CAPELA DE 5. CRISTOVÃO EM WLA MEÃ:
Pelo Senhor Presidente foi presente o projeto de arquitetura do recinto coberto para
convívio da Capela de 5. Cristovão em Vila Meã, elaborado pelos serviços técnicos
municipais e que possuí um orçamento no montante de doze mil emos (12.000,00 €).
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade aprovar o projeto de
arquitetura acima referido.
12.2.-PRItDIOS EM RUÍNAS:
12.2.1.-Processo 08/2011/27:
Foi presente o auto de vistoria do edificio em mau estado de conservação, na Rua da
Igreja/Rua do Cotovelo, em Cercosa, Freguesia de Cercosa, pertencente a Manuel Ferreira
Rodrigues da Cruz, residente na Rua da Igreja, n°. 6 Cercosa, efetuada de acordo com o
preceituado na alínea c) do número 5 do artigo 64°. da Lei número 169/99, de dezoito de
setembro no qual foram peritos, o Chefe de Divisão de Administração do Território, Chefe de
Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos e o Fiscal Municipal Bruno Borges
Tendo em conta a determinação do artigo 89°. do Decreto

—

Lei número 555/99, de dezasseis

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

—

Lei número

555/99 conjugado com a alínea c), do número 5, do artigo 64°. da Lei número 169/99
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dezoito de setembro, comete às Câmaras Municipais competência para ordenar, precedendo
de vistoria, a demolição

de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a

segurança das pessoas.
Assim sendo, foi deliberado, por unanimidade, com base no disposto do número 5 do
artigo 64°. da Lei número 169/99, de dezoito de setembro, e nos tennos e para os efeitos do
disposto no artigo 1010. do Código do Procedimento Administrativo, notificar o proprietário
para no prazo de 15 dias se pronunciar sobre o seguinte projeto de decisão:
“A Câmara, considerando o auto de vistoria exarado no processo e que se dá aqui por
integralmente reproduzido deliberou por unanimidade, notificar o proprietário para proceder
até ao final do mês de dezembro à demolição das partes mais degradadas dos edifícios que
constituem insegurança imediata, seguida de obras de estabilização e conservação geral.”.
12.2.2.- Processo 08/2011/23:
Foi presente o auto de vistoria do edifício em mau estado de conservação, na Rua
Principal, Galhardo, Freguesia de Cercosa, pertencente a Eduardo Almeida Marfins Coelho,
residente na Rua Marco da Eira, n°.3 Cercosa, efetuada de acordo com o preceituado na
alínea c) do número 5 do artigo 64°. da Lei número 169/99, de dezoito de setembro no qual
foram peritos, o Chefe de Divisão de Administração do Território, Chefe de Divisão de
Conservação do Território e Serviços Urbanos e o Fiscal Municipal Bruno Borges.
Tendo em conta a determinação do artigo 89°. do Decreto

—

Lei número 555/99, de

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

—

Lei número

555/99 conjugado com a alínea c), do número 5, do artigo 64°. da Lei número 169/99

,

de

dezoito de setembro, comete às Câmaras Municipais competência para ordenar, precedendo
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de vistoria, a demolição

de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a

segurança das pessoas.
Assim sendo, foi deliberado, por unanimidade, com base no disposto do número 5 do

artigo 64°. da Lei número 169/99, de dezoito de setembro, e nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo 101°. do Código do Procedimento Administrativo, notificar o proprietário
para no prazo de 15 dias se pronunciar sobre o seguinte projeto de decisão:
“A Câmara, considerando o auto de vistoria exarado no processo e que se dá aqui por
integralmente reproduzido deliberou, por unanimidade, notificar o proprietário para proceder
até ao final do mês de dezembro à demolição das partes mais degradadas dos edificios que
constituem insegurança imediata, seguida de obras de estabilização e conservação geral.
12.3.-PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS NOS TERMOS DA

ALÍNEA d) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO REGULAMENTO MUNICIPAL
DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TÀXAS~
Nos termos do previsto na alínea d) do número 2 do artigo 29°. do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, pelo Senhor Presidente foi presente o
requerimento do Centro BALMAR
isenção do pagamento de taxas

—

Fundação de Beneficência e Cultura, a requerer a

no valor de setenta e quatro euros e quarenta cêntimos

(74,40€) de 1°. Prorrogação de licenciamento processo n°. 01/2012/200, referente à alteração e
ampliação do seu Centro Social.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a isenção
de pagamento de taxas acima referido.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encenada a reunião
pelas dezassete horas.
Para c?nstar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
Secretário do Órgão e pelo Senhor Presidente.

4
DEC~RAÇÃO DE VOTO

Considerando a actual conjuntura económica, tal como no ano passado e pelas
razões ali expostas declaro que voto confl-a a Presente l)fl)POsIa.

O aqui signatário requer que
de

est~I

declaração de voto seja anexa à acta (la reunião

caniara.

Mortágua,

3 de Outubro de 20 1 2.

( ) Vereahr:

