CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°.11/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM DEZANOVE DE ABRIL ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE:
Aos dezanove dias do mês de abril 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, Dra. Emilia Maria Almeida Santos
Neves Matos e Eng°. Serafim Paulo Meio de Oliveira.
Eleitos pelo PS: Dr. Acácio Fonseca Fernandes e DrY Márcia Maria dos Santos Lopes.
Não esteve presente na reunião o Vereador de Dr. João Pedro de Almeida e Sousa
Rodrigues da Fonseca eleito pelo P5, por motivo profissional, tendo a Câmara considerado
justificada a falta.
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 05/04/20 17:
----Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 05 04 2017, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-INFORMACÃO DO PRESIDENTE:
O Senhor Presidente, nos termos do artigo 34.° da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro, deu
conhecimento das decisões tomadas no uso das competências que lhe foram delegadas e das
subdelegadas nos Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.

--

3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo

iá

esouraria
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número 73, referente ao dia 18 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:
5.1.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:
5.1.-Contratos de Aquisição de Serviços Excecionais
Câmara Municipal

—

—

Competência do Presidente da

Dispensa de intervenção do órgão deliberativo

—

Retificação da

Execução Orçamental:
Foi presente a circular referência 31 201 7-SF, datada de 7/04/2017, da Associação
Nacional de Municípios Portugueses, informando que na sequência da publicação da Declaração
de Retificação n°. 11 2017, de 07 de abril, foi retificada a redação do n°. 1 do artigo 44°. do
diploma de Execução Orçamental (cfr. O Decreto-Lei n°. 25 2017, de 3 de março)
Prescreve tal normativo do Diploma de Execução Orçamental que “1. No subsetor local,
em situações excecionais, prévia e devidamente fundamentadas pelos serviços competentes, o
Presidente do órgão executivo, pode autorizar a dispensa nos n.°s 1 e 2 do artigo 49°. da Lei do
Orçamento do Estado.
Assim, por força daquele retificação, deixa de ser exigível a intervenção da Assembleia
Municipal nas aquisições de serviços excecionais.
A Câmara tomou conhecimento.
4.2.- ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU:
Foi presente o oficio referência SAI-AMJ2OI 7 123, de 27/03/2017, da Assembleia
Municipal de Viseu, através do qual envia cópia do “Voto de Louvor a Lúcio Campos

—

Comandante Operacional Distrital (CODIS) de Viseu, aprovado por unanimidade na sessão
ordinária daquela Assembleia Municipal realizada no passado dia 20 de fevereiro.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade subscrever o voto de louvor.5.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:
5.1.-SERVIÇOS DE APOIO

À

FAMÍLIA

-

Abertura do Centro Educativo no mês de

agosto:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 103 2017, de 05/04/2017, da Santa
da Casa da Misericórdia de Mortágua, em que solicita autorização para a abertura
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Educativo no mês de Agosto, para assim cumprir co o Protocolo para o Centro de Atividades
de Tempos Livres (CATL 1°. Ciclo) celebrado com o Centro Distrital da Segurança Social de
Viseu, dado que contempla as interrupções letivas.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade manter o
encerramento durante o mês de agosto porquanto é nesse período que são efetuados todas as
revisões e manutenção dos equipamentos instalados que o obrigam ao seu encerramento.
5.2.-JUVENTUDE:
5.2.1.-Apoio Natalidade e Famílias

—

Ratificação de processos ns°.12 e 13/2017:

Pelo Senhor Presidente foram presentes para efeitos de conhecimento e ratificação os
processos de candidatura ns°. 12 e 13 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,
5.2.2.-Da Escola, Agarra a Vida

—

Síntese de Atividades Desenvolvidas no 2°. Período

letivo:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Relatório das Atividades
desenvolvidas no 2°. Período do corrente ano letivo no âmbito do Plano de Ação do Projeto da
“Escola, Agarra a Vida”, de que se destaca o Programa de “Orientação Escolar e Profissional
do 8°. e 9°. ano e as ações “Visitas de conhecimento da oferta formativa” e “Sombra de um
Profissional”.
A Câmara tomou conhecimento.
6.-CULTURÀ.DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1.-ASSOCIATIVISMO:
6.1.1. -Orfeão Polifónico de Mortágua

—

Plano de Atividade e Orçamento de 2017 e

Relatório de Contas de 2016:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio, datado de 30 03 2017, do Órfeão Polifónico
de Mortágua através do qual remete Relatório e Contas do Exercício de 2016 aprovado em
Assembleia Geral bem como o seu Plano de Atividades e Orçamento de 201 7.A Câmara depois de apreciado tomou conhecimento.
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7.-ACÃO SOCIAL:
7.1.- INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL:
7.2.1.-Santa Casa da Misericórdia de Mortágua

—

Relatório e Contas do Exercício de 2016

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 098 2017, de 05 042017, da Santa
Casa da Misericórdia de Mortágua remeter o Relatório e Contas da Gerência de 2016.-A Câmara tomou conhecimento.
8.-SAÚDE:
8.1. -PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE:
8.1.1.-Apoio funcionamento extensão de Espinho

—

Transferência para a Junta de

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

Transferência Juntas de Freguesia” e cujas despesas de funcionamento são

suportadas há já alguns anos a esta parte pela Junta de Freguesia de Espinho onde está instalada
esse Posto, o Senhor Presidente propôs, por forma a minimizar aquele encargo, que se
procedesse à transferência de três mil e quinhentos euros (3.500,00 €) para a Junta de Freguesia
de Espinho.
Considerando a natureza do pedido o subsídio não está obrigado às formalidades do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para a assunção do
compromisso que se encontra inscrito no orçamento do corrente ano na rubrica 04050102 e nas
Opções do Plano no Objetivo 04 Saúde, projeto 2017 5047.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade, autorizar a
transferência do valor proposto de acordo com as Opções do Plano do corrente ano, e autorizar
o respetivo compromisso, na sequência da revisão orçamental a aprovar na próxima sessão da
Assembleia Municipal.
9.-HABITACÃO E URBANIZACÃO:
9.1.-PLANEAMENTO URBANISTICO:
9.1.1.-Alteração ao Plano de Pormenor para Ampliação do Parque Industrial Manuel
Lourenço Ferrek. a.
Pelo Senhor Presidente foi informado o
4
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agora em estudo e previamente distribuído por todos os presentes, pretende justificar a
necessidade da segunda Alteração do Plano de Pormenor da Ampliação do Parque Industrial
Manuel Lourenço Ferreira.
Considerando que:
O Plano de Pormenor da Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira,
adiante designado por Plano, foi inicialmente aprovado na 2.~ Série do Diário da República
através do Aviso n.° 4620 2011, de 15 de fevereiro e dispensado de Avaliação Ambiental
Estratégica.
Devido à forte procura daquela área industrial e empresarial, em 2016, através sua primeira
alteração, que foi publicada no Diário da República, 2.~ série, com o Aviso n.° 5461 2016, de 27
de abril, procedeu-se à reestruturação das parcelas inicialmente desenhadas bem como se
introduziu a Avaliação Ambiental Estratégica, como forma de enquadramento e abertura para a
eventual instalação de atividades que careçam de Avaliação de Impacte Ambiental e
simultaneamente compatíveis com os usos nele previstos.
Verifica-se agora a necessidade de proceder a uma segunda alteração do Plano de
Pormenor que incidirá exclusivamente sobre a reconfiguração de algumas parcelas e por
inerência, a reconfiguração de uma parte dos espaços canais, reduzindo estes últimos a sua área
em

1100,

face à área estabelecida aquando da primeira alteração, com o objetivo de adaptar as

parcelas redesenhadas, de acordo com as necessidades da procura crescente daquela área, por
parte dos investidores.
Nos termos do artigo II 8.° do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT) os planos intermunicipais e municipais são alterados em ifinção da evolução das
condições ambientais, económicas, sociais e culturais que lhes estão subjacentes ou sempre que
essa alteração seja necessária, em resultado da entrada em vigor de novas leis ou regulamentos.
Apreciada que foi a proposta da Segunda Alteração do Plano de Pormenor da Ampliação do
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, que aqui se dá por reproduzido na íntegra, ficando
assinada por todos os presentes e arquivada em pasta própria, a Câmara Municipal, tendo em
conta o enquadramento legal acima citado, deliberou, por unanimidade iniciar o processo de
elaboração e o período de audiência prévia da segunda alteração do Plano de
Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, tendo sido

o

eno

a
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cinco (5) meses para a elaboração da referida alteração.
Mais se deliberou, atendendo ao teor da segunda alteração e nos termos do n.° 1 e n.° 2 do
artigo 120.° do RJIGT, dispensar de Avaliação Ambiental Estratégica o presente procedimento
de segunda alteração.
Nos termos do artigo 88.° do RJIGT os interessados poderão, no prazo máximo de quinze
(15) dias após a publicação em Diário da República, consultar na Câmara Municipal de
Mortágua, Divisão de Planeamento e Administração do Território, todos os dias úteis, durante a
hora de expediente ou na página da Internet, em www.cm-mortagua.pt, os documentos para a
formulação de sugestões, bem como apresentar informações sobre quaisquer questões que
possam ser consideradas no âmbito do procedimento de segunda alteração do plano.
Os documentos sujeitos a consulta consistem nas peças do plano que sofrerão alterações
bem como o Relatório de Dispensa da Avaliação Ambiental Estratégica e o Relatório de
Justificação da Proposta, devendo as mesmas ser apresentadas por escrito, na Divisão de
Planeamento e Administração do Território, ou remetidas, por cana registada, durante o
período antes referido.
Por último e para que esta deliberação se tome, desde já, eficaz, deliberou a Câmara
Municipal, por unanimidade, proceder à sua aprovação em minuta, nos termos e como preceitua
o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75 2013, de 12 de setembro.
10. -PROTECÃO CIVIL:
10.1.-ASSOCIAÇÃO
MORTÁGUA

—

HUMANITÁRIA

DOS

BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS

DE

Conta de Gerência de 2016:

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referencia, de 7 de abril findo, da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mortágua através do qual remete a Conta de
Gerência de 2016 e Parecer do Conselho Fiscal, aprovados.
A Câmara tomou conhecimento.
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11.-DESENVOLVJMENTO ECONÓMICO:
11.1. EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL:
11.1.1.-Empreitada de Execução da la. Fase das Infraestruturas do Plano de Pormenor
para a Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira

-

Prorrogação de

Execução de Prazo da Empreitada:
Considerando que:
Por deliberação tomada na Reunião de Câmara de 24/06/2016 foi adjudicada a empreitada
da P. Fase das infraestruturas do Plano de Pormenor para a ampliação do Parque Industrial
Manuel Lourenço Ferreira, à empresa Socitop,LcF., pelo valor de seiscentos e oitenta e sete mil
setecentos e vinte e dois euros e vinte e sete cêntimos (687.722,27 €), acrescido de IVA à taxa
legal.
O respetivo contrato foi celebrado a 05 07 2016, tendo obtido o Visto de Tribunal de
Contas em 11 08 2016.
A consignação da obra teve lugar a 12 07 2016, seguindo-se a comunicação à entidade
executante, da aprovação do Plano de Segurança e Saúde, pelo que, atendendo ao prazo de
execução inicial da empreitada, noventa (90) dias, a mesma deveria ter sido concluída até ao dia
12/10/2016.
Em 23 09 2016 veio o adjudicatário requerer que lhe fosse concedida uma prorrogação
graciosa de prazo,

por noventa (90) dias, uma vez que no decorrer e apesar do correto

cumprimento do plano de equipamento e mão-de-obra verificou-se que devido à natureza
geológica dos solos não foi possível cumprir o prazo estipulado.
Em reunião de Câmara de 04 10 2016, e de acordo com a informação do Chefe de Divisão
de Conservação do Território e Serviços Urbanos foi deliberado aprovar a prorrogação do
prazo para a execução da obra por oitenta e um (81) dias (até 31/12/2016).
O adjudicatário apresentou em 6 12 2016 um segundo pedido de concessão de prorrogação
de prazo por mais noventa (90) dias, dado que se constatou ao longo da execução dos trabalhos
a existência de rocha, existindo a necessidade de recurso ao desmonte de rocha com explosivos.
Sendo o processo de obtenção de licenciamento no uso dc explosivos moroso c condiciona o
prazo da empreitada. Existem trabalhos a mais além dos previstos a executar e que estão
subjacentes ao encadeamento das atividades previstas.
7
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Em reunião de Câmara de 21/12/2016, em concordância com a informação do Chefe de
Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos datada de 06/12/2016, e após
aprovação na sessão da Assembleia Municipal de 16 12 2017 da autorização do compromisso
plurianual, foi deliberado aprovar a prorrogação do prazo para a execução da obra por noventa
(90) dias (até 31 03 2017).
Assim, em 13 03 2017 veio adjudicatário requerer que lhe fosse concedida nova
prorrogação de prazo de sessenta (60) dias, tendo em vista o cumprimento dos trabalhos da
empreitada, justificando a mesma face à existência de trabalhos a mais além dos previstos a
executar e que estão subjacentes ao encadeamento das atividades previstas, é necessário um
ajuste ao plano de trabalhos com um aumento de prazo igual ao dos trabalhos a mais.
O Chefe de Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbano, exarou em 15 de
março de 2017, a informação cujo teor se transcreve:
“Assunto: Execução da 1’~ Fase das infraestruturas do Plano de Pormenor para a
Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira (PIMLF)

—

Prorrogação do prazo

de execução.
----A firma Socitop, Ld~ adjudicatária da empreitada em referência, vem solicitar
prorrogação do prazo da mesma, através de oficio em anexo, datado de 13 de março de 2017,
apresentando como argumento o facto da necessidade da execução dos trabalhos a mais e
imprevistos, adjudicados, imprescindíveis para a conclusão da obra. O prazo termina no dia
31 de março, solicitando nova prorrogação de prazo de execução da obra em 60 dias.
Conforme dispõe o n’~ 2 do art’~ 13’~ Do Decreto

Lei n’~ 6/2004, de 6 de janeiro, se a

prorrogação for graciosa, o empreiteiro não terá direito a qualquer acréscimo de valor de
revisão de preços em relação ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de
pagamentos que na data da prorrogação, se encontra em vigor.
O prazo solicitado de prorrogação em 60 dias, terminará no dia 1 de junho de 2017
Assim, sou de opinião, que se deveria deferir a pretensão, nas seguintes condições:
a) A prorrogação será graciosa;

b)O prazo para a execução da obra deverá scr prorrogado até 01 de Junho de 2017,
tempo que se estima como suficiente para a conclusão da obra

“.

A competência para a decidir a prorrogação cabe ao órgão competente para a
8
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contratar, à semelhança do que é previsto pelo CCP noutras situações (artigos 64°. n°. 4, 133°.,
no. 7, 175°., n°.4 todos do CCP).
Assim, o Senhor Presidente face ao exposto propôs que seja concedida a prorrogação de
prazo por mais sessenta (60) dias para a execução da empreitada de Execução da 1a• Fase das
Infraestruturas do Plano de Pormenor para a Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço
Feneira.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta de
prorrogação do prazo pra execução da obra por mais sessenta dias.
12.-DEFESA DO MEIO AMBIENTE :
12.1.-EMPREITADA DE

REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS MARGENS

DA RIBEIRA DA FRAGA VALE DE AÇORES

-

CRIAÇÃO DE PERCURSO

PEDESTRE EM MORTÁGUA ENTRE A PONTE DO BARRIL E O PARQUE VERDE
12.1.1.-Proposta de prorrogação de prazo de execução:
Este ponto foi retirado da Ordem de trabalho.
12.1.2.-Compromisso plurianual com nova proposta de repartição de encargos decorrente
da prorrogação de prazo de execução da empreitada:
Considerando que:
Por deliberação tomada na Reunião de Câmara de 04 10 2016, foi adjudicada a empreitada
Recuperação e valorização da Ribeira da Fraga

Criação de um percurso em Mortágua entre a

Ponte do Barril e o Parque Verde à empresa Edibest Lda. pelo valor de duzentos e setenta e
cinco mil duzentos e vinte e cinco euros e oitenta e dois cêntimos (275.225,82 €), acrescido de
IVA à taxa legal, após a Assembleia Municipal na sua sessão de 30 09 2016 ter autorizado a
repartição da despesa em mais de um ano económico, nos termos do número 1 do artigo 22°. do
Decreto-Lei número 197 99, de 8 de junho, em vigor por remissão da alínea f) do número 1 do
artigo 14°. do Decreto-Lei n°. 18 2008, de 29 de janeiro, e concedeu autorização prévia, para a
assunção do compromisso plurianual.
A consignação da obra teve lugar a 27 10 2016, seguindo-se a comunicação à entidade
executante, da aprovação do Plano de Segurança e Saúde, sendo o prazo de execução de cento
e vinte (120) dias.
Em consequência de processo contencioso pré-contratual apresentado p
9
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empresas concorrentes a obra esteve suspensa quarenta e cinco (45) dias (29 11 2016 a
13/01/2017).
Em 25 03 2017 veio o adjudicatário requerer que lhe fosse concedida uma prorrogação até
30 de junho de 2017, em virtude de certos fatores condicionantes que se fazem sentir na
empreitada e prevista a sua continuidade durante algum tempo, tais como as condições
climatéricas adversa, o elevado volume de caudal de água da ribeira não permitir realizar
trabalhos, nem no leito nem nas suas margens e zonas próximas, bem como o facto de a obra se
encontrar suspensa cerca de dois (2) meses por Ordem do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Viseu.
O Chefe de Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbano, exarou em 26 de
março de 2017, a informação cujo teor se transcreve:
Assunto: Recuperação e Valorização da Ribeira da Fraga
Pedestre entre a Ponte do Barril e Parque Verde

Criação de percurso

Prorrogação do prazo de execução.

A Firma Edibest, Ld~ adjudicatária da empreitada em referência, vem solicitar
prorrogação do prazo da mesma, através de oficio anexo, datado de 25 de março de 2017,
apresentando como argumento o facto da necessidade da não existência de condições técnicas
para a execução de obras hidráulicas previstas no projeto (diques, muros de proteção), devido
aos elevados caudais de água existentes, O prazo termina no dia 10 de abril de 2107,
solicitando prorrogação do prazo de execução da obra em 81 dias.
Conforme dispõe o n°2 do art’: 13’: do Decreto

Lei n’:6/2004, de 6 de janeiro, se a

prorrogação for graciosa, o empreiteiro não terá direito a qualquer acréscimo de valor da
revisão de preços em relação ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de
pagamentos que, na data da prorrogação se encontra em vigor.
O prazo solicitado de prorrogação de 81 dias, terminará no dia 30 de junho de 2017.
Assim, sou de opinião, que se deveria deferir a pretensão, nas seguintes condições:
a) A prorrogação será graciosa;
b) O prazo para a execução da obra deverá ser prorrogado até 30 de junho de 2017,
tempo que se estima como suficicntc para a conclusão da obra.

“-

A competência para a decidir a prorrogação cabe ao órgão competente pa a a decisão de
contratar, à semelhança do que é previsto pelo CCP noutras situações~gos~~°.~°.,
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no. 7, 175°., n°.4 todos do CCP).
Assim, será necessário previamente à decisão de prorrogação do prazo solicitado proceder
à alteração da repartição de encargos do compromisso plurianual autorizada pela Assembleia
Municipal. O montante de duzentos e noventa e um mil setecentos e trinta e nove euros e trinta
e sete cêntimos (291.739,37 €)correspondente ao valor total da adjudicação, com IVA incluído,
deverá integrar o compromisso de 2017.
Esta despesa tem enquadramento na código 070301 do Orçamento Municipal.
O Senhor Presidente propôs que a Câmara Municipal delibere ao abrigo da alínea dd) do n°
1 do artigo 33.° da Lei n.° 75 2013, de 12 de Setembro, 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, submeter à Assembleia
Municipal que conceda autorização para alteração da repartição de encargos do contrato
inerente aos compromissos subjacentes para o compromisso plurianual para o ano de 2017 da
forma que a seguir se indica:
Ano de 2016

zero euros( 0,0 €).

Ano de 2017

duzentos e noventa e um mil setecentos e trinta e nove euros e trinta e sete

cêntimos (291.739,37 E).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.13.-ADMINISTRACÃO:
13.1-DOCUMENTOS

DE

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

(BALANÇO,

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS, MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL,
ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DE GESTÃO)
RELATIVOS AO ANO DE 2016:
Nos termos da alínea i) do número 1 do artigo 33°. da Lei n° 75 2013, de doze de
Setembro, foram presentes os documentos de prestação de contas relativos ao período que
decorreu entre um de Janeiro e trinta e um de Dezembro de 2016, e que constam de Balanço,
Demonstração de Resultados, Mapas de Execução Orçamental, Anexos às Demonstrações
Financeiras e Relatório de Gestão.

t
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Legal de Contas de 2016 emitido nos termos da alínea e) do n°. 2 do artigo 77°. da Lei no.
73/2013, de 3 de setembro.
Verificou-se que os documentos em apreciação acusavam no Movimento Orçamental:--Saldo da Gerência Anterior

três milhões quatrocentos e quiiize mil e noventa e sete euros

e oitenta e um cêntimos (3.415.097,81 €).
Receita

nove milhões oitocentos e treze mil e sessenta e um euros e oitenta e cinco

cêntimos (9.813.061,85
Despesa

€).

oito milhões novecentos e vinte e quatro mil e noventa e um euros e vinte e

cinco cêntimos (8.924.091,25 €).
Saldo para a Gerência seguinte

quatro milhões trezentos e quatro mil e sessenta e oito

euros e quarenta e um cêntimos (4.304.068,41 €).
Em Operações de Tesouraria registou-se:
Saldo da Gerência Anterior

cinquenta e dois mil novecentos e noventa e nove euros e

vinte e um cêntimos (52.999,21€).
Entrada

quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e quarenta e seis euros e

cinquenta cêntimos (458.446,50 E).
Saída

quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e oitenta euros e noventa cêntimos

(468.380,90 E).
Saldo para a Gerência seguinte

quarenta e três mil e sessenta e quatro euros e oitenta e

um cêntimos (43.064,81 €).
Na Demonstração de Resultados verificou-se:
Custos

nove milhões cento e sessenta mil novecentos e dois euros e cinquenta e cinco

cêntimos (9.160.902,55 €).
Proveitos

nove milhões trezentos e sessenta e oito mil oitocentos e quarenta euros e

oitenta e dois cêntimos (9.368.840,82 €).
Resultado liquido do exercício de duzentos e sete mil novecentos e trinta e oito mil e vinte
e sete cêntimos ( 207.938,27 E) a incorporar na conta 59 de resultados transitados e a sua
distribuição posterior da seguinte forma e de acordo com o ponto 2.7.3.4 e 5 do Decreto
número 59-A/99, de 22 de Fevereiro:
Conta 571

Reservas Legais

dez mil trezentos e noventa e seis euros e
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cêntimos (10.396,91
Conta 51

€).

Património

—

cento e noventa e sete mil quinhentos e quarenta e um euros e

trinta e seis cêntimos (197.541,36

€).

Depois de analisados os documentos, foi deliberado, por maioria com quatro votos a favor
do Presidente e dos ,Vereadores eleitos pelo PPD PSD, e duas abstenções dos Vereadores
eleitos pelo PS, Dr. Acácio Fonseca Fernandes e D?. Márcia Maria dos Santos Lopes, aprová
los bem como a proposta de Aplicação de Resultados constante no Relatório de Gestão.
Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter os mesmos à Assembleia Municipal na sua
sessão ordinária de abril nos termos e para efeitos da alínea 1), do número 2, do artigo 25°. da
Lei número 75 2013, de 12 de setembro.
13.2.-INVENTÁRIO DE BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS DO
MUNICÍPIO E RESPETIVA AVALIAÇÃO:
Nos termos da alínea i) do número 1, do artigo 33°., da Lei número 75 2013, de doze de
Setembro, conjugado com o número do 2, do artigo 100., do Decreto

Lei número 3 15 2000,

de dois de Dezembro, pelo Senhor Presidente foi presente a atualização do Inventário de Bens,
Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva Avaliação em trinta e um de dezembro de 2016.A Câmara depois de apreciado o documento, deliberou, por unanimidade aprovar o
Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais.
Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o mesmo à apreciação da Assembleia
Municipal na sua sessão ordinária de abril nos termos e para efeitos da alínea 1), do número 2,
do artigo 25°. da Lei número 75 2013, de 12 de setembro.
13.3.-MODIFICAÇÃO POR REVISÃO DO ORÇAMENTO PARÁ O ANO DE 2017

-

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

Lei n°. 54-A/99, de vinte e dois de Fevereiro de mil

novecentos e noventa e nove, a proposta de Modificação ao Orçamento de 2017

—

Revisão

número 1, que apresenta os seguintes valores:
Saldo da Gerência anterior

quatro milhões trezentos e quatro mil cento e

euros e vinte e quatro cêntimos (4.304.177,24 €);
13
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Reforço Receita

cento e oito euros e oitenta e três cêntimos (108,83 €);

Reforço de despesas correntes

um milhão cento e setenta e oito mil cento e setenta e sete

euros e vinte e quatro cêntimos (1.278.177,24€).
Reforço das despesas Capital

três milhões e vinte e seis mil euros (3.026.000,00 €).

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 art°. 25°. da Lei n°35 2013, de 12 de setembro.
13.4. -MODIFICAÇÃO POR REVISÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE
2017

-

PRIMEIRA REVISÃO:

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-A199, de vinte e dois de

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

Revisão número 1,

que apresentava os seguintes valores:
--

Reforço de financiamento

três milhões oitocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e seis

euros (3.844.506,00 €).
Redução do financiamento não definido

-

dois milhões quatrocentos e dezanove mil

quinhentos e seis euros ( 2.419.506,00 €).
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.
13.5.-RELATÓRIO ANUAL DA EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE
RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS DE 2016:
Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório da Execução do Plano de Prevenção de
Riscos de Corrupção e Infrações conexas de 2015, acompanhado de uma informação da Divisão
de Administração Geral e Finanças, datada dc 13 04 2016, que a scguir se transcreve:
A gestão do risco de corrupção é uma atividade que assume um carátkr Lransyersal,
constituindo uma das grandes preocupações dos diversos Estados e das
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âmbito global, regional e locaL Revela-se requisito essencial ao funcionamento das
organizações e do Estado de Direito Democrático, sendo flindamen tal nas relações que se
estabelecem entre os cidadãos e a Administração, no desenvolvimento das economias e no
normal funcionamento das instituições.
O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n” 54 2008, de 4 de
setembro, como entidade administrativa independente que funciona junto do Tribunal de
Contas, desenvolve uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção
de infrações conexas;
No âmbito da sua atividade, o CPC aprovou uma Recomendação, em 1 de julho de 2009,
sobre “Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexa

“,

nos termos do qual

“Os Órgãos máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos,
seja qual for a sua natureza, devem elaborar planos de gestão de riscos de corrupção e
infrações conexas

“.

O Município elaborou o referido plano que foi apreciado e aprovado na reunião de
Câmara de 16122009
A 1 ‘~ alteração foi submetida para apreciação e

aprovação do órgão executivo na

reunião de Câmara de 4 02 2015, onde foi aprovado.
Assim, e para dar cumprimento à recomendação do CPC, de 1 de julho de 2009,
publicada na 2”~ Série de Diário da Republica n’~ 140, de 22 de junho de 2009, que passo a
transcrever “Os planos e os relatórios de execução referidos no número anterior devem ser
remetidos ao

Conselho de Prevenção da

superintendência, tutela e controlo

“,

Corrupção,

bem como aos órgãos de

foi elaborado o Relatório da Execução do Plano de

Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de 2016.
Proponho que se submeta à Reunião de Câmara o Relatório da Execução do Plano de
Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de 2016 para apreciação e respetiva
aprovação, para dar cumprimento à recomendação do CPC, de 1 de julho de 2009

“.

Assim, pelo Senhor Presidente foi presente para aprovação o Relatório de Execução do
referido Plano de 2016, que visa refletir os resultados das medidas adotadas, devendo
posteriormente ser remetidos ao Conselho de Prevenção da Corrupção e à Inspeção
Finanças, em cumprimento do ponto 1.1. da Recomendação n°. 1 2009 d
15
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Conselho, e à Assembleia Municipal para conhecimento.
A Câmara depois de apreciados, deliberou por unanimidade aprovar o Relatório da
Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de 2016.
13.6.-PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO
DE MORTÁGUA E A FREGUESIA DA ESPINHO PARÁ APOIO A OBRAS DE
AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO DE ESPENHO:
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 da Espinho, pretende executar a obra de ampliação com a
construção de mais um talhão no Cemitério de Espinho e a beneficiação dos passeios;
Que, a Câmara Municipal colabora com a Junta de Freguesia da Espinho neste projeto,
contribuindo com a prestação do Apoio Técnico necessário e imprescindível à sua execução;
Que, a Freguesia de Espinho, através do oficio rei”. 07/17, de 11/04/2017 solicitou à
Câmara Municipal o apoio financeiro para a execução das obras, anexando mapa de medições
dos trabalhos no montante de vinte e sete mil quatrocentos e sessenta euros (27.460,00€);
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 de Espinho, tendo em
conta o fim a que se destina, entende-se assim, concretizar o apoio através da atribuição de um
apoiopecuniário.
Que se encontra inscrito nas Opções do Plano de 2017 no objetivo 11
Programa 005

—

Mministração,

Juntas de Freguesia, o Projeto 2017 5077— Apoio a Investimentos~
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Propõe-se, à Câmara Municipal de Mortágua que, ao abrigo da alínea o) do art°. 33°. do
anexo à Lei no. 75 2013, de 12 de setembro, aprove a comparticipação financeira construção de
mais um talhão no Cemitério de Espinho e a beneficiação dos passeios, no valor total de
27.460,00€, nas condições previstas na minuta de protocolo anexo à presente proposta, e a
celebrar com a Freguesia de Espinho de acordo com n°. 1 do ad°. 4°. conjugado com a alínea ~
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.
13.7.-CELEBRAÇÃO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO
DE COMPETÊNCIA ENTRE O MUNICÍPIO DE MORTÁGUA E A FREGUESIA DE
ESPINHO
O Senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em epigrafe, apresentou a proposta que
se transcreve na íntegra:
“Considerando que:
O regime jurídico, aprovado pela Lei n.° 75 2013, de 12 de setembro, prevê a
concretização

da

delegação

de

competências

através

da

celebração

de

contratos

interadministrativos, prevista no artigo 120°, entre órgãos de municípios e órgãos das freguesias
e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações das
freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio
direto às comunidades locais.
Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e
colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública
uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas
exigências.
Nos termos do artigo 1 20.° do regime jurídico aprovado pela Lei n.° 75 20
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setembro, outra forma de concretização de delegação de competências, que não seja através da
celebração de contratos interadministrativos, é nula.
A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos obedece aos princípios da
igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da
continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos.
A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei

11.0

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 disponíveis, num
quadro de corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a
necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos os
dias as autarquias locais são confrontadas;
•

A celebração do presente contrato não configura aumento da despesa pública
As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias, desde que os

órgãos municipais deleguem competências nos seus órgãos, em domínios dos interesses
próprios das populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de
proximidade e do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117°, n.° 2 e
131°;
Incumbe à Assembleia Municipal autorizar a celebração de contratos de delegação de
competências entre os Municípios e as Juntas de Freguesia, nos termos da alínea k), do artigo
25°. da Lei n°. 75 2013, de 12 de setembro.
Proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar e submeter à Assembleia Municipal
para efeitos de autorização:
A celebração do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competênuias entre
Município de Mortágua e a Freguesia de Espinho;
18
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A respetiva minuta do Contrato Interadaministrativo 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.
13.8.-CELEBRAÇÃO

DE

CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO

ENTRE

O

MUNICÍPIO DE MORTÁGUA E A FREGUESIA DE TREZOI:
Este ponto foi retirado da Ordem de trabalho.
13.9.-PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE BONS SERVIÇOS A
FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Considerando que o Regulamento em vigor para Atribuição de Medalhas Municipais
prevê, no seu artigo 100. que os trabalhadores municipais que tendo servido o Município
durante um período superior a 20 anos, e que se tenham distinguido no desempenho das suas
tarefas, assiduidade, zelo e dedicação ou por outros motivos que dignificam a fünção, sejam
agraciados com a Medalha de Bons Serviços.
----Considerando que a Medalha de Bons Serviços é de Ouro ou de Prata ou de Cobre,
conforme o valor atribuído aos atos praticados.
Considerando que é da competência da Câmara Municipal, por proposta do seu Presidente
a atribuição da Medalha de Bons Serviços.
Considerando que foi instituída a atribuição daquela Medalha e que existem alguns
funcionários do quadro da Autarquia que reúnem condições para serem agraciados, e que se
deve continuar esta iniciativa no Feriado Municipal.
Proponho que sejam agraciados com a Medalha de Ouro de Bons Serviços, os
trabalhadores:
Fernando Manuel Morais dos Santos (Assistente Operacional/Cantoneiro de Limpeza.
Abílio Ramos Rodrigues (Leitor Cobrador).
João Carlos Pereira Durães (Assistente Operacional/Eletricista).
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A Câmara deliberou, por escrutínio secreto e separadamente, por:
a) Maioria com cinco votos a favor e um voto branco atribuir Medalha de Ouro de Bons
Serviços a Fernando Manuel Morais dos Santos (Assistente OperacionallCantoneiro de
Limpeza.
b) Por unanimidade atribuir a Medalha de Ouro de Bons Serviços a Abílio Ramos
Rodrigues (Leitor Cobrador).
e) Por unanimidade atribuir a Medalha de Ouro de Bons Serviços a João Carlos Pereira
Durães (Assistente Operacional/Eletricista).
13.10.-PROCESSO N°. 753/0X.STBSCD DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VISEU

-

TRANSAÇÃO HERDEIROS DE ANTÓNIO CARVALHO:
Pelo Senhor Presidente foi presente o projeto de transação relativo ao processo n°.
753/08.8TBS do Tribunal da Comarca de Viseu

—

Instância Central, Secção Cível J3, cujo autor

é o António Gomes de Carvalho e o Réu a Liberty Seguros, S.A. e o Município de Mortágua na
qualidade de interveniente, e que é o seguinte:
Ludovina dos Santos Cerveira Marques, José Manuel Cerveira Rocha e Ana Maria
Cerveira Rocha, na qualidade de sucessores do falecido António Gomes Carvalho e autores nos
presentes autos.
Liberty Seguros, 5. A., na qualidade de réu.
Município de Mortágua, na qualidade de interveniente.
nos autos mencionados em epígrafe, tendo chegado a acordo quanto às questões discutidas
nos autos vêm colocar termo aos mesmos subordinado à seguinte:
TRANSAÇÃO
1.-Os autores reduzem o pedido formulado na petição inicial sob o n° 1 para a quantia de
11.000,00 (onze mil euros).
2.-A ré seguradora obriga-se a pagar a mencionada quantia no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da prolação da sentença homologatória do presente acordo, o que farão por
cheque a enviar ao escritório da Ilustre Mandatária dos autores, contra recibo de quitação por
estes assinado.
2.-Os autores desistem do pedido formulado na petição inicial sob o n.° 2.
3.-Para além do montante acordado no artigo
20
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mais têm a receber umas das outras, renunciando ao exercício de qualquer direito
indemnizatório pelos factos constantes do presente processo e da presente transação.

4.-Os

autores autorizam que o interveniente Município de Mortágua proceda à demolição

da casa de habitação situada a nascente da Av. do Reguengo, descrita no artigo 8.° da petição
inicial, composto por casa de habitação, situada na freguesia de Sobral, inscrita na matriz urbana
sob o artigo 1378 e descrita na conservatória do registo predial de Mortágua sob o numero
1305, bem como os muros confinantes com o caminho situado a norte e com a Avenida do
Reguengo, situada a poente, construídos no prédio rustico inscrito na matriz da freguesia de
Sobral sob o artigo 15570 e descrito na conservatória do registo predial sob o n.° 1303, com
exclusão das demais construções existentes no prédio da autora, sem direito a indemnização de
qualquer das partes.
5.-Todos os trabalhos necessários à demolição a ser efetuada pelo interveniente, serão
realizados no prazo de trinta dias úteis após o trânsito em julgado da sentença homologatória da
presente transação.
6.-Os autores autorizam a integração no domínio publico de uma parcela de terreno situada
ao longo de todo o lado poente dos dois prédios dos autores, inscritos no artigo 1378 da matriz
urbana e artigo 15570 da matriz rústica, ambos da freguesia de Sobral e descritos na
conservatória do registo predial de Mortágua, respetivamente, sob os n°s 1305 e 1303, com a
largura correspondente a uma parcela de terreno localizada entre a atual estrema com a estrada
e uma nova linha de demarcação, situada a 6 metros do eixo da via, conforme consta do croqui
que será anexo à presente transação, após rubricada por todos, a qual ficará a fazer parte
integrante do arruamento publico contiguo aos prédios, designado por Avenida do Reguengo,
anteriormente EN 228, sem direito a qualquer indemnização.
7.-Os autores cedem ainda para o domínio publico, ficando a fazer parte integrante do
arruamento publico, uma parcela de terreno, situada ao longo de todo o lado norte dos prédios
dos autores, descritos no n° 5 supra, unicamente na parte do arruamento situada em espaço
urbano, com a largura correspondente a uma parcela de terreno situado entre a atual estrema
com o caminho e uma nova linha dc dcmarcação, situada a 6 mctros do muro quc demarca o
prédio vizinho situado a norte, onde se encontra implantado o Salão do Reino das

st mu

de Jeová, ficando tal parcela de terreno a faz:: parte integrante do arn~o~kJ~o~s

as
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/

direito a qualquer indemnização.

8.-O interveniente construirá um muro do lado norte e poente dos pré$s dos autores, com
a altura de dois blocos acima da fUndação encimados por rede do tipo

/

com a altura de

um metro, cabendo aos autores indicar os locais de acesso aos prédios do lado norte e do lado
poente.

10.-O interveniente procederá à pavimentação desse arruamento, situado a norte, que
passará a apresentar a largura de 6 metros, contados a partir do muro ali existente, e que se
desenvolverá até ao limite no qual se inicia o espaço da RAN e REN, conforme indicado no
croqui anexo.
11.-O interveniente procederá à colocação de infraestruturas de redes de água e esgotos no
arruamento situado a norte dos prédios dos autores, descritos no n.° 5 desta transação,
unicamente na parte situada em área urbana do PDM de Mortágua, as quais ficarão a fazer parte
integrante do domínio publico.
12.-O co-autor José Manuel Cerveira Rocha, requereu ao Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Mortágua, em 6 12 2016, pedido de informação nos termos do artigo 110.0 n° 1
alínea a) do DL n.° 555 99, tendo sido atribuído ao processo o n.° 09201628,0 qual foi objeto
do despacho de 15 12 2016, que deu como reproduzido o Parecer Técnico de 9 12 2016,
notificados através de oficio de 19 12 2016, donde consta que a zona poente do terreno,
confinante com a ex-EN 228, em termos de PDM, está definida como “espaço urbano” até um
limite de cerca de 50 metros a contar do eixo da via, edificável com os condicionalismos dos
artigos 12.° a 15.° do PDM de Mortágua, constituindo o restante terreno a nascente RAN e
REN, sendo que o destaque de uma única parcela do prédio com descrição predial, que se situe
em “perímetro urbano” está isenta de licença, desde que as duas parcelas resultantes do
destaque confrontem com arruamentos públicos, nos termos do artigo 6.° n.° 4 do DL n.°
555/99.
Custas em partes iguais pelos Autores, Ré e Interveniente, prescindindo todos de custas de
parte e de procuradoria.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o projeto de
transação relativo ao processo n°. n°. 753 08.8TBS do Tribunal da Comarc~ de
Instância Central, Secção Cível J3.
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13.11.-LISTAGEM

DE CONTRATOS

DE AQUISIÇÃO

DE

SERVIÇOS,

NOS

TERMOS DISPOSTO NO N.° 4 DO ART.° 49° DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA
2017:
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação datada de 18/04/2017 do Chefe de
Divisão de Administração Geral e Finanças que a seguir se transcreve e que faz parte integrante
da presente ata, para todos os efeitos legais:
“Para efeitos do disposto nos n°s 4 e 12 do artigo 49’~ da Lei n’~ 42/2016, de 28 de
dezembro (LOE 2017), comunica-se que de janeiro até 13 de abril corrente foram celebrados
contratos de aquisição de serviços constante da relação que se anexa e que fica a fazer parte
integrante desta informação.

“-

A Câmara tomou conhecimento.
13.12.-LISTAGEM DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS AO d ABRIGO DA
AUTORIZAÇÃO

PRÉVIA

GENÉRICA

CONCEDIDA

PELA

ASSEMBLEIA

MUNICIPAL:
Pelo Senhor Presidente foi presente a listagem dos compromissos plurianuais assumidos no
ano de 2017 no âmbito da autorização genérica favorável dada pela Assembleia Municipal na
sessão de 16 de dezembro de 2016, devendo a mesma ser remetida para conhecimento daquele
Órgão deliberativo.
A Câmara depois de analisar o assunto, e nos termos da alínea c) do n.° 1 do artigo 6.° da
Lei n.° 8 2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso),
deliberou por unanimidade submeter à Assembleia Municipal, para conhecimento, a listagem
dos compromissos plurianuais cujos respetivos procedimentos se iniciaram ao abrigo da
autorização prévia genérica concedida pela Assembleia Municipal a quando da aprovação dos
Documentos Previsionais para 2017.
13.13.-PROCEDIMENTO DE

AJUSTE

DIRETO AO ABRIGO

DO

ACORDO

QUADRO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PROMOVIDO PELA CIM
RC PARA ADJUDICAÇÃO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS
-

RELATÓRIO FINAL’
Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório Final, juntamente c

os demais

documentos do processo, elaborado pelo júri do procedimento de ajdfretoaoa~do
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acordo quadro para fornecimento de combustíveis promovido pela CIM —RC para adjudicação
do fornecimento de combustíveis, que foi desenvolvido nos termos do Código da Contratação
Pública através da plataforma eletrónica sob o n°.2 2017

,

que se dá aqui por integralmente

reproduzido, ficando arquivado no respetivo processo de contratação pública, e em que o Júri
refere que dentro do prazo da audiência prévia, o concorrente Petróleos de Portugal

Petrogal,

S.A. submeteu na plataforma a sua denuncia constante do anexo 1 do Relatório Final e do qual
faz parte integrante.
Sobre a petição daquele concorrente referencia o seguinte:
No Programa de concurso da CIM e que serviu de base ao concurso de aquisição de
combustíveis rodoviários, possuía dois fatores de desempate:
Primeiro: Concorrentes que possuíssem mais postos de abastecimento públicos na região da
CIM.
Segundo: Concorrente que possuísse posto de abastecimento público mais perto da sede da
CIM.
No caso do Município e sabendo os serviços que no Concelho de Mortágua só a BP e
Petrogal possuíam postos de abastecimento e cada um deles com um, não optou pelo primeiro
fator de desempate porque era inútil e nada resolvia em caso de empate das propostas.
Ao escolher o segundo fator foi cometido um erro involuntário, porque se deveria ponderar
previamente se iria beneficiar algum dos interessados, BP ou Petrogal.
Assim, o Júri reconhece que houve um favorecimento, involuntário, a uma das entidades
convidadas. Uma delas possuía um posto de abastecimento mais perto da sede do município.---Este ato violou dois princípios da contratação pública:
O princípio da igualdade porque na formação dos contratos públicos devem proporcionarse iguais condições a todos os interessados, quer sejam de acesso, quer sejam de participação,
segundo critérios que traduzam juízos de valor dos aspetos decisivos para contratar,
coordenados com objetivo especifico do contrato.
O princípio da imparcialidade porque nos procedimentos devem ser ponderados todos os
interesses públicos e privados relevantes, uns com os outros e entre si e os programas de
concurso, caderno de encargos que servem de base ao procedimento não podem conter
qualquer cláusula que vise favorecer ou prejudicar interessados em contr~,~~
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O júri conclui que foi praticado um ato que ofende o conteúdo essencial de um direito
firndamental da contratação pública, pelo que, é considerado nulo nos termos do artigo 161°. do
Código do Procedimento Administrativo.
Assim, o júri propõe a anulação do procedimento com base na nulidade.
A Câmara tomou conhecimento e, depois de apreciado o assunto, deliberou por
unanimidade proceder à anulação administrativa da decisão de contratar, tomada nos termos dos
art°s 36°. do CCP e 18°., n°.l, alínea b), do Decreto

Lei n°. 197 99, de 8 de junho, tomada na

reunião de Câmara de 04 01 2017, tendo por base os fbndamentos supra —expostos, com os
quais concorda, em conformidade com o determinado na alínea e) , do n°. 1, do art°. 152°., art°.
165°. e n°s 1 e 2, art°. 168°. e art°. 169°. todos do Código do Procedimento Administrativo
(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n°. 42015, de 7 de janeiro.
Mais deliberou a Câmara por unanimidade que os serviços procedam à reformulação das
peças do procedimento para posterior abertura de novo procedimento de contratação.
13.14.-PROCEDIMENTO CONCURSO PUBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DO DIREITO
DE EXPLORAÇÃO DO BARJEXPLANADA DA PRAÇA 5 DE OUTUBRO EM
MORTÁGUA:
Este ponto foi retirado da Ordem de trabalho.
13.15.-ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA PARA O DIREITO
DE OCUPAÇÃO DA LOJA N°.1O DO MERCADO MUNICIPAL:
O Senhor Presidente informou que no seguimento da recente vacatura da loja n°. 10, no
mercado municipal, registou-se e a existência de interessados na mesma, pelo que propôs que se
efetuasse o procedimento de Hasta pública para adjudicação do direito efetivo de ocupação das
mesma nos termos do regulamento abaixo transcrito:
OBJETO DA HASTA PÚBLICA:
1- A presente hasta pública tem como objeto a adjudicação do direito de ocupação da loja
disponível no Mercado Municipal de Mortágua, identificada da seguinte forma:
----LOJA: N°. 10.
DAS PROPOSTAS E DA HASTA PÚBLICA:
1- As candidaturas deverão ser formalizadas através de apresentação de pr
fechado, dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, contendo no seu ext

sta m carta
r

s

inte
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menção “contém proposta para arrematação da Loja n°. 10 do Mercado Municipal de
Mortágua”.
2- A proposta deverá ser elaborada nos termos do modelo a fornecer na Divisão
Administração Geral e Finanças da Câmara Municipal durante as horas normais de expediente
(das 9,00 às 12,30h e das 14,00 às l6,30h), onde poderá ser consultado o respetivo processo.--3-As propostas deverão ser entregues até às 16,30 horas do próximo dia 05 05 2017, na
Divisão de Administração Geral e Finanças e Financeira.
4- O preço base será de 50,00 €, não podendo os interessados apresentar valores abaixo
daquela base, sob pena da sua exclusão.
5- A hasta pública terá lugar na Sala das Reuniões dos Paços do Município, pelas 10,00
horas do próximo dia 09 05 2017.
6- Os concorrentes que apresentem propostas deverão comparecer na hasta pública sob
pena de as respetivas propostas não poderem ser consideradas para efeitos de adjudicação.
7- Os proponentes na hasta pública têm de provar a sua identidade e a qualidade em que
intervêm, devendo apresentar, caso atuem em representação de outrem, documento
comprovativo da concessão de poderes para a arrematação em causa (conforme modelo anexo).
8- Há hora designada inicia-se a hasta pública, na presença da comissão composta por três
membros, designadas pela Câmara Municipal de Mortágua, procedendo-se à confirmação da
presença dos concorrentes proponentes ou seus mandatários.
9- Após a confirmação da presença dos concorrentes proponentes ou seus mandatários,
inicia-se a abertura das propostas apresentadas.
10- Serão excluídas as propostas que apresentarem valor inferior ao da base de licitação
definido no n°3 do presente Regulamento.
11-A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar proposta com valor mais elevado
acima da base.
12- No caso de existirem propostas com o mesmo valor, proceder-se-á a licitação verbal
entre os concorrentes, sendo arrematada àquele que oferecer o melhor preço.
13- Adjudicado provisoriamente o arrendamento a quem tenha apresentado o melhor preço,
é elaborado o respetivo auto de arrematação, que deve ser assinado pela c
adjudicatário.
26
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14- A adjudicação definitiva será proferida por deliberação da Câmara Municipal, e
formalizada através de celebração de contrato escrito com as condições gerais da concessão.--CONDIÇÕES GERAIS:
1- A Concessão é atribuida pelo período de 1 ano, contados da data da assinatura do
contrato, renovável nos termos do n°.2 do artigo 7°. do Regulamento do Mercado Municipal.-2- No ato da arrematação o adjudicatário deve proceder, na Tesouraria da Câmara
Municipal,

5000

do valor da arrematação e os restantes

5000

na data da assinatura do contrato

de concessão.
3- No caso de desistência o adjudicatário perde a favor do Município a importância já
entregue.
4-O adjudicatário começa a pagar a taxa mensal constante no artigo 17°. da Tabela, Taxas,
e Outras Receitas Municipais em vigor no Município a partir da data da assinatura do contrato.5-O pagamento da taxa será efetuada nos termos do n°.2 do artigo 9°. do Regulamento do
Mercado Municipal.
CONDIÇÕES PARTICULARES:
São obrigações do adjudicatário:
----1- Proceder ao início da atividade da loja, no prazo de 30 dias contados da data da
celebração do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado pela Câmara Municipal, por
requerimento do interessado e por motivos devidamente justificados.
2- Conservar a loja nas melhores condições de apresentação e higiene, não lhe podendo
introduzir modificações sem prévia autorização da Câmara Municipal.
3- Garantir a segurança da loja mediante a realização de contrato de seguro.”
O Senhor Presidente propôs que a Comissão da Hasta Pública fosse constituída pelos
seguintes membros: Presidente da Câmara Eng°. José Júlio Henriques Norte, que presidirá;
Vereador Dr. Paulo Alexandre de Oliveira; Chefe de Divisão de Planeamento e Administração
do Território, Eng°. Arnaldo Duarte Araújo Borges Ferreira;
Suplentes: Manuel Jorge Gomes Nunes, Coordenador Técnico; Sandrine Bento de Matos,
Técnica Superior.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por aprovar a abc
Publica, bem como o respetivo Regulamento e a constituição da Comissão da
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14.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
14.1.-PROCESSO N°. 01.2016/100, REQUERIDO PELA REPSOL GÁS PORTUGAL,
S.A.

PARA

À

CONSTRUÇÃO

DE

POSTO

DE

ABASTECIMENTO

DE

COMBUSTÍVEIS (CLASSE) NO POLO INDUSTRIAL DE VALE DE BORREGÃO:-Pelo Senhor Presidente foi presente processo n°. 01 2016 100, cujo requerente é Repsol
Gás Portugal, SA para licenciamento da de instalação de armazenagem de GPL

Classe AI,

Rua Democrática, no Polo Industrial de Vale de Borregão, Freguesia da Marmeleira.
Sobre o processo em causa foi emanado o Parecer Técnico pelo Divisão de Planeamento e
Administração do Território, datado de 08 03 2017, do seguinte teor:
A análise do processo e ainda as informações :
Dos Serviços Administrativos Municipais (fi 99,106);
.

Dos Serviços de Fiscalização Municipal (fI.85);

Verificam que:
.Em termos do RJUE, a obra foi concluída, configurando o constante do D.L n°.555 99
alterado pelo DL n°. 136 2014;
.

Com vista à emissão da licença de exploração”

,

a vistoria final deve ser requerida pelo

interessado, nos termos do n°. 14 da portaria n°. 1188 2003 alterada pela portaria n°. 1515 2007
(alineas 2,3 e 4 do n°. 18°.);
.

O requerente deve identificar a EIC Entidade Exploradora das Instalações, reconhecida

pela DGEG.
.Este tipo de instalação ficará sujeita a inspeções periódicas (art°.

190.

do D.L 217 2012)

destinadas a verificar conformidade da instalação com as condições licenciadas.
.Verificando-se a conformidade da instalação, será emitido pela EIC

entidade inspetora, o

respetivo “certificado” que será apresentado na CMM, sendo válido por 5 anos.
.

Uma vez que a Câmara não deliberou ainda qualquer outro valor de Seguro para

instalações sob sua competência (sujeitas a licenciamento simplificado ou não sujeitas a
licenciamento, das classes AI, A2, A3, B 1, B2), o Seguro de Responsabilidade Civil para o
exercício da atividade será de 1.223.145€”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade remet
técnicos para elaboração de relatório de risco e proposta de valor de seguro.

ao se ‘ços
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14.2.-EDIFICAÇÃO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO

-

Processo n°.

08/2017/67:
Pelo Senhor Presidente foi presente o Parecer Técnico, datado de 2 02 2017, do Chefe da
Divisão de Planeamento e Administração do Território, emitido na sequência da informação dos
serviços de Fiscalização Municipal de 03 01 2017,

dando conhecimento do mau estado de

conservação em que se encontra uma edificação sita na Rua Principal, em Vale de Borregão,
Freguesia da Marmeleira, propriedade de Júlio de Sousa Dias da Silva, residente no Bairro do
Ingote

FFH

Bloco 16 RJC Esquerdo, Coimbra, e que conclui o seguinte:

em desconformidade com as normas legais o RJUE
n ‘~ 136 2014, consubstanciadas nos artigos 89 “

—

DL n’~ 555 99 alterado pelo DL

dever de conservação 89 “ A

—

proibição de

deterioração
incumprimento com as normas legais e regulamentares relativos ao aspeto exterior e
inserção urbana e paisagística das edificações nas povoações em que se localizam, constantes
do artigo 121’ do RGEU
Assim, propõe que:
A Câmara delibere no sentido de se dar cumprimento aos artigos 90°. a 92°.

do DL

n°. 136 2014 e de se iniciar o processo mandando proceder à vistoria prévia do edificado
referenciado”.
A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, mandar proceder a
vistoria que conclua do estado em que a construção se encontra e se constitui perigo para a
saúde ou para a segurança das pessoas, tendo em vista poder deliberar em conformidade com a
alínea w), do número 1

do artigo 33

°.

da Lei número 75 2013, de 12 de setembro.

Mais foi deliberado por unanimidade que, por forma a permitir ao Executivo Municipal
avaliar com rigor, objetividade e transparência o real estado de degradação das edificações e os
concretos elementos que constituam perigo para a saúde pública, pessoas ou bens, o auto da
respetiva vistoria deverá fundamentar e especificar a realização, ou não, de obras de
conservação necessárias à correção de más condições de segurança das edificações, ou
demolição nos termos do disposto no n°. 2 e 3 do artigo 89°. do Decreto Lei n~. 555 99, de 16
de Dezembro, com as posteriores alterações.
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PERÍODO DE INTERVENCÃO ABERTO AO PÚBLICO:
Não se registou a presença de qualquer Munícipe.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encenada a reunião
pelas dezanove horas e quinze minutos.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
Secretário do Órgão e
pelo Senhor Presidente.

