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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 7 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAMACOR NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020.

Aos catorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reuniu

ordinariamente a Câmara Municipal de Penamacor, presidida pelo Senhor

Presidente da Câmara, António Luís Beites Soares, com a seguinte ordem de

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ratificação à Alteração Orçamental Nº 3/2020 e Alteração às Grandes

Opções do Plano Nº 3/2020; -------------------------------------------------------------------

2. Proc. N.º MB - 04/2020: “Requalificação Urbana do Centro de Meimão” –

Formação de Contrato de Empreitada de Obras Públicas; ----------------------------

3. Proc. N.º MA - 16/2018: “Incubadora de Valorização dos Recursos

Endógenos” – 3.ª Prorrogação Graciosa do Prazo de Execução; --------------------

4. Finanças Municipais. --------------------------------------------------------------------------
Estiveram ainda presentes, para além do Senhor Presidente da Câmara

Municipal António Luís Beites Soares, os Senhores Vereadores Manuel

Joaquim Ribeiro Robalo, Filipe André Leitão Ramos Batista, Sandra Maria Pires

Vicente e Anabela Castilho Campos comigo Teresa Maria Bento Ribeiro,

Técnica Superior, a secretariar. ----------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião eram dezasseis horas e de

imediato deu início ao período de Antes da Ordem do Dia: ----------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------

Foi presente ao Executivo a ata da última reunião ordinária realizada em 31 de

março do ano de dois mil e vinte, cuja fotocópia foi antecipadamente distribuída

a todos os membros do executivo. -----------------------------------------------------------

Posta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade dos presentes na

reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores que

dela quisessem usar: -----------------------------------------------------------------------------

O Sr. Vereador Filipe Batista iniciou a intervenção referindo-se à situação

atual vivida pela pandemia do COVID 19, e às dificuldades económicas que

muitas famílias e empresas podem estar a atravessar no presente,

questionando o Senhor Presidente se à semelhança da deliberação da última

reunião do executivo, onde por unanimidade se decidiu pela redução de 50%

nas tarifas de água e saneamento relativamente aos meses de abril, maio e

junho, não deveria também ser resolvida a situação da devolução dos valores

cobrados em excesso pela aplicação retroativa do tarifário em 2015, situação

que já anteriormente abordou noutras reuniões e cuja resposta em agosto de

2019 foi a de que tinha sido diligenciado o assunto junto da ERSAR e dos

serviços de apoio jurídico ao município emissão de pareceres como forma de

suporte à análise e decisão. --------------------------------------------------------------------

Disse também que é natural que as juntas de freguesia e instituições da área

social tenham acréscimo de custos originados pelo atual contexto de pandemia,

questionando o restante executivo se não era altura de ser aprovado pela

autarquia apoio a essas entidades para fazerem face a despesas

extraordinárias. -----------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente António Soares agradeceu a intervenção do senhor

vereador. Disse que os apoios no âmbito da pandemia COVID-19 e apoio às

juntas de freguesia serão agendados oportunamente.-----------------------------------

No respeitante à situação da devolução dos valores cobrados em excesso pela

aplicação retroativa do tarifário em 2015, disse estar em análise, pedindo ao

senhor vice-presidente que esclarecesse. O Senhor Vice-presidente referiu que

o parecer da ERSAR está a ser analisado, existindo dúvidas da legalidade ou

não da sua devolução. Disse tratar-se de uma questão do foro jurídico,

aguardando parecer para a sua resolução.-------------------------------------------------

O Senhor Presidente deu conhecimento que o Município continua a realizar
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testes de despiste ao COVID-19, processo que começou pelos parceiros

institucionais: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, Guarda

Nacional Republicana, Centro de Saúde e todas as IPSS. Também já foram

efetuados testes aos comerciantes, taxistas, seguindo-se os trabalhadores do

município. -------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------

1 – RATIFICAÇÃO À ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL Nº 3/2020 E ALTERAÇÃO
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Nº 3/2020. ----------------------------------------

Foi presente à reunião de câmara despacho do Senhor Presidente da Câmara,

de 14 de abril de 2020, que se anexa à presente ata e dela passa a fazer parte

integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------

No referido despacho o Senhor Presidente, usando as competências previstas

no nº 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, autorizou os

Serviços de Contabilidade e Finanças a efetuarem a respetiva alteração. --------

Submetida a ratificação foi aprovada por unanimidade. --------------------------------

2 – PROC. N.º MB – 04/2020: “REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO
DE MEIMÃO” – FORMAÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS
PÚBLICAS. ---------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------

“Objeto do contrato: Requalificar as infraestruturas viárias, e como resultado

beneficiar as condições de circulação e de segurança rodoviária, articulada

com a melhoria dos espaços públicos, promovendo uma vivência urbana de

maior qualidade. -----------------------------------------------------------------------------------
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Compete à Câmara Municipal nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do

Decreto – Lei n.º 197/99, de 8 de junho em conjugação com a alínea f) do n.º 1

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual e a

alínea b) do artigo 19.º do Decreto – Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto que

alterou e republicou o Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo

Decreto – Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, autorizar a abertura do Concurso

Público para formação de contrato de empreitada “Requalificação Urbana do

Centro de Meimão”. -------------------------------------------------------------------------------

1. Procedimento -----------------------------------------------------------------------------------

A adoção do procedimento de concurso público, nos termos previstos na alínea

b) do artigo 19.º do CCP atualizado. ---------------------------------------------------------

2. Valor Estimado do Contrato -----------------------------------------------------------------

O valor estimado do contrato é de € 265 900,00 acrescido de IVA à taxa legal

em vigor, encargo esse que tem cabimento no orçamento do corrente ano sob

as classificações: Orgânica 02, Económica 07010413 – Outros. ---------------------

3. Critério de Adjudicação -----------------------------------------------------------------------

Nos termos do n.º 1 do artigo 74.º do CCP atualizado, a adjudicação é feita à

proposta economicamente mais vantajosa, determinada por uma das seguintes

modalidades: ---------------------------------------------------------------------------------------

Melhor relação qualidade - preço; -------------------------------------------------------

Avaliação do preço ou custo. --------------------------------------------------------------

4. Nomeação do Júri -----------------------------------------------------------------------------

Nos termos dos artigos 67.º a 69.º do CCP atualizado, propõe-se que seja

nomeado o presente júri: ------------------------------------------------------------------------

Presidente: Ana Isabel da Conceição Valente, Técnica Superior; --------------------

1º Vogal: José Luís Gil da Silva Leitão, Técnico Superior; -----------------------------

2º Vogal: Lourenço dos Santos Aleixo, Assistente Técnico; ----------------------------

1º Suplente: Emanuel Augusto Lopes Crucho, Técnico Superior; --------------------

2º Suplente: Paulo Alexandre Felizardo Servo, Técnico Superior; -------------------

5. Contrato ------------------------------------------------------------------------------------------

Contrato deve ser reduzido a escrito (art. 94.º do CCP atualizado); ------------



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Ref.ª_____________
Data: ____/____/___

Livro: ___/_____
Folha:

Inexigibilidade e dispensa de redução do contrato escrito (art. 95.º n.º 1 do

CCP atualizado); ----------------------------------------------------------------------------------

Contrato de empreitada de obras públicas -------------------------------------------------

de complexidade técnica muito reduzida e cujo preço contratual não exceda

€ 15.000. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Contrato de locação ou aquisição de bens móveis ou serviços -----------------------

cujo preço contratual não exceda € 10.000; ------------------------------------------

6. Caução (artigo 88.ºdo CCP atualizado) --------------------------------------------------

É exigível ---------------------------------------------------------------------------------------

Não é exigível, sem retenção de 10% do valor dos pagamentos ---------------

-

Não é exigível, com retenção de 10% do valor dos pagamentos ---------------

-

7. Gestor do Contrato ----------------------------------------------------------------------------

Nos termos do artigo 290.º - A do CCP atualizado, propõe-se que seja

nomeado o gestor do contrato, com a função de acompanhar

permanentemente a execução do mesmo: Ana Isabel da Conceição Valente,

Técnica Superior; ----------------------------------------------------------------------------------

8. Minutas do Anúncio, Programa do Procedimento e Caderno de Encargos -----

A aprovação do projeto, minuta do anúncio, do programa do procedimento,

bem como do caderno de encargos em anexo, conforme previsto na alínea f)

do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual,

e no n.º 2 do artigo 40.º do CCP atualizado. -----------------------------------------------

Assim, considerando o teor dos documentos anexos à presente propostas, que

dela fazem parte, nomeadamente: Despacho, Informação n.º 88/2020, de

26/mar./2020 e respetivo Documento de Cabimentação da Despesa. --------------

PROPONHO QUE SEJA DELIBERADO: ---------------------------------------------------

A abertura do procedimento com recurso a Concurso Público com vista a

formação de contrato de empreitada; --------------------------------------------------------

Autorização para realização de despesa. ---------------------------------------------------
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Aprovação do projeto, minuta do anúncio, programa do procedimento e

caderno de encargos, conforme estabelecido na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual; -----------------------------

Nomeação do júri do procedimento, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º, do CCP

atualizado, designando os seguintes elementos: -----------------------------------------

Ana Isabel da Conceição Valente, Técnica Superior, que preside; -------------------

José Luís Gil da Silva Leitão, Técnico Superior; ------------------------------------------

Lourenço dos Santos Aleixo, Assistente Técnico; ----------------------------------------

Emanuel Augusto Lopes Crucho, Técnico Superior, 1.º Suplente; -------------------

Paulo Alexandre Felizardo Servo, Técnico Superior, 2.º Suplente; ------------------

Nomeação do gestor do procedimento, nos termos do artigo 290.º - A, do CCP

atualizado, Ana Isabel da Conceição Valente, Técnica Superior; ---------------------

Mais proponho que a deliberação seja aprovada em minuta, nos termos dos nºs.

3 e 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual,

para que com a maior brevidade possa desencadear-se o procedimento de

formação do contrato”. ---------------------------------------------------------------------------

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------

3 – PROC. N.º MA – 16/2018: “INCUBADORA DE VALORIZAÇÃO DOS
RECURSOS ENDÓGENOS” – 3.º PRORROGAÇÃO GRACIOSA DO PRAZO
DE EXECUÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------

“Compete à Câmara Municipal nos termos da alínea b) n.º 1 do artigo 18.ºdo

Decreto – Lei n.º 197/99, de 8 de junho, autorizar a 3.ª prorrogação graciosa do

prazo da empreitada “Incubadora de Valorização dos Recursos Endógenos”,

pelo facto de ser uma obra cujo com valor base era superior a € 149 639,37. ---

Assim, considerando o teor dos documentos anexos à presente proposta, que

dela fazem parte, nomeadamente: email apresentado pela firma António José
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Cruchinho & Filhos, Lda., de 31 de março de 2020 e informação técnica

(Processo 412/2020 EXT), de 31/mar./2020. ----------------------------------------------

PROPONHO QUE SEJA DELIBERADO: ---------------------------------------------------

A concessão da 3.ª prorrogação graciosa do prazo (sem direito a revisão de

preços), por 105 dias seguidos, incluindo sábados, domingos e feriados, para

execução da empreitada em epígrafe, até ao dia 15 de julho de 2020, solicitada

pela firma António José Cruchinho & Filhos, Lda.; ---------------------------------------

Autorização para notificar o adjudicatário da prorrogação graciosa do prazo

concedida; -------------------------------------------------------------------------------------------

A aprovação em minuta, da presente decisão, nos termos dos nºs. 3 e 4 do

artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na versão atual, para que com

a maior brevidade possa desencadear-se o procedimento de formação do

contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------

4 – FINANÇAS MUNICIPAIS. -----------------------------------------------------------------

Foi presente o original Resumo Diário da Tesouraria, assinado e rubricado, que

foi arquivado à presente ata. Foram também apresentados para análise os

mapas atuais do orçamento da receita acumulada de 2.810.199,93 euros e

uma despesa também acumulada de 2.028.241,26 euros e depois de

rubricados ficam arquivados em anexo à presente ata. ---------------------------------

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara

declarou encerrada a reunião eram dezassete horas, e dela se lavra a presente

ata que depois de lida, julgada conforme e aprovada, vai ser assinada. E eu,

____________, Técnica Superior, a redigi e subscrevi. ---------------------------------

A Técnica Superior O Presidente da Câmara
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_________________ ______________________
Teresa Bento Ribeiro António Luís Beites Soares


